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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.
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مستدرك الوسائل ،ج  ، ۸ص ۴۳۴

نقش خیریهها و سازمانهای مردمنݠهاد در دعاوی حقوقݡی و

تقویــت شــوند و ایــن موضــوع نیــز ،بــر اهمیــت ســازمانهای غیردولتــی و

ݡکیفری( قضایی)

خیریهها میافزاید.
قانــون و قانونگــذار قصد دارد با تعیین ضمانت اجرا و با اســتفاده از اهرم
تنبیــه و مجــازات اعــم از تنبیهی یا ترمیمی و جبران خســارت ،فرایند زندگی
مســالمتآمیز و متعــادل کامــل شــود .قوانیــن وضعشــده در تقویــت نهــاد

فریمان نقایی
ݡکارشناس مسئول امور حقوقݡی بنیاد
زیســتن گروهی و داشتن روابط مســالمتآمیز با یکدیگر ،منوط به تبعیت
از یــک ســری بایدهــا و نبایدهــا و داشــتن تربیتــی متعــادل و ســپری شــدن
جامعهپذیــری کامــل اســت .بنابراین یکی از کارکردهایــی که برای نهادهای
جامعــوی (اجتماعــی) ماننــد خانــواده ،رســانه ،گــروه همســاالن ،مدرســه،
دانشــگاه ،روحانیــت و  ...میتــوان برشــمرد ،نقــش اینگونــه نهادهــا در
جامعهپذیــر نمــودن و تربیت افراد اســت .در کنار مصادیق بیانشــده ،نباید
از نقــش و کارکــرد خیریههــا ،ســمنها و ســازمانهای غیردولتــی در جهــان
امــروز غافــل مانــد ،بهنوعی کــه بهصراحت میتــوان از آنها بهعنــوان یکی از
نهادهــای جامعــوی مهــم دنیای امروز نام برد .شــاید ســادهترین مثالی که در
ایــن موضــوع و بیــان اهمیــت ســازمانهای مردمنهــاد میتوان بیان داشــت،
جایگاه باالی ســازمانهایی مانند هال لاحمر و صلیب سرخ در رویدادهای
اجتماعــی اســت که آنهــا را جــزء جداییناپذیر از اشــخاص جامعــه نموده
اســت .اقبــال عمومــی بــه مشــارکت در انجــام فعالیتهــای داوطلبانــه،
مشــارکت در کمکهــای مالــی ،تعــدد کمــی و کیفــی ایــن ســازمانها و ...
نشــان میدهــد ،بخشــی از فراینــد جامعهپذیــری بهواســطه ایــن ســازمانها
محقــق خواهــد شــد .رویکــرد دولتها و حا کمیتهــا نیز حداقــل در ظاهر بر
این موضوع اســتوار اســت که با واگذاری بخش عمدهای از مســئولیتهای
غیــر حا کمیتــی و تصدیگرایانــه بــا محــور خدمــات عمومــی ،ایــن نهادهــا
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خانــواده ،اختصــاص دادگاههایــی خاص برای جرائم خــاص و  ...نمونهای
از اقدامــات قضایــی و قانونگــذاری اســت کــه ایــن چرخــه را کامــل نمــوده
اســت .وضــع قانــون (تعییــن بایدهــا و نبایدهــا همــراه بــا ضمانــت اجرایــی
اداری ،مدنــی ،انتظامــی ،اجرایــی و  )..کمــک شــایانی بــه تقویــت اصــول
اخالقــی و تربیتــی و جامعهپذیــری میکنــد هرچنــد کــه بهطورکلــی قانــون،
یــک شمشــیر دو لبــه اســت و بهمــوازات محدودســازی آزادی افراد ســعی در
کنتــرل اشــخاص دارد ،اما در بســیاری از مــوارد علیالخصــوص در قیاس با
مصالــح اجتماعی امری الزم و ضروری اســت .باوجودآنکــه مجموعه قوانین
تنقیــح و وضعشــده در حــوزه امــور خیــر و ســازمانهای عمومــی غیردولتــی
علیالخصــوص بنیادهــای خیریــه و ســمنها از نواقــص زیــادی برخــوردار
اســت اما تغییرات قابلقبول و رو به جلویی دســتکم از ســال  1392در این
حوزه دیده میشود.
بامطالعه بســیاری از پروندهها و حتی بریده جراید و روزنامهها درگذشــته
بهوفــور ،شــاهد شکســت ســمنها و ســازمانها در طــرح دعــوا در پروندههای
مرتبــط بــا اطفــال و نوجوانــان ،زنــان یــا بیمــاران تحت پوشــش خــود بودهایم.
کافــی نبــودن ادلــه ابــرازی ،مــرور زمــان ،خصوصــی بــودن جــرم و  ...ازجملــه
مــواردی بــوده اســت که حتــی اجازه مداخلــه و ورود ســمنها و ســازمانها را
در راســتای حمایــت از مخاطــب خود را نمیداد و یــا دادگاه به دلیل محدود
بودن دادرســی به شا کیان و طرفین دعوا ،اجازه حضور نماینده خیریه ،ارگان
و ســازمان را در فراینــد دادرســی بهمنظــور ارائــه ادلــه و دفــاع ســلب مینمود.
امــا اوج تحــول قوانیــن و ایــن تغییــر رویکــرد را باید در ســال  1394همزمان با
تصویــب قانــون آئیــن دادرســی کیفــری جدیــد در نظر داشــت کــه امتیاز حق
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شــکایت و طــرح دعــوا و حضــور در جلســات دادرســی و رســیدگی و حضــور

آ گاهســازی افــراد فعــال در ایــن قبیل ســازمانها از حقــوق جدیــد در اختیار

نماینــده ایــن نهادها را ،امری ممکن و حتی بعضی الزم تلقی نموده اســت.

کمــک زیــادی بــه افزایــش اهمیت و نقــش نهادهــای غیردولتــی خواهد داد.

((ســازمانهای مردمنهــادی کــه اساســنامه آنهــا در زمینــه حمایــت از

بنیــاد خیریــه راهبــری آالء نیــز ازجملــه ســازمانهای مــردم نهادی محســوب

اطفــال و نوجوانــان ،زنان ،اشــخاص بیمــار و دارای ناتوانی جســمی یا ذهنی،

میشــود کــه بــا توجــه بــه موضــوع فعالیتــش هماننــد فعالیــت در زمینههــای

محیطزیســت ،منابع طبیعی ،میراث فرهنگی ،بهداشــت عمومی و حمایت

زنــان ،اشــخاص بیمــار ،اطفــال و نوجوانــان ،حقــوق شــهروندی میتوانــد بــا

از حقوق شــهروندی اســت ،میتوانند نســبت به جرائمارتکابی در زمینههای

ســپری کــردن مراتــب اداری و تعامــل بــا وزارت کشــور ،قــدرت اجرایــی خود

فوق اعالمجرم کنند و در تمام مراحل دادرســی شــرکت کنند.و))...

را افزایــش داده و همســو با ارائــه خدمات به موضوعات حقوقی حادثشــده

(ماده  66قانون آئین دادرســی کیفری)

توجه داشته باشد.

بــه همیــن ســبب بایــد توجــه داشــت کــه این امــکان اکنــون وجــود دارد تا
تمامــی اشــخاص فعال در موضوعات فوق و شــاغل در اینگونه ســازمانها،
نــگاه ویژهتــر و جدیدتــری بــه اهمیــت ســازمان خود داشــته باشــند .در حال
حاضــر ســازمانهای فعــال در زمینههــای ذکرشــده در مــاده  66بــا توجــه
بــه امکاناتــی کــه قوانیــن جدیــد بــه آنهــا داده اســت ،بهراحتــی میتواننــد
بــه شکســت دعــاوی گذشــته پایــان دهنــد .آمــوزش شــاغلین و متولیــان و
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برݡگزاری دوره آموزشݡی مربیݡگری ویژه شورای معاونین و

مربیگری نســبت به نیروهای زیردســت آشــنایی داشــته باشــند و بتوانند برای

مدیران مراݡکز اصفݠهان بنیاد آالء
ســازمانها بــرای انجــام وظایــف و مأموریتهــای خــود بهشــدت متکــی بــه
سرمایههای انسانی هستند و توسعه سرمایههای سازمانی ،نیازمند برنامهریزی
آموزشــی و بهرهمندی از الگوها و روشهای آموزشــی اســت کــه حداکثر کارایی
و اثربخشــی را در پــی داشــته باشــد .آنچــه در ایــن خصــوص اهمیــت اساســی
دارد ،ســاختارها ،شــرایط و ویژگیهای ســازمانی اســت که امکان اجرای موفق
برنامههای آموزشی و الگوهای قابل پیادهسازی را فراهم میکند.
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با توجه به اهمیت این موضوع نیاز است تا مدیران سازمان نیز با مهارتهای
نیروهای زیردســت برنامهریزی آموزشــی مناسب داشــته و آنها را در بهرهمندی
از الگوها و روشهای آموزشی نوین هدایت و راهنمایی کنند.
بــه همیــن منظور بــه همت واحــد برنامهریزی و توســعه ســرمایههای انســانی
بنیــاد آالء دوره آموزشــی مهارتهــای مربیگری ویژه شــورای معاونین و مدیران
مراکــز بنیــاد آالء در اصفهــان با حضور دکتر ایرج ســلطانی مشــاور و متخصص
حوزه منابع انسانی برگزار شد.
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پیشازایــن دکتــر ســلطانی ضمــن حضــور در شــورای معاونیــن بنیــاد آالء به

شفافیت و درنهایت موفقیت یک مجموعه دانست و بیان داشت :حسابداران

تشــریح ویژگیهــا و ســرفصلهای دوره آموزشــی مربیگــری پرداخته اســت و هر

و فعــاالن ایــن عرصــه از طریــق ارائه اطالعات درســت به مدیران نقش بســزایی

یــک از اعضــاء شــورای معاونیــن بنیــاد آالء به بیــان دیدگاهها و نظــرات خود در

در سیاســتگذار یهای خرد و کالن و شفافســازی فعالیتهای اقتصادی و

خصوص این دوره آموزشی و مباحث ویژه آن پرداختند.

تصمیمگیری صحیح و مدیریت منابع ایفا میکنند.
گفتنی اســت در این دیدار مهدی ذوالفقاری معاون مالی و اداری بنیاد آالء

به مناسبت روز حسابدار مدیرعامل بنیاد آالء از ݡکارمندان

بــه ارائــه گزارشــی از فعالیتهــا و اقدامات انجامشــده در حوزه مالــی بنیاد طی

حوزه مالݡی و حسابداری بنیاد تقدیر ݡکرد

چند سال گذشته پرداخت.

دکتــر محمدصالــح طیبنیــا مدیرعامــل بنیاد خیریــه راهبــری آالء در دیدار
صمیمانهای که به مناسبت روز حسابدار با کارمندان حوزه مالی و حسابداری
بنیــاد و مراکــز تابعــه داشــت؛ ضمــن تبریــک ایــن روز و قدردانــی از زحمــات
کارکنــان و مدیــران حوزه مالی و حســابداری بنیاد و مراکز تابعه گفت :مجموعه
فعالیتهــای هــر ســازمان وابســته بــه خدمــات کارمنــدان در همــه واحدهــا و
بخشها است و حوزه مالی و حسابداری نیز یکی از مهمترین آنهاست و البته

دیدار معاون و ݡکارݡکنان مالݡی بنیاد با معاون مالݡی و اقتصادی
ݡگروه توسعه سرمایهݡگذاری انتخاب
مجتبــی چیتســاز معــاون مالــی و اقتصادی گروه توســعه ســرمایهگذاری
انتخــاب در دیــدار بــا معــاون و کارکنــان حوزه مالــی بنیــاد آالء و مراکــز تابعه
ضمــن تبریــک روز حســابدار گفــت :منطقــه حسابرســی بخش مهمــی از یک

خدمات همکارانمان در مجموعه شایسته تقدیر است.
طیبنیــا بابیــان اینکــه در مجموعه بنیــاد آالء و مراکز تابعــه اقدامات خوبی
در حــال انجام اســت کــه تکتک همکاران در این موفقیتها دخیل هســتند،
ت واحدها متفاوت باشد ولی حصول نتیجه سازمانی،
افزود :شاید جنس فعالی 
نیازمند همراهی همه کارکنان در بخشها و سطوح مختلف است.
وی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود تقویت حرفــه حســابداری را تقویت
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مهمانان خارجی همایش از جمله موارد مطرح شده در این جلسه بود.

مدیریت اثربخش در تمام ســازمانها است.
وی افزود :حســابداران ســازمان با دقت نظــر ،برنامهریزی  ،نظارت و پایش
مســتمر منابع و هزینه کرد ،ســازمان را زنده و پیشرونده نگاه میدارند.

گفتنی اســت ســومین همایش ملی خیر ماندگار با موضوع مطالعه و ارزیابی
نظام حکمرانی امور خیر در ایران  12اسفند ماه در تهران برگزار میشود.

گفتنــی اســت در این دیدار مهــدی ذوالفقاری معاون مالــی و اداری بنیاد
آالء به ارائه گزارشــی از فعالیتها و اقدامات انجامشــده در حوزه مالی بنیاد
طی چند ســال گذشته پرداخت.

برݡگزاری نشست مشترک مسئوالن سازمان اوقاف و بنیاد
آالء با موضوع همایش و جشنواره خیرماندݡگار
نشســت مشــترک مســئوالن ســازمان اوقاف و بنیاد آالء در خصوص همایش
و جشــنواره خیرمانــدگار بــا حضــور حجتاالســام شــرفخانی رئیــس مرکــز امور
خیریــه ســازمان اوقــاف و امــور خیریــه و دکتــر طیبنیــا مدیرعامــل بنیــاد آالء،
حجتاالســام مالنــوری قائــم مقام مدیرعامــل بنیاد آالء ،توســلی مدیــر روابط
عمومی بنیاد آالء و اکرامیان مسئول دبیرخانه سومین همایش ملی خیرماندگار
برگزار شد.
بررســی مفــاد تفاهمنامــه مشــترک بنیــاد آالء و ســازمان اوقــاف در خصــوص
برگــزاری همایــش و جشــنواره خیرمانــدگار ،برگــزاری جلســات شــورای
سیاستگذاری همایش و جشنواره با حضور مسئوالن هر دو نهاد ،تهیه لیست
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بݠهبود برزین ( بنیانݡگذار شرݡکت آرشیت رایانه)

ً
نرمافزار آرشیت صرفا یک ابزار نیست بلکه کمک میکند موسسه
خیریه در مسیر درست حرکت کند

پلتفرم «نام نیک» در آینده بهترین سیستم جمع سپاری مالی در کشور خواهد شد
ِ
دیرزمانی نام نیکوکاری تنها به مؤسسات سنتی و جذب افراد بازاری

مقطع اول دبیرستان در محیط  Accessنوشتم و آن را حدود  100هزار تومان

برای پرداخت مستمریهای معیشتی به نیازمندان خالصه میشد اما در

فروختــم ،خیلــی این موضوع برایــم جذاب بود که میتوانــم چیزی را تولید و

حال حاضر ،جهان ،ایران و انسان همه با سرعتی باورنکردنی به سمت
الکترونیکی شدن هستند و مؤسسات خیریه و نیکوکاری نیز از این قاعده
مستثنا نیستند.
بــه همیــن دلیــل در این شــماره با آقــای بهبود برزیــن بنیانگذار شــرکت
آرشــیت رایانه ارائهدهنده پرتال آرشــیت به گفتوگو پرداختیم.

 .1خودتان را معرفی کنید؟

خلق کنم و افرادی از آن سیســتم اســتفاده کنند.
حضــور و ورود بــه حــوزه خیریههــا و نرمافزارهای این حوزه ناخواســته و از
قبــل برنامهریزیشــده نبود ،شــاید یک مأموریت و وظیفــهای بود که در این
مســیر قرار بگیرم و در این حوزه ورود پیدا کنم ،در ادامه مســیر در ســال 85
یــک نرمافــزار مددکاری نوشــتم که در نوع خود کامــل و جامع بود و هنوز هم
از این نرمافزار در خیلی از خیریههای بزرگ اســتفاده میشــود.
نکتــه دیگــر ایــن اســت کــه در آن ســالها خیریههــا از یــک بافت ســنتی

بهبود برزین هســتم بنیانگذار شــرکت آرشــیت رایانه دارای تحصیالت

برخــوردار بودنــد و نیــاز بــود یــک فرهنگســازی در زمینــه اســتفاده از

نرمافــزار نویســی را از دوران راهنمایــی و بامطالعــه مقــاالت و کتــب این

ســختافزارها و نرمافزارهــای بــهروز مثل ویندوز و  ...انجام شــود ،از طرفی
ً
در آن ســالها حتــی شــرکت رقیبی هم در این حــوزه نبود کــه بخواهیم مثال

دانشــگاهی در حوزه نرمافزار
حوزه شــروع کردم و در ادامه در هنرســتان و دانشــگاه در رشته مرتبط ادامه
تحصیل دادم.

 .2چرا حوزه خیریهها را برای تولید نرمافزار انتخاب کردید؟
ســال  82در مقطــع راهنمایــی مشــغول بــه تحصیــل بــودم ،در تابســتان
همــان ســال بــا یــک خیریــه آشــنا شــدم کــه یــک مرکــز تعمیــرات رادیــو و
تلویزیــون داشــت و بــا توجه به عالقهای کــه به حوزه الکترونیک داشــتم در
ایــن خیریــه مشــغول بــه کار شــدم .اولیــن نرمافــزار خــود را در ســال  84در

از ایدههــای آن شــرکت اســتفاده کنیــم و بــه همیــن دلیــل هر نرمافــزاری که
تولیــد شــد بر اســاس تجربیــات و دانش بهدســتآمده از نیازهــای خیریهها
بوده است.
در ادامــه ســال  1386نرمافــزار مدیریــت صنــدوق صدقات به ســفارش
خیریــه مهــر آفریــن تولیــد شــد و ماجــرا برایــم جدیتــر شــد و در ادامــه،
تحصیــات دانشــگاهی را در رشــته مرتبــط دنبال کردم امــا از همان ابتدا و
دوران نوجوانی بهصورت شــخصی در حوزه نرمافزار نویســی مطالعه داشــتم
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و تالش میکردم اطالعات بروز را در این حوزه داشــته باشــم.

ممکــن اســت در مســیر تولیــد نرمافــزار گام بردارنــد و از طرفــی ابتــدا بایــد

 .3نرمافزار شما چه کمکی به خیریهها میکند؟

کارکــرد نرمافــزار در خیریــه بــر اســاس نیازهــای آن مشــخص شــود و ممکن

ابــزار را همــه میتواننــد تولیــد کننــد ،امــا مــا ســعی کردیــم بــا توجــه بــه

اســت یــک خیریــه فقــط بخواهــد اطالعــات اولیــهای از مددجویــان خــود

تجربههــای کــه از کار کــردن در محیــط خیریههــا بــه دســت آوردهایــم

داشــته باشــد کــه این با یک اکســل هــم قابلحل اســت ،پس بنا به ســطح

نرمافزاری تولید کنیم که به دانشمحور شــدن خیریهها کمک کند .بهطور

بلوغ ســازمان ،نرمافزار آرشــیت میتواند برای خیریه مفید فایده باشــد.

مثــال خیلی از شــرکتها حوزه مــددکاری و مؤلفههای مددجو و مددکار را

بــر همیــن مبنا ،ابتدا بر اســاس شــاخصهای مشــخص میســنجیم که

نمیداننــد پــس نرمافزاری که تولید میشــود نمیتواند جوابگوی نیازهای

آیا نرمافزار برای موسســه خیریه میتواند مفید باشــد یا خیر؟ بعد نرمافزار را

یک خیریه باشد.

در اختیــار خیریه قرار میدهیم.

یعنــی عــاوه بــر مهندســی نرمافــزار ،تــاش کردیــم از تجربــه ســالها

ً
بنابرایــن نرمافــزار آرشــیت صرفــا یک ابزار نیســت ،پس در گام نخســت

همــکاری بــا مؤسســات خیریــه و همچنیــن تجربیــات خیریههــای بــزرگ،

میخواهیــم خیریههــا آ گاهــی پیدا کنند و شــناخت پیــدا کنند و پسازآن

و تجربــه متخصصــان ایــن حــوزه نیــز بهرهمنــد شــویم بهطور مثــال در حوزه

بتوانند با اســتفاده از این نرمافزار رســالت خود را بهتر به انجام برســانند.

مــددکاری از تجربیــات مــددکاران اجتماعــی ،متخصصــان مــددکار

 .4رسالت خود را در سه وجه مؤسسات ،نیازمندان ،نیکوکاران تعریف
ً
کردهاید لطفا کمی در مورد این سه رسالت توضیح دهید؟

اجتماعــی و اســاتید ایــن حــوزه بهرهمنــد شــدیم تــا نیازهــای ایــن حــوزه
بهدرســتی شناسایی و در نرمافزار مورداســتفاده قرار بگیرد.

شــاید از بیــرون مــا یــک شــرکت نرمافــزاری باشــیم کــه یــک پورتــال را به

ابــزار را همــه میتواننــد تولیــد کننــد مثــل ایرانخــودرو و بنــز کــه هــر دو

مؤسســات نیکــوکاری فروختــه و آن را پشــتیبانی میکنــد .امــا رســالت مــا

تولیدکننــده ماشــین هســتند امــا تفاوتهای بیــن این دو از زمین اســت تا

چیــز دیگــری اســت؛ آنچــه نــگاه ما و رســالت ماســت ســه وجه مهــم دارد:

آســمان و ایــن در خصــوص نرمافزار مــا نیز صــدق میکند یعنــی نرمافزار را

مؤسســات ،نیازمندان ،نیکوکاران.

بــه شــیوهای طراحــی کردهایــم کــه بتوانــد ســازمان را در یکجهــت و مســیر

در بخــش اول نیکــوکاران بــر اســاس نیازهای مشــخصی به یک موسســه

درســت قرار بدهد ،از طرفی رشــد و توســعه نرمافزار و بهرهمندی از نظرات

خیریــه مراجعــه ،بــه آن موسســه اعتمــاد و منابــع مالــی خــود را در اختیــار

متخصصیــن و صاحبنظــران در ایــن خصــوص همــواره در دســتور کار ما

موسســه قــرار میدهنــد و درنتیجــه از کمکهای خــود خرســند و از نتیجه

بوده است.

کار راضــی باشــند ،همچنیــن بایــد ابزارهایــی در اختیار آنها قــرار دهیم تا

یکــی از برنامههــای مجموعــه مــا در ســال  1399تهیه و تولیــد فیلمهای
آموزشــی مناســب برای خیریهها اســت چراکه ما معتقدیم خیریهها باید به

کمــک خــود را راحتتر در اختیار موسســه خیریه قــرار دهند(دوران قلک و
صدقه کمکم در حال منســوخ شدن است).

یک ســطح از دانش و بلوغ دســت پیدا کنند تا بتوانند از نرمافزار بهدرستی

در بخــش دوم موسســه خیریــه اســت کــه در درون خــود فرایندهــا و

اســتفاده کنند و این نرمافزار مســیر آنها را هموارتر کند و سیستم خیریهها

برنامههــای مشــخصی دارد مثــل بانــک اطالعاتــی مددجویــان ،تخصیص

مکانیزه شود.

منابــع ،توانمنــدی مدیران و کارکنــان و حتی عملکرد کارکنــان خیریه ،که

لــذا مــا ابتــدا بایــد خیریههــا را از تولیــد ایــن نرمافــزار آ گاه کنیــم ،چراکه
بعضــی خیریههــا از وجــود نرمافــزار آ گاهــی ندارنــد و بــه همین دلیــل ابتدا
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و در بخش نهایی مددجو اســت که یک خیریه موفق هم باید اطالعات

از مددجو(مثــل کــد ملــی) ،یــا مخالفــت برخــی از خیریههــا بــرای دادن

درســت و مشــخصی از مددجو داشــته باشــد ،چه اطالعات شناسنامهای

اطالعات مددجو.

و چــه اطالعــات خدمــات ارائهشــده و در ادامــه بتوانــد آنالیــز خدمــات

البتــه امــروز ایــن بانــک اطالعاتــی در ســاختار نرمافــزار بســیار پویــا و در
ً
دســترس اســت و هــر خیریهای صرفا بــا ارائه نام ،نــام خانوادگــی ،کد ملی

دو بار برای تعمیر لباسشــویی مراجعه کند؛ سیســتم راهحل جایگزین ارائه

و خدمــات ارائهشــده به مددجــو از اطالعات این بانک بهرهمند میشــود و

میکنــد) و درنهایــت مددجو را به ســمت توانمند شــدن ســوق دهد چراکه

امــروز میتوانیــم بهجرئــت بگوییم یکــی از بهترین و جامعتریــن بانکهای

هــدف نهایــی هــر ســازمان خیریهای بایــد توانمندســازی مددجو باشــد که

اطالعاتــی را در ایــن زمینهداریــم چراکــه اطالعــات مددجویان بســیاری از

ایــن بخــش توانمندســازی مددجویــان هــم در نرمافــزار دیدهشــده اســت و

خیریههای مطرح کشــور در این بانک واردشــده است.

ارائهشــده بــه مددجــو را ارائــه کند (بهطــور مثال اگــر مددجو در طول ســال

بخشهای توانمندســازی نرمافزار پس از گذشــت مدتزمانی از عضویت
مددجو در خیریه فعال میشــود.

البتــه وجــود ایــن بانک یــک شمشــیر دو لبه اســت چراکه ممکن اســت
خیریــهای پــس از واردکــردن اطالعــات یــک مددجــو متوجــه شــود مددجــو

بهطــور خالصــه وظیفــه مــا در قبــال موسســه خیریــه ارتقــای بهــرهوری از

در خیریــهای دیگــر عضــو اســت و اینجــا بایــد این مســئله را مطــرح کرد که

منابــع ،تغییــر رویکــرد مدیریتــی مؤسســات نیکــوکاری از صــرف کمــک به

عضویــت یــک مددجــو در چنــد خیریــه نبایــد بــه قطــع یا کاهــش خدمات

نیازمنــدان بــه توانمندســازی آنهاســت ،در خصــوص نیازمنــدان تکریــم

مددجــو و درنتیجــه آن روی آوردن مددجــو بــه دروغگویــی و کارهــای دیگر

نیازمنــدان ،تقســیم عادالنــه منابــع ،توانمندســازی و ریشــهکن کــردن فقــر

خدمــات متمایــز و متفــاوت در اختیــار مددجو قرار
منجــر شــود بلکــه بایــد
ِ

بــا آ گاهــی و فرهنگســازی اســت و در خصــوص نیکــوکاران گســترش

بگیــرد و اصــل ایجــاد ایــن بانــک جلوگیــری از ارائــه خدمــات مشــابه بــه

فرهنــگ نیکــوکاری ،اعتمادســازی بــه امر خیــر ،شفافســازی نتایج جمع

مددجو اســت نه کاهــش و یا قطع خدمات.

ســپار یها ،ایجــاد تعامــل و درگیــری نیکــوکاران با مؤسســات نیکــوکاری و

 .6در خصوص پویش ملی نام نیک بگویید؟

افزایش مطالبه گری آنهاســت.

ایــن پویــش از  1399/9/9آغازشــده اســت و تا کنــون اســتقبال خیلــی

 .5همانطور که میدانید موازی کاری(دریافت خدمات مشابه توسط

خوبی نیز از آن شــده است.

یک مددجو از چند خیریه)یکی از مشکالت اصلی این حوزه است

پلتفــرم نــام نیــک دو رســالت اصلــی دارد یکــی اولیــن سیســتم جمــع
ً
ســپاری کامــا رایگان در ایران اســت که هیچ کارمزدی بــرای این خدمت

آیا اطالعات نیازمندان برای تمامی مؤسسات بهرهبردار از نرمافزار
ً
قابلدسترسی است(یا دسترسی محدود)تا مثال یک نیازمند از دو موسسه
خیریه یک خدمت مشابه دریافت نکند؟
ســال  90از طــرف خیریــه فاطمهالزهــرا ؟س؟ پیشــنهاد ایجــاد یــک بانک
اطالعاتــی در بیــن چنــد خیریــه فعــال در منطقــه مطــرح شــد ،خــوب ایــن
طــرح خوبــی بــود و مــا نیــز یــک نرمافزار تحــت وب ایجــاد کردیــم اما خوب
بــا چالشهایــی در ایــن زمینه مواجــه شــدیم ازجمله نبود اطالعــات کافی

دریافت نمیکند و هر خیریهای که در پرتال آرشــیت عضو اســت میتواند
در آن پــروژه تعریــف شــود و هر خیــر و نیکوکاری کــه به این پلتفــرم مراجعه
ً
میکند مســتقیما به درگاه و ســایت خود موسســه خیریه ایجادکننده پروژه
ارجاع داده میشود.
قســمت دوم این پویش این اســت وقتی ما عزیزی را از دست میدهیم،
بــه دنبــال راهــی هســتیم کــه یــاد و خاطــره آن عزیــز ،جاودانــه شــود لــذا ما
پلتفــرم نــام نیــک را با همین هدف ایجــاد کردهایم که نیکــوکاران میتوانند
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بــا مراجعــه بــه آن بخشــی از هزینــه مراســم ترحیــم و بزرگداشــت عزیزشــان را
بهصورت مســتقیم و بدون واســطه به مؤسســات نیکوکاری پرداخت کنند تا
هزینــه مراســم ترحیم تبدیــل به لبخنــد رضایت روی لبهــای هموطنانمان

َ
نکتــه ایــن اســت که مــا خیر را بــرای یکبار کمــک نمیخواهیــم بلکه قرار
َ
اســت خیــر را جــذب و حفــظ کنیــم ،و یکــی از مزیتهــای اصلــی و رقابتــی
سیســتم ما همین حفظ و نگهداشــت نیکوکار است.

شــده و گرهای از مشــکالت آنها را باز کند.
ً
البتــه ایــن پلتفــرم صرفــا در خصوص مراســم غم

و  ...موجــب میشــود تا خیر حس ارزشــمند بودن

نیســت و هــر نیکــوکاری میتوانــد بخشــی از مراســم

داشــته باشــد و میداند پول و کمکی که به خیریه

شــادی (عقــد ،تولیــد و  )...خــود را نیز در ســرفصل
مشــخص و در موسســه خیریهای که خــود انتخاب
میکنــد اختصاص دهد.
ً
پویــش ملــی نــام نیک یک پویــش کامــا دوطرفه
اســت کــه هــم حــس خویشــاوندی را بــرای نیکوکار
بــه ارمغــان میآورد و هم فرصتی اســت بــرای تأمین
منابــع مالــی مؤسســات نیکــوکاری؛ کــه فازهــای
بعــدی ایــن پویــش کــه شــامل معرفــی خیریــن برتــر
و  ...اســت رونمایی خواهد شــد و به نظرم در آینده
نهچنــدان دور پلتفــرم نــام نیک به یک سیســتم برتر
در پروژههــای جمــع ســپاری مالی در کشــور تبدیل
خواهد شد.

 .7نرمافزار شما چگونه به بحث شفافیت خیریهها
کمک میکند؟
نیکــوکار از زمانــی کــه عضــو یــک موسســه خیریــه

لینــک پرداخت آســان ،در دســترس بودن گــزارش پرداختیهــای نیکوکار

بهطــور خالصــه وظیفــه مــا در قبــال
موسســه خیریــه ارتقــای بهــرهوری از
منابــع ،تغییــر رو یکــرد مدیریتــی مؤسســات
نیکــوکاری از صــرف کمــک بــه نیازمنــدان
بــه توانمندســازی آنهاســت ،در خصوص
نیازمنــدان تکریــم نیازمنــدان ،تقســیم
عادالنــه منابــع ،توانمندســازی و ریش ـهکن
کــردن فقر با آ گاهی و فرهنگســازی اســت
و در خصــوص نیکوکاران گســترش فرهنگ
نیکــوکاری ،اعتمادســازی بــه امــر خیــر،
شفافســازی نتایــج جمــع ســپار یها،
ایجــاد تعامــل و درگیــری نیکــوکاران بــا
مؤسســات نیکــوکاری و افزایــش مطالبــه
گری آنهاست.

میشــود دارای پنل کاربری شــخصی میشــود که در
ایــن پنل ســابقه کمکهــای مالی ،اطالعــات فردی
ً
و  ...ثبــت و ضبطشــده اســت ،ایــن سیســتم کامال
کاربردی طراحیشــده و تمامی نیازهای نیکوکار شامل اطالعات مددجویان،
محــل هزینــه کــرد کمکهــا ،یــادآوری زمــان پرداخــت وجــوه و بســیاری از
اطالعات دیگر را در اختیار نیکوکار قرار میدهد؛ همچنین بهواسطه نرمافزار،
نیکوکار میتواند بهصورت مســتمر با موسســه در ارتباط باشد.
12

اخبـار و رو یـدادهای بن ـیــاد خیــر ی ـهراهـب ــریآالء /آذرماه 1399

کرده است در چه حوزهای و در چه سرفصلهایی
هزینه شــده اســت و بهنوعی شفافیت الزم را برای
خیــر ایجاد میکند.
البتــه مــا بازخوردهــای خیلــی خوبــی از طــرف
خیرین مؤسســات نیکــوکاری دریافت کردهایم که
ً
مثــا چون موسســه شــما پرتال آرشــیت را دارد من
به موسســه شــما کمک میکنم و اینکه این پرتال
چــه مزیتهای بــرای من خیر ایجاد کرده اســت و
یــا ما خیری داریم که پرتال آرشــیت را خریداری و
به موسســه خیریه اهدا میکند.

با تشکر از وقتیکه در اختیار ما قراردادید.

رفع معضالت اجتماعݡی منطقه  ۱۴با توسعه حرم مطݠهر حضرت

خصوص پیگیری این موضوع تا به سرانجام رسیدن و ایجاد شرایط مطلوب ،قول

زینب؟اهع؟

مساعد دادند

نشســت مشــترک هیئتامنــای آســتان مقــدس حضــرت زینــب خواهــر امــام
رضا؟امهع؟ با اعضای شــورای اســامی شهر اصفهان و شهردار منطقه  ۱۴شهرداری
اصفهان برگزار شد.
در ایــن جلســه تعییــن وضعیــت طــرح میــدان شــهری؛ کــه میتوانــد بــه حــل
چالشهای فرهنگی ،اجتماعی و جبران کمبود زیرساختهای موجود در منطقه
کمک کند با چشمانداز تبدیلشدن به قطب زیارت و گردش گری معنوی و ایجاد
فضاهای فرهنگی ،اجتماعی بررسی شد.
رئیس واعضای شــورای اســامی شهر اصفهان ،مســئولین و شهردار منطقه در

به گفته مسئولین و مدیران حرم حضرت زینب خواهر امام رضا ؟امهع؟ ،بزرگترین
چالشهای این منطقه کمبود زیرساختهای فرهنگی و اجتماعی است که این
حرم مطهر با اجرای کامل طرح توسعهبخشی زیارتی و منطقه پیرامونی آن در قالب
میدان شهری ،میتواند مرکز تحوالت فرهنگی شهر باشد.
بــا توجــه بــه اینکــه منطقــه ۱۴یکــی از مناطــق آســیبپذیر ،آســیبدیده و
دارای معضــات اجتماعــی در شــهر اصفهــان اســت ،اجــرای طــرح توســعه حرم
مطهــر باهــدف تبدیلشــدن بــه قطب مهــم زیارتی کشــور ،ایجــاد میدان شــهری و
مجموعههای پیرامونی آن با موضوع تحول در بافت فرســوده با محوریت فرهنگی
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و اجتماعــی انجــام خواهد پذیرفت و امنیــت و اقتصاد و فرهنگ موردنیاز منطقه
تأمین میگردد.
همچنین توســعه فضاهای زیارتی مطلــوب در حرم مطهر حضرت زینب ؟اهس؟
ً
و ایجاد زیرســاختهای جذب و اســکان زائرین کشــوری و خصوصا بینالمللی
میتواند موتور محرک توسعه شمال شهر اصفهان باشد که با محوریت حرم مطهر
در چهار حوزه زیارتی معنوی ،فرهنگی و اجتماعی ،اشتغالزایی و معیشت باشد.
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اجرای طرح یاس با همݡکاری خانه هاللاحمر آستان مقدس

افتخاری اشاره و اظهار داشتند :خانه هال لاحمر شعبه آستان مقدس میتواند

حضرت زینب ؟اهس؟

زمینهســاز همافزایی و اجرایی شــدن طرح یاس در مناطق محروم و افراد تحت

نشســت مشــترک مســئولین ســازمان جمعیت هال لاحمر اســتان اصفهان و
کمیتــه امــداد امــام خمینی؟هر؟ بــا مدیران حرم مطهــر خواهر امــام رضا ؟امهع؟ با
موضــوع اجرای طرح یاس بهمنظور کاهش آســیبهای اجتماعی و اســتفاده از
ظرفیتهای این آستان مقدس برگزار شد.
در ایــن جلســه حیدرعلــی خانبــازی معــاون جوانــان جمعیــت هال لاحمــر
اســتان اصفهان بابیان اینکه هدف از تأســیس خانههای هال لاحمر در مناطق
مختلف اســتان اصفهان اســتفاده مردم از ظرفیتهای این ســازمان بهصورت

پوشش امور اجتماعی این حرم مطهر بهخصوص در منطقه  14استان اصفهان
باشد.
طــرح ملی «یــاس» باهدف کاهش و پیشــگیری از آســیبهای اجتماعی در
حاشــیه کالنشــهرها و مراکــز اســتانها در خانههــای هالل احمر فعــال خواهد
شــد .بر اســاس این طرح مددجویان و افراد تحت پوشــش کمیته امداد در این
خانهها؛ از آموزشهای الزم برخوردار شــده ،سازماندهی و بهکارگیری میشوند
که میتوان از این فرصت در بحرانها و بالیای طبیعی نیز استفاده کرد.

محلــه محــور اســت ،خاطرنشــان کــرد :اولویــت مــا آمــوزش مخاطــرات ،امــداد
و نجــات و کمکهــای اولیــه در ســطوح مختلــف بــرای مــردم منطقــه اســت و
درصدد هستیم خانههای هال لاحمر شعبهای کوچک از این سازمان باشند تا
در مواقع ضرورت تیمهای امدادی این خانهها در محل حادثه مستقرشــده و یا
برای جمعآوری کمکهای مردمی برای حادثه دیدگان فعال شوند.
وی در خصوص همکاری مشــترک با حوزه جوانان معاونت فرهنگی کمیته
امداد امام خمینی؟هر؟ گفت :هدف این اســت که افراد تحت پوشش کمیته
ضمن عضویت در خانههای هال لاحمر از آموزشهای امداد و نجات بهرهمند
شده و در کنار آموزش تیمی با حضور این افراد توانمند ،زیرمجموعه طرح یاس
تشکیل شود و دیگر افراد تحت پوشش را آموزش دهند.
محمــد حســینیان معــاون فرهنگــی کمیتــه امداد امــام خمینــی ؟هر؟ نیز با
اشــاره بــه آمــار خانوادههــای تحت پوشــش ایــن ارگان مردمی بیان کــرد :کمیته
امــداد در کل اســتان به  115هزار خانوار خدمات ارائــه میکند که به این آمار در
شرایط کرونا  25هزار خانوار در حوزههای مختلف اضافهشده است.
وی با اعالم آمادگی برای همکاری در اجرای طرح یاس با ســازمان جمعیت
هال لاحمــر افــزود :بــا ظرفیتهای موجــود مادی و افــراد تحت پوشــش در طرح
مشارکت خواهیم کرد.
در پایــان مدیــران حــرم مطهــر خواهــر امــام رضــا؟امهع؟ در حوزههــای امــور
برنامهریــزی ،اجتماعــی و تکریــم زائر به ظرفیتهای موجود آموزشــی و خادمین
اخبار و رو یـدادهایحرم حضرت زینب بنتموسیبنجعفر؟مهع؟/آذرماه 1399

15

برݡگزاری چݠهارشنبههای امام رضایی در حرم حضرت زینب ؟اهس؟

اجرای طرح اطعام ݡکریمانه در حرم مطݠهر

حجتاالســام صــادقزاده مدیــر کانــون محلــهای آســتان مقــدس حضــرت

طــرح اطعــام کریمانــه بــا توزیــع روزانه یک هــزار پرس غــذای گــرم تبرکی بین

زینب؟اهس؟ در جلســه هماندیشــی مسئوالن آســتان مقدس حضرت زینب؟اهس؟ با

نیازمندان و دوســتداران اهلبیت ؟مهع؟ به همت خادمین افتخاری حرم مطهر

مســئوالن ســتاد کانونهای خدمت آستان قدس رضوی با اشاره به اینکه  700نفر

حضرت زینب خواهر امام رضا ؟امهع؟ در حال اجرا است.

از خادمیاران رضوی با این کانون در ارتباط هستند ،اظهار کرد :برخی از خدمات

در ایــن طــرح کــه هــر روز به نــام یک امــام بزرگــوار مزین شــده اســت از طریق

عمومی که خادمیاران در عرصههای زیارتی مانند رسته آشپزخانه ،نوبت هدایت

کمکهــای مردمــی و خیرین ،روزانه یک هزار پرس غــذای گرم با رعایت کامل

زائــر ،کفشــداری و  ...آســتان مقــدس حضــرت زینــب؟اهس؟ انجــام میدهنــد ،در

پروتکلهای بهداشتی طبخ و بین نیازمندان توزیع میشود.

عرصههــای خدمتی آســتان قدس رضوی بهعنوان گــزارش نوبت خادمین لحاظ

همچنیــن هزینــه هر پرس غــذا در این طــرح  10هزار تومان در نظر گرفتهشــده

شود.
صادقزاده افزود :ستاد کانونهای خدمت آستان قدس رضوی بستری را برای
اجرای برنامه کانونهای عمومی و تخصصی استان اصفهان در حرم مطهر بانوی
کرامت فراهم کند.
مســئوالن ســتاد کانونهــای محلــهای آســتان قدس رضــوی نیز در این جلســه
ضمــن تشــکر از فعالیتهــای کانون محلــهای حرم مطهــر خواهر امــام رضا ؟امهع؟،
پیشــنهاد دادنــد برنامــه چهارشــنبههای امام رضایــی با عنوان «ســام به امــام» با
قرائت زیارت امیناهلل و به نیت امام رضا؟ع؟ بعد از نماز مغرب و عشاء در آستان
مقدس برگزار شود.
در پایــان مســئوالن کانونهــای محلــهای آســتان قــدس رضــوی از بخشهــای
مختلف حرم همچون سالن اجتماعات ،مرکز تربیت و آموزش و ...بازدید کردند.
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اســت کــه عالقهمنــدان میتواننــد بــا واریــز هزینــه دلخــواه بــه شــماره کارت

حجتاالســام نریمانــی افــزود :همچنیــن عیــادت از بیمــاران ،اجــرای

 5041-7370-1033-1328بــه نــام مرکــز مــددکاری کوثــر در ایــن طرح ســهیم

ویژهبرنامههــای کودکان در بیمارســتان تخصصی سیدالشــهدا؟ع؟ ،برگزاری

باشند.

دورههــای آمــوزش مهارت افزایی احکام تخصصی بیمارســتان و ،...برگزاری

گفتنی است پیشازاین نیز با جمعآوری کمکهای مؤمنانه ،یک هزار بسته

دورههای مجازی آموزش قرآن و معنویت درمانی با حضور مشــاورین معنوی

ارزاق کمک معیشــتی ،ماســک و اقالم بهداشــتی و ...در بین نیازمندان منطقه

حــرم مطهــر در کنــار بیمــاران و ارائــه خدمــات ویــژه بــه کادر درمــان از دیگــر

 14اصفهان توزیعشده است.

مصوبههــای این نشســت در راســتای اهداف طرح «ســفیران حرم» اســت که
بهزودی اجرایی میشود.

سفیران حرم در بیمارستان هݠای اصفݠهان
حجتاالســام نریمانــی مســئول تکریــم زائــر حــرم مطهــر خواهــر امــام

پویش اهدای خون با حضور خادمین حرم حضرت زینب ؟اهس؟

با حجتاالســام مرتضی خوشنویسزاده رئیس دفتر اســتانی نهاد نمایندگی

جمعــی از خادمیــن افتخــاری و رســمی آســتان مقــدس حضــرت زینــب

رضا؟امهع؟ با اشــاره به برگزاری نشســت مشــترک مســئوالن این آســتان مقدس
مقــام معظــم رهبــری در دانشــگاه علوم پزشــکی اصفهــان اظهار کــرد :در این
نشســت مقــرر شــد باهــدف ارتقــاء ســطح معنــوی مــردم و ارتبــاط گســترده با
شــهروندان اصفهانی در قالب طرح ســفیران حرم ،خادمین این حرم مطهر در
بیمارســتان های اصفهان حضور پیدا کنند.
وی افــزود :خادمان حرم مطهر خواهر امام رضا؟ع؟ در قالب طرح ســفیران
حــرم ،بــا برگــزاری مراســم پرچــم گردانــی پرچــم متبــرک آســتان در میــان کادر
درمــان و بیمــاران و توزیــع هدایــای تبرکــی و اجــرای برنامههای معنــوی و دعا

خواهــر امــام رضــا ؟امهع؟ بــا پیوســتن بــه پویــش ملــی «اهــدای خــون اهــدای
زندگــی» خون خود را اهدا کردند.
بــا توجه بــه وضعیت قرمز ذخایــر بانک خون و اعالم ســازمان انتقال خون
مبنــی بــر کاهش انواع گروههای خونی و در راســتای دفاع از ســامت جامعه
بهخصــوص کمــک بــه بیمــاران مبتال بــه کرونــا ،خادمین افتخاری و رســمی
آســتان مقدس حضرت زینب؟اهس؟ بهصورت داوطلبانه با ارســال شماره ملی
خود به ســامانه  ،10001000110داوطلبانه به پویش نذر خون پیوســتند.

برای ســامتی همه بیماران در درمانگاهها و بیمارستان vها حضور مییابند.

اخبار و رو یـدادهایحرم حضرت زینب بنتموسیبنجعفر؟مهع؟/آذرماه 1399

17

برݡگزاری ݡکارݡگاه تخصصݡی آشنایی با مواد مخدر و عوارض آن
«ویژه خادمین»
به همت امور اجتماعی حرم حضرت زینب ؟اهس؟ کارگاه تخصصی آشــنایی
بــا مــواد مخدر و عوارض ســوءمصرف آن ،ویژه مــددکاران و خادمین حرم مطهر
حضــرت زینب خواهــر امام رضا؟امهع؟ با حضور ســرهنگ عباســی رئیس پلیس
کالنتری  26اصفهان برگزار شد.

پخش زنده مراسم معنوی آستان مقدس حضرت زینب ؟اهس؟
ویــژهبـــــرنامه وفــــــات حضرت معـــصـــومه ؟اهس؟ با سخـــنرانی حجتاالسالم
خدابیــن و مداحــی کربالیــی مجتبــی ایروانــی بهصــورت زنــده از جــوار بقعــه
مبارک حضرت زینب خواهر امام رضا ؟مهع؟ پخش شــد.
این ویژهبرنامه که مصادف با ایام محدودیتهای کرونایی برای اســتانهای

هومن هاشــمینژاد مســئول امــور اجتماعی حرم حضــرت زینب ؟اهس؟ هدف
از برگــزاری ایــن کارگاه آموزشــی را توانمندســازی و آ گاهــی خادمیــن عرصــه
امــور اجتماعــی این آســتان مقدس با مســائل مرتبط بــا حوزه اعتیــاد که یکی از
مهمترین آسیبهای منطقه اطراف حرم است ،عنوان کرد.
هاشــمینژاد افزود :از دیگر اقدامات این بخش در عرصه مددکاری ،طراحی
و اجــرای عملیــات شناســایی کوچه به کوچــه خانوادههای بیسرپرســت یا بد
سرپرست محله ارزنان بوده است.
وی تصریــح کــرد :همچنیــن تکمیل کادر مشــاورین و روانشناســان و شــروع
فعالیتهای مشــاوره فردی و گروهی ،برگزاری نشستهای هماندیشی با مسئول
کانــون تخصصــی اشــتغال و کارآفرینــی خــادم یــاران آســتان قــدس رضــوی،
کارآفرینــان و فعاالن حوزه اشــتغال ،عقــد تفاهمنامه همکاری بــا درمانگاههای
منطقــه و شــهر اصفهــان در زمینههــای دندانپزشــکی ،مامایــی و متخصــص
داخلی از فعالیتهای امور اجتماعی حرم در آذرماه  1399بوده است.
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در وضعیــت قرمــز و قرنطینــه خانگــی بــود ،بــدون حضــور مســتمع برگــزار و

داشتن شعارنوشتههای اعتراضی ،به اجرای سرود در فضای آزاد توسط گروه

بهصورت زنده از شــبکههای اجتماعی این آســتان پخش شد.

ســرود مجموعــه فرهنگی آســمانیها پرداختند و پوســتر شــهید فخــریزاده با

به گفته حجتاالســام خدابین مســئول فرهنگی حرم مطهر تالش میشود

عنوان «راهت ادامه دارد» بین رهگذران توزیع شــد.

تــا در ایــن روزهــا کــه شــیوع ویــروس کرونــا گســترش پیداکــرده و لــزوم رعایــت
شــیوهنامههای بهداشــتی موجب محدودیت رفتوآمد شــده است ،با پخش
زنده مراســم معنوی آســتان و اجــرای فاز دوم روضههای خانگــی تبرعی که در
منــازل ،مســاجد و ادارات برپــا میشــود ،عاشــقان اهلبیــت ؟مهع؟ از فضاهای
معنوی بهرهمند شوند.

همعݠهدی فعاالن جبݠهه فرهنݡگݡی اصفݠهان با شݠهید
فخر یزاده
مجموعههــای فرهنگی ســطح شــهر اصفهان در تاریــخ  12آذرماه  1399در
یک حرکت خودجوش و مردمی در  ۱۲میدان و چهارراه اصلی ســطح شــهر با
شــهید دانشمند هســتهای دکتر فخریزاده همعهد شدند.
در ایــن تجمــع فعــاالن فرهنگی ،دانشــجویان و طالب با اعــام همعهدی
خود با همه شــهدا بخصوص «شــهید محسن فخریزاده» ابراز داشتند که راه
ایــن شــهید ادامه خواهد داشــت .یکی از محلهــای تجمع فعالیــن فرهنگی
در جوار حرم حضرت زینب ؟اهس؟ بود که شــرکتکنندگان عالوه بر در دســت

همافزایی مراݡکز فرهنݡگݡی با آستان مقدس حضرت زینب ؟اهس؟
حجتاالسالم خدابین مسئول فرهنگی حرم مطهر اظهار کرد :در راستای
همافزایــی بــا مراکــز فرهنگــی و تربیتــی اصفهــان و ارتقاء ســطح کیفی و کمی
فرهنگــی منطقــه  14تفاهمنامــه همــکاری بیــن امــور فرهنگــی تربیتــی آســتان
مقدس با مراکز فرهنگی مهم شــهر همچون موسســه امیر بیان و موسســه قرآنی
هفتآســمان در زمینههای قرآنی ،مذهبی و ...منعقد شــد.
خدابیــن افــزود :بر اســاس ایــن تفاهمنامهها ایــن مراکز با تأمین ســخنرانان
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مجــرب بــرای روضههــای خانگی و اجــرای طرح قرآنــی ویژه خادمیــن و مردم

گنبــد و گلدســته و ارتبــاط کل به جزء کــه در لوگو اتفاق افتــاده و باعث تأمل

منطقــه  14اصفهــان با امور فرهنگی آســتان همکاری خواهند کرد.

مخاطــب برای کشــف اعضــای بعدی آن و مانــدگاری در ذهن او میشــود از

گفتنــی اســت رایزنی با دیگــر مراکز فرهنگی شــهر بهمنظور عقــد تفاهمنامه

نقاط قوت طراحی لوگو جدید اســت.

همکاری در حال انجام اســت.

رونمایی از نشان جدید حرم مطݠهر خواهر خورشید
نشــان آســتان مقدس حضرت زینب خواهر امام رضا ؟امهع؟ بازطراحی شد.
بازطراحــی نشــان حرم مطهر در راســتای اقدامات نمانام ســازی با طراحی
مهنــدس علیرضــا بخشــی صــورت گرفــت و  23آذرمــاه از آن در شــبکههای
اجتماعــی و صفحههــای رســمی آســتان مقــدس حضــرت زینــب بنــت
موســیبن جعفر ؟مهع؟ رونمایی شد.

واقعیت افزوده
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.

بــر اســاس تغییــر سیاســتگذار یها در معرفــی حــرم مطهــر حضــرت
زینــب؟اهس؟ بــه مخاطبــان از نــام زینب بنت موســی جعفر ؟مهع؟ بــه خواهر امام
رضا؟امهع؟ نشــان جدید طراحی گردید.
بــه گفتــه علیرضا بخشــی طــراح لوگو و مدیریــت فنی و عمرانــی بنیاد آالء؛
لوگو دروازه شــناخت هویت بصری یک ســازمان است که قصد دارد مفهومی
را بــرای مخاطــب القاء کند که میتواند ترکیبی از لغات یا نمادهای تصویری
باشــد که در لوگوی جدید هر دو تکنیک استفادهشــده است.
وی بــا اشــاره به نــکات طرح قدیمی نشــان حرم در ســاختار فرمی و تعادل
گفــت :جایــگاه نامناســب عنصــر نقطــه و تغییــر در زوایــای آن و عــدم عیــار
قابلقبــول از خــط ثلــث استفادهشــده در اتصــاالت و انــدازه قلــم ،فضاهــای
تعریفنشــده ســفید و ســیاه و عــدم هماهنگی و هارمونی درســت در حروف
از ایرادهــای لوگــو قبلــی بــوده اســت که در نشــان جدید اصالحشــده اســت.
مدیریــت فنــی و عمرانــی بنیــاد آالء در ادامه خاطرنشــان کــرد :از ویژگیهای
متمایز نشــان جدید ،خوانش آن و نمادهای تصویری اســت که بامعنا ارتباط
برقــرار کــرده و در بازتاب مفهوم آن ســهیم اســت .همچنین ســادگی و رعایت
ریتم ،هارمونی و هماهنگی در کلمات ،تناســبات طالیی و کلیت فرم نشــان
کــه در مســتطیل ایســتاده اســت ،اســتفاده از نمادهــای بصــری آشــنا ماننــد
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تصویر باال را در تلفن همراهݡ خود تماشا ݡکنید

بازدید دݡکتر جݠهانݡگیری مدیر مݡکسا از شعبه اصفݠهان
دکتــر محمــد جهانگیــری مدیــر مکســا در ســفری دو روزه بــه اصفهــان در
نشســتی صمیمــی و اجرایــی از نزدیــک در جریــان فعالیتهــا و اقدامــات
شــعبه اصفهــان و همچنیــن رونــد ارائــه خدمــت به بیمــاران مبتالبه ســرطان
در این شــعبه قرار گرفت.
بـــــر اســــاس ایــن گــــــزارش در ایـــــن نـــشســـــت کــه بــا حـــضــــــور دکتــر
محمدصالــح طیبنیــا ،دکتــر محمــد جهانگیــری ،مهنــدس علیخاصــی،
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دکتــر ســید محمــد مســعود مرندی و دکتــر محمدرضــا شــعربافچیزاده برگزار
شــد ،همکاران هــر یک از واحدهای مرکز ضمن ارائه گزارش مبســوط از روند
فعالیتهــا و اقدامــات انجامشــده در هــر واحــد ،پیشــنهادها و نظرات خود
بیان کردند.
بــر اســاس ایــن گــزارش همــکاران واحدهــای مراقبــت معنــوی ،مرکــز
تمــاس ،ارائــۀ خدمــات بالینــی در منــزل(  ،)hcکلینیــک بــاز توانی ســرطان،
ســایکوآنکولوژی ،مــددکاری اجتماعــی ،آمــوزش و پژوهــش در روز اول و
همــکاران واحــد تغذیــه ،لنــف ِا ِدم ،اداری و پشــتیبانی ،روابــط عمومــی و
جــذب نیــز در روز دوم به ارائه گزارش فعالیتهــای خود پرداختند.

نقش روانشناس در طب تسݡکینی
مراقبتهــای تســکینی بــه معنــی حمایــت همهجانبــه از بیمــاران و
اعضــای خانــوادۀ آنهــا در هر مرحلــه از فراینــد بیماری اســت .اعضای گروه
مراقبتهــای تســکینی شــامل آنکولوژیســت ،پزشــک عمومی ،روانشــناس،
پرســتار ،مددکار و مراقب معنوی اســت ،اعضای گروه مراقبتهای تسکینی
بخشــی از یــک گــروه هســتند ،هر کدام مهــارت و دانش خاصــی دارند و همه
باهــم کار میکننــد تــا همۀ ابعــاد نیاز بیمــاران را برطرف کنند .روانشناســان
بــه شــکل خــاص بــر آثــار روانــی ســرطان تمرکــز میکننــد؛ درحالیکــه درمــان
تخصصــی اصلــی بــر عهــدۀ آنکولوژیســت اســت .روانشــناس متخصص در
حــوزۀ ســرطان را سایکوآنکولوژیســت ( )psycho oncologistمینامنــد .کلمه
«ســایکوآنکولوژی» متشــکل از پیشــوند «ســایکو» به معنی روان یا روح« ،آنکو»
بــه معنــی تومــور و پســوند «لوژی» به معنی شــناختن اســت؛ بنابرایــن میتوان
ســایکوآنکولوژی را معــادل روانشناســی ســرطان دانســت کــه بــا شــناخت و
مداخلــه در ابعاد روانی ســرطان از زمان تشــخیص تا انتهــای حیات بیمار در
کنار اوســت .اینیــک رویکرد تخصصــی در مراقبت از بیمار مبتالبه ســرطان
اســت کــه طیــف وســیعی از نیازهــای انســانی را موردتوجــه قــرار میدهــد تــا
کیفیــت زندگی بیمار و خانوادۀ او را بهبود بخشــد.
گــروه روانشــناختی در مراقبتهای تســکینی مکســا شــامل روانپزشــک،
روانشــناس بالینــی ،روانشــناس ســامت و مشــاور خانــواده اســت؛ کــه در
دو ســطح حمایتــی و رواندرمانــی در قالــب ویزیت در منــزل (،)Home visit
بخــش مراقبتهــای تســکینی ،جلســههای گروهدرمانــی فــردی و خانوادگــی
( ،)Family careارائه میشود.
شناســان حیطــۀ مراقبتهای تســکینی ،بــه این واقعیــت توجه دارند
روان
ِ
کــه زندگــی هــر فــرد مبتالبــه ســرطان منحصربهفــرد اســت؛ بــه همیــن علــت
روانشــناس بــرای هــر موقعیتــی رویکــردی فردگــرا ایجــاد میکنــد .مطالعــات
نشــان داده اســت کــه در مراحــل انتهایــی بیمار یهــای مزمن ،بــه دلیل افت

22

اخبار و رو یـدادهای مرکز پیشگیری وکنترل سرطانآالء /آذرماه 1399

روحیه و از دســت دادن حس ارزشــمندی ،بیمار دچار ناامیدی و درماندگی

افکار نا کارآمد ،از طریق برقراری ارتباط مؤثر و گوش فعال داشــتن نســبت به

خواهد شــد و این موارد به شــکل عال ئم جســمانی مثل دردهای کنترلشــده،

رنجهای نا گفتۀ بیماری اســت.

بــروز میکنــد؛ هــدف روانشــناس در مراقبتهــای تســکینی حفــظ شــأن و

امــا همانطــور کــه میدانیــم بخشــی از مســائل بیمــار مربــوط بــه مراقبان و

کرامــت انســانی بیمــار ،مدیریــت هیجانــات منفــی در طــول فرآینــد بیماری،

خانوادۀ اوست؛ در گام دوم ،هدف اصلی ،یعنی خانوادۀ او به مکسا دعوت

کاهــش فشــار ناشــی از مراقبــت و افزایــش مهــارت

شــدند تــا بــرای افزایــش آ گاهــی نســبت به شــرایط

سازگاری بیماران است.

بیمــار ،نوع بیماری و ارتقای مهارتهای مراقبتی،

مطالعــات نشــان داده اســت کــه در

تحــت مشــاوره قــرار بگیرنــد .همچنیــن خانــوادۀ

مراحــل انتهایــی بیمار یهــای مزمــن ،بــه

بیمــار به واحــد مددکاری اجتماعی معرفی شــدند

هنگامیکــه بیمــار بــرای دریافــت خدمــات

دلیــل افــت روحیــه و از دســت دادن حــس

تــا بــا کمــک خیریــن در وضعیــت اقتصــادی و

مراقبــت در منــزل ،بــه گــروه مراقبتهــای تســکینی

ارزشــمندی ،بیمــار دچــار ناامیــدی و

معیشــتی تسهیل ایجاد شود.

معرفــی شــد ،از دردهای کنتــرل نشــده ،درمانهای

درماندگی خواهد شــد و این موارد به شــکل

در پایــان بایــد گفــت بیمارانــی کــه حمایــت

متعدد و احساس بیقراری با فریاد شکایت و افکار

عال ئم جســمانی مثل دردهای کنترلشده،

روانشــناختی دریافــت میکننــد ،بــرای مقابلــه بــا

بهعنوانمثــال :آقایــی  54ســاله مبتالبــه ســرطان
معده.

خودکشــی خــود را بیــان میکــرد ،همچنیــن بیمــار
از ســوی خانــواده ،نزدیــکان و اطرافیــان ،طردشــده
بــود و بیــان میکــرد از زمــان آغــاز شــیمیدرمانی،
خانــوادهاش فکــر میکننــد ســرطان مســری اســت و
بــه مالقاتــش نمیآینــد .فرزنــد بیمــار بــرای مراقبــت
از پــدر ،شــغل خــود را از دســت داده و همیــن علت
احســاس سربار بودن و احساس گناه در بیمار شده

بــروز میکنــد؛ هــدف روانشــناس در
مراقبتهــای تســکینی حفــظ شــأن و
کرامــت انســانی بیمار ،مدیریــت هیجانات
منفــی در طــول فرآینــد بیمــاری ،کاهــش
ت
فشــار ناشــی از مراقبــت و افزایــش مهــار 
سازگاری بیماران است.

تــرس ،افســردگی ،اضطــراب و مشــکالت ناشــی
از روابــط بیــن فــردی کــه بخشــی طبیعــی از مبارزه
بــا ســرطان اســت ،آمادگی بیشــتری دارنــد؛ بهواقع
روانشــناس کار مقابلــه بــا بیمــاری و درمــان آن را
برای بیمار آســانتر میکند.
بــر همیــن اســاس بــه افــراد مبتالبــه ســرطان یــا
بیمار یهــای مزمــن ،توصیــه میشــود خدمــات
ً
همهجانبــۀ درمانــی را دریافــت کننــد و صرفــا بــه

بود.
ً
کامــا مشــخص اســت بــا توجه بــه مشــکلهایی

مداخــات پزشــکی اکتفــا نکننــد؛ چراکه بــا توجه

کــه گفتــه شــد ،ایــن بیمــار نیازمنــد یــک درمــان

بــه اهمیــتابعــاد جســمانی ،روانــی ،اجتماعــی و

سیســتمی و همهجانبه اســت؛ در ابتدا برای کنترل

معنــوی بیمــار ،دریافت خدمــات تخصصی در هر

درد و افــکار خودکشــی بهصــورت اورژانســی به روانپزشــک ارجاع داده شــد.

زمینــه ،موجب میشــود تا کیفیت زندگی افراد در طول بیماری حفظ شــود

بهصــورت مســتمر جلســات رواندرمانــی در منــزل بیمــار برگــزار شــد؛ هــدف

و ســرانجام به بهزیستی روانی منجر گردد.

کاهش رنج ناشــی از تنها گذاشــته شــدن توســط خانواده و اطرافیان ،بازبینی
معناهــا و ارزشهــای زندگــیاش ،آمــوزش مهارتهــای مدیریــت هیجــان و
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قطار برنامههای ترم پائیز  ۱۳۹۹مرݡکز تربیتی و پرورش
استعداد سالله به ایستݡگاه آخر رسید
مسئول تربیت و پژوهش مرکز سالله گفت :ترم پائیز  ۱۳۹۹مرکز تربیتی و پرورش
استعداد سالله با حضور  ۲۲۵متربی در قالب  ۱۴گروه از تاریخ  ۱۲مهرماه  ۱۳۹۹در
شعب اصفهان و قم آغاز و تا تاریخ  ۳۰آذرماه  ۱۳۹۹ادامه داشت.
مهدی نفیسی مهر با تأ کید بر اینکه برنامههای استعدادی و تربیتی مرکز سالله
به  ۲صورت حضوری و غیرحضوری برگزار شد ،افزود :در این ترم با توجه به شیوع
بیمــاری کرونا شــیوه ترکیبی آمــوزش حضوری و مجازی در مرکز ســاله اجرا شــد،
البتــه کالسهــای حضوری با تعداد متربیان کم و حفظ کامل دســتورالعملهای
بهداشتی برگزار شد.

وی در ادامه به کالسهای اســتعدادیترم پائیز  ۱۳۹۹اشــاره و خاطرنشان کرد:
متربیان شــعب اصفهان و قم مرکز ســاله باهدف شناســایی و کشف زمینههای
استعدادی در دو ساحت علمی فناوری و فرهنگی هنری و پرورش آنها به سمت
رشــد و تعالی در کالسهای نجوم ،عکاســی ،مبانی کامپیوتر ،طراحی ،رباتیک،
نانوتکنولوژی ،برنامهنویســی ،شعر و ادبیات ،کلیپ سازی و خوشنویسی شرکت
نمودند.
نفیسی مهر با تأ کید بر اینکه متربیان میبایست در کنار پرورش استعداد خود،
مهارتهــای اولیــهای کــه در طــول زندگی بــه آن احتیاج دارنــد را بیاموزنــد ،افزود:
مهارتآموزی در نظامهای آموزشــی پیشــرفته جایگاه ویــژهای دارد؛ لذا در جهت
کسب مهارتهای عملی در کنار دانشافزایی ،متربیان در این ترم در کالسهای
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مهارتهای خانهداری ،ماجراجویی (ارتباط با طبیعت) ،فن بیان ،امداد و نجات

برای پایه هفتم ،خودشناسی برای پایه هشتم ،امام شناسی برای پایه نهم و آشنایی

(کمکهای اولیه) و مکانیک خودرو حاضر شدند.

با نهجالبالغه برای پایههای دهم در جلسات فرهنگی تربیتی رویش حاضر شدند.

ایشــان بابیان اینکه کالسهای انجمن نامه آســمانی با هدف آشنایی و ایجاد

مهــدی نفیســی مهر با تأ کید بر اینکه کلیه برنامههای شــعب اصفهــان و قم در

انگیزه ره آموزان برای کار با قرآن ،فصیح خوانی و فهم آیات قرآن برگزار شد ،عنوان

ایــن ترم با رعایت اصول بهداشــتی و فاصلهگذاری اجتماعی انجام شــد ،گفت:

کــرد :ایــن کالسها در  ۱۰جلســه و با موضــوع روخوانی و روانخوانی بــرای پایههای

برنامههای مناسبتی بهصورت حضوری و غیرحضوری ،سه جلسه کارگاه آموزش

چهارم تا ششم و حفظ موضوعی قرآن کریم برای پایههای هفتم تا دهم برگزار شد.

خانواده بهصورت غیرحضوری و در فضای اسکای روم ،جلسات مشاوره ،برگزاری

مسئول تربیت و پژوهش مرکز سالله در ادامه با تأ کید بر اینکه جلسات فرهنگی

مسابقه کتابخوانی ،پخش فیلمهای تربیتی و رزمایش همدلی و کمک مؤمنانه

تربیتــی رویــش باهــدف تقویت هوش هیجانی و رشــد تقیــدات مذهبی ،تحکیم

از دیگر برنامههای این مراکز در ترم پائیز مرکز تربیتی و پرورش استعداد سالله است.

عقاید و کســب مهارتهای اجتماعی در کنار رشــد اخالقی برگزار شــد ،تصریح

مهــدی نفیســی مهر در پایان تأ کیــد کرد :کلیه برنامههای ورزشــی و اردویی ترم

کــرد :متربیــان در این ترم طبق ســرفصلهای مشخصشــده طرح  ۹ســاله شــجره

پائیز  ۱۳۹۹به علت شــیوع ویروس کرونا علیرغم برنامهریزیهای صورت گرفته،

طوبی ،شــامل مدیریت زمان برای پایههای چهارم تا ششم ،رمز موفقیت نخبگان

برگزار نشد.

با همه اتفاقات رسانهای هنوز خانواده قدرتمندترین
ابزار تربیتی است
کارگاه آموزش خانواده مرکز تربیتی و پرورش استعداد سالله در طی سه جلسه
بهصورت مجازی در فضای اسکای روم برگزار شد.
در ایــن کارگاه آموزشــی کــه بیــش از  ۱۰۰خانــواده از متربیان مرکز ســاله حضور
داشــتند ،مدرس و پژوهشــگر سواد رسانه با اشــاره به آموزشهای مجازی فرزندان
افزود :مدرسه از فضای حقیقی به فضای مجازی آمده است و میخواهیم با این
فضای آموزشــی مجازی آشــنا شــویم و بدانیــم که من خانواده باید بــرای این فضا
برنامهریزی نمایم و آن را مهیای آموزش کنم.
وی بابیــان اینکــه در دنیــای آینده آموزش دیجیتال و مجــازی جایگاه ویژهای
دارد ،خاطرنشان کرد :ما میدانیم که امروز بخش زیادی از زندگی ما درگیر آموزش
مجازی بچهها شده است و فضای کرونا شرایط سخت عاطفی را به وجود آورده
اســت .اگر این شــرایط تمام هم بشــود تغییرات و اتفاقات تمام نخواهد شــد پس
باید این موقعیت را مغتنم بشماری و وارد فضای آموزش بشویم.
سلمان هاشمیان با تأ کید بر اینکه بچهها را در آموزش آنالین همانطوری که
هســتند بپذیریــم ،تصریح کرد :ســعی نکنیــد از فرزند خود یک پســر و دختر دیگر
26
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بســازید ،اســتعداد ،هوش و مدل آموزشــی یک مدل خاص اســت ،پدر و مادر در

وی مدیریــت ســن ،مدیریــت کنجــکاوی ،مدیریــت ابــزار ،مدیریــت زمــان،

ابتدا باید با ویژگیهای فرزند خود آشنا شود و سپس وارد آموزش شود.

مدیریت مکان ،مدیریت نیاز ،مدیریت امکان و مدیریت ذهن را ازجمله اصول

والدین در فضای آموزش مجازی خالقیت و نوآوری فرزند را نابود میکنند

مدیریت رسانه در خانواده برشمرد و خاطرنشان کرد :اگر برای استفاده از رسانهها

سلمان هاشمیان بابیان اینکه فرزندان ما در سیستم آموزشی مدرسه بهعنوان
یک دانشمند کوچک شناخته میشود ،عنوان کرد :ما باید به سمت آن یادگیری
برویــم که کشــف ،جســتجو ،انتخــاب محــور و هدایتشــده باشــد؛ در یادگیری
اکتشــافی هدایتشــده باید به فرزند غیرمســتقیم ســرنخ بدهیم ،زمینه پاســخ به
سال ایجاد ،راهحلهای اشتباه را حذف و به تفاوتهای فردی توجه کنید.
هاشــمیان با تأ کید بر اینکه بچهها باید از فرآیند کشــف و پاســخ به ســؤاالت
لذت ببرند ،خاطرنشــان کرد :در یادگیری اکتشــافی چگونه یادگرفتن ،از چه چیز
یادگرفتــن مهمتــر اســت؛ پدر و مادرها قرار نیســت شــما معلم و مربی بشــوید و در
آموزش دخالت کنید بلکه باید بگذارید خود بچهها کشف کنند.
ایشــان در ادامــه گفــت :اآلن در برخــورد رســانهها نیازمنــد قدرت تشــخیص و
ارزیابی داریم ،قرار نیســت خودمان را به بچهها ســنجاق کنیم بلکه قرار اســت با
بچهها بیشتر فکر کنیم.

شخصیت و کرامت انسانی شاهکلید کنترل درونی یک انسان است
مدرس ســواد رســانه با تأ کید بر مدیریت ذهن و خطوط قرمز فرزندان ،افزود :به
بچهها بیاموزید که حتی درجایی که شما حضور ندارید ،روی بعضی چیزها ،زیر
بعضی چیزها و دور بعضی چیزها خط قرمز بکشند.

برنامهریزی نداشته باشیم رسانهها برای ما این زحمت را خواهند کشید.
هاشــمیان بــا تأ کیــد بــر نظــام ارزیابــی و ردهبنــدی ســنی باز یهــای رایانهای،
تصریــح کــرد :پــدر و مادرها در اســتفاده رســانهای فرزنــدان باید پایــش ،گزینش و
دستهبندی داشته باشند.
ایشان با تأ کید بر اینکه رسانه را از محیط خصوصی به فضای عمومی منتقل
کنیــد ،گفــت :در فضــای رســانهای خلــع ســاح نشــویم ،مراقب حیــات خلوت
بچهها باشید ،کنترل نامحسوس داشته باشید و بچهها را همراهی کنید.

جلسه انجمن اولیاء و مربیان مرݡکز تربیتی و پرورش
استعداد سالله برݡگزار شد
جلسه انجمن اولیاء و مربیان مرکز تربیتی و پرورش استعداد سالله چهارشنبه
 5آذرماه در شعبه قم و دوشنبه  17آذرماه در شعبه اصفهان با حضور اعضای این
انجمن برگزار شد.
در ایــن جلســات موضوعاتــی چــون «کالسهــای تربیتــی و اســتعدادی»،
«برنام ههــای تفریحــی و ورزشــی»« ،کارگاه آمــوزش خانــواده»« ،امــور درســی و
برنامههــای مطالعاتی متربیان» و «برنامهریزی کالسهای ترم زمســتان بهار» مورد
بررسی قرار گرفت.
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آیین تݡکریم مدیر مجموعه دهݡکده منتظران آفتاب
اصفݠهانک برݡگزار شد
آییــن تکریــم مدیــر مجموعه دهکــده منتظــران آفتــاب اصفهانک برگــزار و از

واقعیت افزوده
قطبنما؛مرحوم آیت اهلل مجتبی تݠهرانݡی

زحمات ایشان قدردانی شد.
در ایــن آئین که محســن جعفــری؛ مدیر ،عبــاس زعفران زاده؛ مســئول واحد
مالــی اداری مرکز تربیتی و پرورش اســتعداد ســاله و کارکنان مجموعه دهکده
منتظران آفتاب حضور داشــتند ،از زحمات سید حمزه کتابی پور قدردانی و با
اهدای لوح و هدیه از ایشان تجلیل شد.

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.

جلسات هماندیشی مرݡکز سالله با مجموعههای
تربیتی و استعدادی شݠهرهای اصفݠهان و قم

فراقیار؛ دݡکلمه خوانݡی سیدامیر علݡی اصفا

مدیر و کارکنان شــعب اصفهان و قم مرکز تربیتی و پرورش اســتعداد ســاله
در راســتای ارتقای ســطح کیفی و بهروزرســانی برنامههای تربیتی و استعدادی
خــود بــا مجموعههای مرکز فرهنگــی خاتماالوصیاء ؟جع؟  ،كميتــه امداد امام
خمينــی ؟هر؟ ،مدرســه الهــادی؟ع؟ قــم ،پژوهشــگاه ذريــه نبــوی ؟ص؟ و خانــه
رباتيك قم دیدار کردند.
در این جلسات بر انتقال تجارب ،همافزایی بیشتر ،استفاده از اسناد تربیتی
و استعدادی ،استفاده از امکانات و اساتید برتر مجموعهها تأ کید شد.
تصویر باال را در تلفن همراهݡ خود تماشا ݡکنید
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فطرت ،دریچه ای نورانـݡی از وجود نوجوانان و جوانان
از مهمترین دغدغه های یک مربی تربیتی ،حال چه این مربی والدین
باشند چه دیگری ،رساندن و هدایت متربی به کمال و مراتب واالی
اخالقی و تربیتی است .مربی تمام تالش خود را می کند ،میوه ای که
ثمره ی تالش های بی شائبه اوست همواره از آفات مصون بماند و
گزند حوادث ونامالیمات اورا از مسیر رشد منحرف نسازد.
امــروزه چالــش ها و دســت انداز هــای تربیتی یــک نوجــوان از زمانی که با
فهــم پیرامــون ،شــرایط تصمیم گیری برای او فراهم می شــود تا زمانی که پا در
عرصــه جامعه گذاشــته و خود متولی امــر تربیت افراد دیگر می گردد ،آن قدر
متنوع و فراوان اســت که رو یارویی با هریک و به ســامت درآمدن از آن ،جزو
آرزوهای آرمان گرایانه هر انســان طالب کمال شــده است!
اتفاقــات جامعــه و پیرامــون مــا ،تغییر ســبک زندگــی خانوادگی بــا تبدیل
فرهنگ های اصیل و ریشــه دار به رفتارهای ناشــی از مدرنیته عصر رنسانس
و القائات شــیاطین زمان ،همه و همه دســت به دســت هم می دهد تا ابعاد
و چالــش هــای تربیتــی جدیــدی را پیــش روی نوجوانــان مــا و به تبــع مربیان
تربیتــی قــرار دهند که هرروز هم رنگ عوض کرده و در قالب و عنوانی جدید
یا با ابزاری تازه رخ مــی نمایانند.
یک مربی همواره باید بکوشــد تا با اســتفاده از تعالیم دینی و ره آورد های

فراوانی همچون دعای غریق به جهت ســالم ماندن انســان از وقایع و چالش
هــای زندگــی در عصــر غیبت امام زمان علیه الســام وارد شــده که حا کی از
اهمیت موضوع است.
یــک مربــی تربیتی باید بــه این نکته ملتفت باشــد که هدفــی که او دنبال
مــی کنــد همان هدف مقدســی اســت که انبیــاء واولیاء الهــی در راه آن قدم
نهــاده انــد و بدانــد پا جــای پای انبیــاء می گــذارد .در این مســیر و همراهی،
محــدوده و مقیــاس مهم نیســت بلکه هدف مهم اســت ،حال چه مربی یک
جهــان باشــی چــه یــک نوجوان ،مگر نه این اســت کــه ذیل آیه شــریفه َ«و َم ْن
َ
ً
َ َ َ َّ َ ْ َ َّ
الن َاس َج ِمیعا» فرموده انــد مراد از زنده کردن هدایت و
أ ْحیاهــا فکأنمــا أحیــا
رهایی افراد از گم گشــتگی اســت ،که اگر یک نفر هم باشــد گویا همه را زنده
نموده وهدایت کرده.
حــال کــه مــی دانیــم در چــه مســیری در حرکتیــم و از چــه کســانی پیروی
مــی کنیــم ،بایســتی از تعالیــم و ابزارهــای تربیتــی آنان نیــز در این مســیر بهره
بگیریــم .یک مربی باید در پیاده ســازی اهــداف تربیتی خود و آموزش هایی
کــه مــی دهــد نه تنهــا در محتوا بلکــه در روش هــم از این اندوختــه باعظمت
اســتفاده کنــد تــا بتوانــد در رویارویــی بــا چالــش هــای تربیتــی و مشــکالت
مختلــف پیش روی متربی نســخه ای شــفا بخش و موثر ارائه دهد.

ادامه دارد ...

تربیتــی ،متربــی خــود را در ایــن مســیر همراهــی کنــد و تا بــه ثمر رســیدن این

علیقاسمی

مربی تربیتی مرکز سالله شعبه قم

درخت تازه روییــده آن را راهنمایی کند.
مواجهــه صحیــح و ســالم بــا فــراز و نشــیب هــای طــول جوانــی و نوجوانی
و بلکــه همــه حیــات آدمــی نــه تنهــا هــدف یــک مربــی تربیتــی ،بلکــه جــزء
آرمانهــای انبیاءالهــی بعنــوان مربــی بشــریت بــوده و میــزان قابــل توجهــی از
تعالیــم دینــی و ره آوردهای پیامبران الهی در این باره بوده اســت.
انبیــاء و موالیــان دینــی با روش هــای مختلفی ســعی در حفظ ارزش های
انســانی و تقیــد دینی درتمام ادوار زندگی بشــر داشــته انــد و کلمات و ادعیه
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حاکمیــت و خیریههــا یک عالمت ســؤال بــزرگ وجود دارد و تکلیــف این دو با

حاݡکمیت برنامهای برای تعامل با خیریهها ندارد

یکدیگر معلوم نیست.

فقدان سیاستݡگذاری ݡکالن در امور خیریه

بالتکلیفی بین حاکمیت و خیریهها

چهارمیــن پیشهمایــش ملــی خیــر مانــدگار بــا عنــوان «بازیگــران اجتماعی

درمــان گفــت :البته این بالتکلیفی بیــن حاکمیت و خیریهها بــه خود مانیز

و سیاســتگذاری امــور خیــر در ایــران» شــامگاه پنجشــنبه ۲۰ ،آذرمــاه همــراه

بازمیگــردد ،چراکــه هیــچگاه نتوانســتیم انتظــارات خــود را بــه خوبی بیــان و به

بــا ســخنرانی رضــا درمــان رئیــس شــبکه ملــی مؤسســات نیکــوکاری و خیریــه،

ســمتی حرکــت کنیــم که جایگاه خــود را در جامعه مشــخص کنیــم .بنابراین،

محمدرضا پویافر عضو کمیته علمی همایش و هیئت علمی دانشــگاه و نسیم

ایــن مســئله همیشــه وجــود دارد و مــا را آزار میدهد کــه اگر حاکمیت براســاس

یادگاری مدیرعامل خیریه مانیز به صورت مجازی از سوی بنیاد خیریه راهبری

آئیننامه و دستورالعملهای خود سندی به عنوان مجوز فعالیت برای ما صادر

آالء برگزار شد.
در ابتــدای ایــن برنامــه ،رضا درمان ،رئیس شــبکه ملی مؤسســات نیکوکاری و
خیریــه ،طی ســخنانی اظهار کرد :اگر بخشهای مختلــف جامعه را به منزله یک
مثلث در نظر گیریم ،یک رأس آن حاکمیت ،رأس بعدی ،بخش انتفاعی شــامل
شرکتهای مختلف و رأس دیگر آن نیز خیریهها و بخش غیرانتفاعی هستند.
وی در رابطــه بــا ارتباطــات موجــود میــان ایــن بخشهــا ،بیان کــرد :تکلیف
ً
حاکمیــت و بخــش انتفاعــی تقریبــا معلــوم اســت و ایــن بخشهــا قانونهــا و
چارچــوب ویــژه خــود را دارنــد کــه رابطــه بیــن ایــن دو بخــش را به خوبــی معین
میکنــد .همچنیــن ،بیــن بخــش انتفاعــی و خیریههــا نیــز حداقلهایــی از
اشــتراکات وجود دارد و میتوانند تعامالتی را با هم ایجاد کنند ،اما بین بخش
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میکنــد ،پیامد این مجوز چیســت و چه انتظاراتی از مــا دارد؟ آیا موضوعاتی از

دانشــگاه ،در ســخنانی با اشــاره به ســخنان وزیر کشــور در مورد دورههای اول و

جنس تضاد منافع ،شفافیت و پاسخگویی برای ما وظیفه است یا مزیت؟ این

دوم کنتــرل شــیوع کرونا ،بیان کرد :شــاید از زمانی که به ایــن موضوع فکر کردیم

مســائل نکاتی اســت که در فضای ابهامآمیز موجود ،هر کدام از ما یعنی تمامی
ً
ســمنهای اجتماعی از نگاه خود بدان مینگریم و تکلیف خود را کامال معلوم

که با روی آوردن به روش همیشــگی فراخوان و دعوت رســمی برای بسیج شدن
مــردم در بحرانهــای اجتماعــی ،میتوانیــم برنامههــا را بــه خوبــی پیــش ببریم،
دوبــاره در مســیر همیشــگی نهادینهســازی امــور

نکردهایم.
رئیــس شــبکه ملــی مؤسســات نیکــوکاری و
خیریــه افــزود :امــروز وقتــی بــا برخــی از افــراد گفتوگو
میکنیم ،اشــاره میکنند که خیریهها در کشــور چرخ
پنجــم هســتند ،یعنــی بــودن یــا نبــودن آنهــا موضوع
خیلــی مهمــی نیســت .تأثیر این مســئله در بســیاری
از موضوعــات روز جامعــه قابــل مشــاهده اســت.
بــرای مثــال شــخص وزیــر کشــور در موضوع مبــارزه با
کرونــا اذعــان دارد کــه عملکــرد مــا در دوره اول شــیوع
ایــن بیمــاری ،موفقتــر بــود ،چراکــه بــه واســطه وجــود
ســلولهای اجتماعــی خــود یعنــی ســمنها کنتــرل
بهتری بر بیماری داشتیم ،اما در دور دوم شیوع کرونا،
موفقیت کمتری داشــتیم ،چون مشــارکت اجتماعی

اجتماعــی و فرهنگی گام برداشــتیم که این مســئله

بــه دلیــل عــدم وجــود نظام مشــخص
برای ســمنها ،حتی اگر این ســازمانها
عملکــرد خو بــی نیــز از خود ارائــه دهند،
بــه دلیل عدم وجود یک سیاســت کالن
در حــوزه امــر خیــر ،تمــام فعالیــت آنهــا
در هال ـهای از ابهــام فــرو خواهــد رفــت و
هــر عملی که انجام دهند ممکن اســت
روزی علیــه خــود آنهــا بــه کار گرفتــه
شود.

را از دست دادیم.

هماننــد گذشــته جواب نــداده و به نتایــج معکوس
رسیدهایم.
پویافــر اظهــار کــرد :وقتــی حاکمیــت صدایــی
را منتشــر میکنــد و پاســخ معکــوس میگیــرد ،بــه
ایــن نتیجــه میرســیم کــه اگــر اجــازه میدادیــم تــا
فعالیتهــای اجتماعــی بــه خــودی خــود ادامــه
پیــدا کنــد و نقــش حاکمیت به تســهیل ،حمایت و
نظــارت محــدود میشــد ،اتفاقــات بهتــر ،متنوعتر و
خالقانهتری رخ میداد.
وی افــزود :در ایــن حــوزه گویــی بــا پــدر همیشــه
نگرانــی بــه مثابــه حاکمیــت مواجــه هســتیم کــه
میترســد تا نقشی را به فرزندان خود دهد که بتوانند

وی ادامــه داد :در جایــی کــه نقــش دولــت پررنگ

کارهــا را انجام دهنــد .حاکمیت نگران این مســئله

شد و ندانست که چگونه باید در این حوزه با سمنها

اســت که اگــر فعالیتی را بــه ســازمانهای مردمنهاد

رفتــار و تعامــل کنــد و برنامــه باالدســتی بــرای فضــا و

بســپارد ،برنامهها به انحراف کشیده شده و موجب

فرصــت حضــور ســمنها نیــز وجــود نداشــته باشــد،

اتــاف منابــع شــود ،در صورتــی کــه بــه نظر میرســد

ایــن چنیــن اتفاقاتــی رخ خواهد داد .بــه تعبیر یکی از

فعــاالن اجتماعــی خیلــی بهتــر میتوانند بــا حداقل

دوســتان ،سازمانهای مردمنهاد نقش «خواهر ناتنی»

منابــع و بــا تنــوع و خالقیــت بیشــتری کارهــا را بــه

را در جامعــه دارنــد ،یعنــی فقط حضور دارند و کســی

سرانجام برسانند.

برای آنها پلن یا نقشهای ندارد.

عدم وجود نظام مشخص برای فعالیتهای اجتماعی

ضرورت تداوم فعالیتهای اجتماعی

همچنیــن ،در ادامــه این برنامه ،نســیم یــادگاری ،مدیرعامل خیریــه مانیز،

در ادامــه ،محمدرضــا پویافــر ،عضــو کمیتــه علمی همایــش و هیئت علمی

طی سخنانی با بیان اینکه فرآیند امر خیر ،خودانگیخته است ،گفت :ما نباید
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ایــن فرآینــد را بــا وظایــف دولــت مخلوط کنیم ،مشــکلی کــه امروز بــا آن مواجه

ثبتنام سومین دوره مدرسه تخصصݡی خیر ماندݡگار

هســتیم این اســت که نقــش فعالیتهای اجتماعی از جملــه حیطه فعالیت و
قدرت مشــارکت آن در نظــام تصمیمگیری هیچ گاه در بحث سیاســتگذاری
کالن حاکمیت مشخص نشده است.
وی با اشاره به اینکه بسیاری از سمنها نسبت به ایجاد شبکههای مختلف
اقدام میکنند ،ادامه داد :ســازمانهای مردمنهاد و ســمنها فکر میکنند که با
ایجــاد شــبکههای فراوان ،دارای قدرت بیشــتری خواهند شــد ،اما تــا زمانی که
این ســازمانها از ســوی حاکمیت به رســمیت شــناخته نشــوند ،هرگونه ایجاد
شبکه علیه خود آنها استفاده میشود.

یادگاری با اشاره به اینکه اگر امروز کمکی از سوی ّ
خیران و افراد مختلف به

ســازمانهای اجتماعی میشود ،به واســطه اعتبار شخصی افراد در سمنهای
مختلــف اســت ،بیــان کــرد :متأســفانه هنــوز نظامــی کــه در آن شــفافیت و
پاســخگویی مدون باشــد و ســمنها در چارچوب آن بدانند کــه وقتی فعالیتی
را در حــوزهای انجــام میدهنــد ،باید به چه کســی و چگونه پاســخ دهند ،وجود

آغاز شد
ســومین دوره مدرســه تخصصی خیر مانــدگار ،باهدف ارتقــاء توانمندیهای
مهارتی و تخصصی مدیران ،کارشناســان و نیروهای داوطلب مؤسسات خیریه
و ســمنها ،بهصــورت مجازی و برخط (وبینــار) از تاریخ  ۶لغایت  ۱۷دی ۱۳۹۹
برگزار خواهد شد.
گفتنــی اســت ایــن دوره از مدرســه تخصصــی خیر مانــدگار ،شــامل  ۵کارگاه
کاربردی بهقرار زیر است:
روشهای جذب و تأمین منابع مالی در مؤسسات خیریه و سمنها
مباحث و قوانین مالیاتی در مؤسسات خیریه و سمنها
روابط عمومی و نقش آن در پیشبرد اهداف مؤسسات خیریه و سمنها
راهبری نیروهای داوطلب در مؤسسات خیریه و سمنها
نقش برندینگ و مارکتینگ در موفقیت مؤسسات خیریه و سمنها

ندارد.
مدیرعامل خیریه «مانیز» ادامه داد :به دلیل عدم وجود نظام مشــخص برای
سمنها ،حتی اگر این سازمانها عملکرد خوبی نیز از خود ارائه دهند ،به دلیل
عدم وجود یک سیاســت کالن در حوزه امر خیر ،تمام فعالیت آنها در هالهای
از ابهــام فــرو خواهد رفت و هــر عملی که انجام دهند ممکن اســت روزی علیه
خود آنها به کار گرفته شود.
وی بــا اشــاره به اینکــه به دلیل عدم وجود نظام مشــخص برای فعالیتهای
ً
اجتماعــی ،نمیتوانیــم بــه ایــن ســؤال پاســخ دهیــم کــه اصــوال امــر خیــر در چه
حوزههایــی اتفــاق میافتد ،افزود :به همین دلیل اســت که بخش اجتماعی ما
مشــروعیت نداشــته و پیشبینیپذیر نیســت .این امر باعث میشود که فعاالن
اجتماعی برای جذب نیروهای توانمند خون دلها بخورند .تعداد سازمانهای
اجتماعــی کــه در حوزههایــی غیــر از حــوزه درمان فعالیــت دارند ،بســیار فراوان
اســت امــا هیچکــدام از آنهــا قــدرت چندانــی ندارنــد ،چراکــه نیــروی انســانی
توانمند برای انجام کارهای داوطلبانه جذب آنها نمیشود.
32

اخبار و رویـدادهای خیرماندگار /آذرماه 1399

گفتنــی اســت در پایان ،افــرادی که در هــر  ۵کارگاه ایــن دوره بهصورت کامل
ثبتنام و شــرکت کرده باشــند ،در صورت تمایل میتوانند در آزمون آنالین این

یــا یکــی از نزدیکانشــان مبتالبــه دیابت باشــد تــا درک عمیقتری از مشــکالت و
چالشهای افراد مبتالبه این بیماری داشته باشند.

دوره در تاریــخ  ۱۳۹۹/۱۰/۲۴کــه بهصــورت برخــط (آنالیــن) برگزار خواهد شــد،

کیخانزاده ضمن تشــکر از فعالیتهای بنیاد آالء ب هویژه واحد خیر ماندگار،

شــرکت کــرده و در صورت کســب نمره حدنصــاب ،گواهــی فارغالتحصیلی در

بــه بهرهمنــدی تعــداد زیــادی از اعضــای رســمی و داوطلــب انجمــن گابریک از

دوره مقدماتــی مدرســه تخصصــی خیــر مانــدگار را دریافت نماینــد ،این گواهی

خدمات و دورههای آموزشی خیر ماندگار بهویژه مدرسه تخصصی خیر ماندگار،

بهعنوان مجوز ثبتنام و شرکت در دوره پیشرفته مدرسه تخصصی خیر ماندگار

اشاره کرد و تصریح کرد :امید است در ادامه شاهد ادامه همکار یهای مشترک

در نظر گرفتهشده است.

بین انجمن گابریک و بنیاد خیریه راهبری آالء باشیم.

برݡگزاری ششمین جلسه یک الیو ،یک تجربه با
موضوع تجارب موسسه ݡگابریک
ششــمین جلســه از سلسله جلسات یک الیو ،یک تجربه با بررسی تاریخچه
تأســیس ،نــوع فعالیتهــا ،تجــارب و چالشهای اطالعرســانی انجمــن دیابت
گابریک برگزار شد.
هرمــز کیخانزاده مؤســس و مدیرعامل گابریک در این نشســت که به شــکل
مجازی (به شــکل الیو در بســتر اینستاگرام) برگزار شد ،بابیان اینکه خود از سن
 ۱۴سالگی مبتالبه دیابت نوع یک شده است و لمس مشکالتی که افراد مبتالبه
ایــن بیمــاری بــه دلیل اطالعات کــم با آن مواجه میشــوند ،افــزود :در قالب یک
پروژه دانشــجویی در مقطع کارشناســی ارشــد در دانشــگاه صنعتی شــریف ،به
همراه یکی از دوستان و باهدف آ گاهی بخشی به همه افراد مبتالبه این بیماری
و خانوادههای آنان ،انجمن گابریک ایجاد شد.
کیخــانزاده افــزود :امروز پس از گذشــت بیش از  ۱۰ســال از آغــاز فعالیت این
انجمن ،بیش از  ۱۰۰هزار بیمار مبتال ،از خدمات این موسســه بهرهمند شــدهاند
و همچنین در این مدت عالوه بر تعامل و همکاری با ســایر مؤسســات خیریه و
ســمنهای داخلی ،تعامالت ســازندهای نیز با سازمانهای بینالمللی مرتبط با
این بیماری برقرار کردهایم.
مدیرعامــل گابریــک بــا اشــاره بــه اینکــه در حــال حاضــر نیروهــای موظــف و
داوطلب در کنار هم در این موسســه مشــغول به فعالیت هســتند ،تصریح کرد:
ترجیح ما این بوده که افرادی که در این انجمن مشغول به فعالیت هستند خود
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المرتضی؟ع؟ دســتاوردهای خوبی به همراه داشــت و البته مشــکالت و کمی
و کاســتیهایی نیــز در ایــن عرصه وجود دارد که امیدواریــم بتوانیم با همفکری

حجتاالسالممشکی:

باز تعریف فعالیتهای المرتضی؟ع؟ /
رویکردجدیدموسسهالمرتضی؟ع؟
تربیتمبلغاست
حجتاالســام مجیــد مشــکی رئیــس موسســه بینالمللــی المرتضــی
علیهالســام در نشســت مدیران ،دانشپژوهان و دانشآموختگان این موسسه
کــه بهصورت مجازی برگزار شــد ،گفت :موسســه المرتضــی ؟ع؟ بهعنوان یک
موسســه پیشــرو در عرصه آموزشهــای بینالمللی و تبلیــغ بینالملل حدود 10
ســال پیش فعالیت خود را آغاز کرده و در طی این دوره اقدامات بســیار خوبی

و کمک یکدیگر این اشــکاالت را به حداقل برســانیم و توفیقات مجموعه را در
عرصــه پژوهش و تبلیغ روزافزون کنیم.
وی بیــان داشــت :درگذشــته رویکــرد موسســه المرتضــی؟ع؟ در دو بخــش
آمــوزش و اعــزام مبلــغ بــرای فعالیتهــای تبلیغــی در خــارج از کشــور پیگیری
میشــد کــه بــا بررســیهایی که انجام شــد ایــن دو نقــش را بازتعریــف و بخش
مهمــی از فعالیــت موسســه را در حــوزه تربیــت مبلــغ متمرکز کردیــم چراکه این
موضوع یک مســئله پیچیده اســت و به الزامات و پشــتیبانیهای گســتردهای
نیازمند است.

هم در حوزه تربیت نیروی انسانی و مبلغ و هم در عرصه تبلیغ اجراشده است.
مشــکی بابیــان اینکــه درگذشــته چــه قبــل از انقــاب و چــه بعــد از انقالب
تربیــت و اعــزام مبلــغ در عرصــه بینالملــل بهصورت مــوردی در ایــران و برخی
از کشــورها ازجمله عراق انجام میشــد ،افزود :موسســه المرتضی؟ع؟ یک کار
جدیــدی را در عرصــه تبلیــغ بینالملــل آغــاز کــرد و آن ایــن بــود کــه بهصــورت
ســامانمند و نظاممنــد برای تربیــت مبلغ در عرصه بینالملل وارد صحنه شــد
که این را ما تا دهه اخیر ســراغ نداریم.
رئیــس موسســه بینالمللــی المرتضــی؟ع؟ تصریــح کــرد :ایــن فعالیــت
34
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رئیــس موسســه بینالمللــی المرتضــی؟ع؟ بــا تشــریح رویکــرد جدیــد ایــن

نمیدهند که راه چاره برای مقابله با این محدودیتها و ترویج و تبلیغ مکتب

موسسه بیان کرد :رویکرد جدید المرتضی؟ع؟ تربیت مبلغ است و این مسئله

اهلبیــت ؟مهع؟  ،اســتفاده از ابــزار نوین اســت که در این راســتا معاونت رســانه

اجــزا و ارکانی دارد؛ آشــنایی بافرهنگهای کشــورهای مختلف و آموزشهای

موسســه بینالمللی المرتضی راهاندازی شده است.

مهارتی بهاندازه آموزش زبانی الزم و ضروری است ،مجموعه این عوامل است

رئیــس موسســه بینالمللــی المرتضــی؟ع؟ در تبییــن اهــداف ایــن موسســه

که میتواند یک فرد را به یک مبلغ و یک مدیر فرهنگی برای یک منطقه تبدیل

تصریــح کرد :ســاماندهی تبلیغ در نقاط هــدف و افزایش تأثیرگذاری در عرصه

کند و ما در رویکرد جدید در المرتضی؟ع؟ به دنبال همین هدف هســتیم.

بینالملــل در ترویــج مکتــب اهلبیــت؟مهع؟ و پیادهســازی دانــش مبلغیــن در

وی در ادامه با اشــاره به ســفرهای تمهیدی مبلغین گفت :امیدواریم با رفع
محدودیتهــای کرونایی در دنیا بتوانیم ســفرهای اعزامــی تمهیدی  -تبلیغی

یــک عرصــه عملیاتــی ازجملــه اهدافــی هســتند کــه با یــاری و همکاری شــما
قابلدستیابی است.

خــود را بــرای مبلغین زبانآموز موسســه آغاز کنیــم تا آنها بتواننــد دانش زبانی

وی گفــت :تشــکیل گروههــای زبانــی و منطقــهای بــرای  5گــروه زبانی که در

خــود را با حضور در منطقه توســعه دهند و با آشــنایی بافرهنــگ منطقه به یک

مجموعه المرتضی؟ع؟ در حال فعالیت هســتند از اقدامات انجام شــده طی

مبلغ و یک مستشــار فرهنگی موفق تبدیل شوند.

ماههــای گذشــته اســت کــه برخــی از ایــن گروهها در همیــن مدت زمــان کوتاه

مشــکی افــزود :البته الزم اســت به ایــن نکته اشــارهکنم که تبلیــغ بینالملل
تنهــا بــه تبلیــغ حضــوری در کشــورهای مختلف خالصــه نمیشــود و در عصر
امــروز الزم اســت تــا از ابــزار رســانه و فضــای مجــازی اســتفاده کنیم تــا بتوانیم
تأثیرگذاری بهتری در منطقه محل فعالیت داشــته باشیم.

فعالیتهــای بســیار خوبــی را در فضــای مجــازی و تدویــن ســندهای تبلیغی
انجام دادهاند.
مشــکی بــا اشــاره بــه ارتباطات موسســه با ســایر بخشهای فعــال در عرصه
بینالملــل بیــان داشــت :در حال حاضــر ارتباطات و جلســات بســیار خوبی،

وی بیــان داشــت :بــرای حضــور یــک مبلغ در یک کشــور خارجــی جدای از

بهمنظور توســعه فضاهای آموزشــی در سطح کشــور و رفع موانع حضور مبلغین

موضــوع پشــتیبانی مالی که برای کشــور ما بســیار گران اســت ،مســائلی مطرح

در خــارج از کشــور بــا مرکــز ارتباطــات و بینالملــل حوزههــای علمیــه برقــرار و

اســت که بســیاری از آنها در اختیار ما نیســت مثل موضوع اقامت و اســتقرار

برگزارشده است.

در یک کشــور که بســیاری از کشــورها به ما اجــازه اقامت بهعنــوان یک مبلغ را

رئیــس موسســه بینالمللــی المرتضی؟ع؟ افزود :بیان دیدگاهها ،مشــکالت
و ارائــه پیشــنهادها و راهکارهــا از طــرف دانشپژوهــان میتوانــد مجموعــه ما را
در عرصــه بینالملل موفقتر از گذشــته جلوه دهــد و تأثیرگذاری ما را در جهان
معاصــر بــرای تبلیــغ و ترویــج مکتب اهلبیــت؟مهع؟ دوچندان بلکــه مضاعف
کند.
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چند قدم تا ݡکار خیر؛ آشنایی با طرح «امداد ݡکوثر» مرݡکز

میدهنــد ».ایــن اتفاقــی اســت كــه در «طــرح امــداد کوثــر» رخ میدهــد .بعــد

مددݡکاری ݡکوثر

از اینكــه خانــوادهای بــرای هبــه كاالیــی اعــام آمادگــی كــرد ،همــکاران مرکــز

مــا ایرانیهــا هــر از چنــد گاهــی خانــه را زیــر رو میکنیــم یــا بــه اصطــاح
ُ
خانهتکانــی خــب ،در هــر برنامــه خانهتکانی هم کلی وســایل و ابــزار مختلف
کشــف میشود که سالهاســت هیچ استفادهای از آنها نشده است .استفاده
نشــده بــه معنی ازكارافتاده نیســت بلكه یعنی خانواده شــما به آن وســیله نیاز
ندارد.

تعمیر كاال ارزش اقتصادی داشــته باشــد آن را مرمت میكنند و بین خانوارها
بازتوزیع میشــود .این طرح نخســتین بار در ســال  ۱۳۹۲توســط این مرکز اجرا
شــد .طرحی که ابتدا بنا بود هر ســال و با نزدیک شــدن به ایام نوروز اجرا شــود
امــا بــه گونــهای پیــش رفــت کــه در طول ســال هم شــاهد اجــرای آن هســتیم.
باالخره هر كســی ممكن اســت چیزهایی در خانه خودش داشته باشد كه اگر

هرچه میتوانی ببخش
خــب ،حــاال با این وســایل چــه میتوان كرد؟ یــك راه ســودجویانهاش این
اســت كه به هر نحوی شــده ،آن را با قیمت چند برابر پایینترش بهعنوان یك
وسیله دستدوم بفروشیم .راه دیگرش این است كه آن را بهعنوان یك زباله،
گوشه خیابان بگذاریم .اما یك راه دیگر هم وجود دارد كه از هردوی این راهها
بهتــر اســت؛ اســتفاده از طــرح «امــداد کوثــر» .این طرح به شــما كمــك میكند
كــه این وســایل را بهدســت نیازمنــد واقعی آنها برســانید .چطــوری؟ ادامه این
مطلب این طرح را به شــما بیشــتر معرفی میكند.

دقیقتــر بــه آنها نگاه بیندازد ،نیازی بــه آنها ندارد .بدون تعارف ،ما مصرفگرا
شــدهایم و همین امر باعث میشــود تا همیشــه ،لباسها و لوازم و وســایل و...
اضافهای داشــته باشــیم كه گاهی حتی ســالها از آنها اســتفاده نمیكنیم .با
تمركــز روی طــرح امداد کوثر ،این لوازم و وســایل اضافه ولی ســالم میتوانند به
نیازمندان برسند.

چطور در طرح امداد کوثر شركت كنیم؟
كار ســختی نیســت .بــرای هبــه كاالی مازاد بــر مصرف خود كافی اســت با
مرکــز مــددکاری کوثــر تماس بگیریــد و برای اهــدای كاال اعالم آمادگــی کنید.

طرح امداد کوثر دقیقا چه میكند؟
«خانوارهــا كاالهــای مــازاد بــر نیــاز خــود را در اختیــار افــراد نیازمنــد قــرار
36

مــددکاری کوثــر بــه منــزل آنهــا مراجعــه میكنــد و كاال را تحویــل میگیــرد .اگر

بعد از مدتی كه معموال كمتر از 48ســاعت اســت ،مســئوالن دریافت كاالی
هبه شده به منزل شما مراجعه میكنند .تا کاالی شما را به مرکز منتقل کنند.
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طرح امداد کوثر چه فایدهای دارد؟

مثــل لــوازم صوتــی و تصویــری ،لــوازم برقــی و الکتریکــی از قبیــل یخچــال و

مجموعــه فراینــد طــرح امداد کوثــر درحقیقت مشــاركت عمومی مــردم را در

جاروبرقــی ،لوازم خانگی مانند اجاق گاز و بخاری ،لوازم و مصنوعات چوبی

امــور خیریه ســاماندهی میكند .كمك به كســانی كه نیازمند داشــتن كاالیی

مثــل مبلمــان ،تخــت و کمــد و وســایلی از جملــه صندلــی ،کابینــت ،فرش،

هســتند كــه دیگــری مازاد آن را در دســت دارد ،از ابعاد مشــخص و قابل تأمل

موکت ،لوازم آشــپزخانه ،کتاب و لوازم التحریر را نیز به این مرکز تحویل دهند

طــرح امــداد کوثر اســت .عالوه بر ایــن ،این طــرح حركتی اجتماعی اســت كه

تــا دراختیار نیازمندان قرار گیرد.

یــك نگاهــش ســاماندهی اجــزا و كاالهــای داخــل منــزل اســت كــه بازنگری و

۶قدم تا کار خیر

بازمهندســی میشــوند .گاهــی خــروج یــك كاال از منــزل ،شــرایط بهتــری را در
محیــط خانه ایجاد میكند و بهقول معروف دســت و پــا را بازتر میكند .با این

جمعآوری اقالم و هدایای شــهروندان تا رساندن آنها به نیازمندان درچند
مرحله انجام میشــود که به این شرح است:

تفاســیر ،مــردم بایــد نگاهشــان به این طــرح ،براســاس آموزههای دینی باشــد و

•قــدم اول تماس با مرکز مددکاری کوثر

آنچه خود دوســت دارند و برای خود میپسندند به دیگران ببخشند ،نه اینكه

•قــدم دوم هماهنگــی بــا شــهروندان :پیــش از مراجعــه نیروهــای مرکز به

كاالیــی را بــه انتهای ظرفیت مصرف برســانند و بعد آن را به دیگران بدهند.

منازل شــهروندان ،با آنها تماس گرفته و روز و ســاعت مشخصی برای

مشارکت خوب مردم

اعزام مأموران به منزل شــهروندان مشخص میشود.

هــر چنــد بســیاری از مــردم بــا توجــه بــه تعــدد مراکــز خریــد و فروش وســایل

•قدم سوم تحویل اقالم مازاد :کارشناسان برای دریافت هدایای مردمی

دســت دوم بــه این امر مبادرت میکنند اما هســتند بســیاری از افــراد دیگر که

به منازل شــهروندان مراجعه میکنند .این افراد دارای کارت شناسایی

ترجیــح میدهنــد بــه جــای فــروش اجناس خــود ،آنهــا را بــه این مرکــز واگذار

هستند.

کننــد تا از این طریق به دســت نیازمندان برســد .آنطور کــه عظیمینژاد مدیر

•قدم چهارم تعمیر وســایل :اگر لوازم نیازمند تعمیر و بازســازی باشند به
تعمیرگاههای مرتبت ارســال میشوند.

مرکــز مــددکاری کوثــر میگویــد :مشــارکت شــهروندان اصفهانی ،حتی اســتان
اصفهان و اســتانهای دیگر نیز در این طرح بســیار خوب بوده اســت و نه تنها

•قــدم پنجــم شناســایی نیازمنــدان :کار شناســایی نیازمنــدان از طــرق
مختلف صورت میگیرد.

در اواخــر ســال ،بلکــه در طول ســال وســایل مازاد منــزل خود را در طــرح امداد
کوثــر بــه خانوادههــای محــروم اهدا میکننــد .به گونــهای که از ابتــدای اجرای

•قدم ششــم اهدای وســایل کارشناسان :مرکز مددکاری کوثر ،اجناس را
در اختیار خانوادههــای نیازمند و کمبضاعت قرار میدهند.

طرح تا کنون بیش از  4هزار نفر در این طرح مشــارکت داشــتهاند.

یك طرح موفق

وسایل قابل اهدا
طــرح جمــع آوری و بازتوزیــع اقالم مــازاد خانوارهــا تنها به جمــع آوری لوازم

طــرح امــداد کوثــر تا كنــون در تحقــق اهــداف خــود موفــق بــوده اســت.

دســت دوم منــازل ختم نمیشــود ،بلکه خانوارها میتواننــد با اهدای لوازم نو،

خانوادههایــی كــه بــه كاالهــای خاصــی نیــاز داشــتند ،از آن برخــوردار شــدند

دســت دوم ،پوشــا ک و اقالم مصرفی مازاد خانوار خود در این طرح مشــارکت

و خانههــای اهــدا كننــده كاال ،از كاالهــای مــازاد تخلیه شــده اســت ،یكی از

داشــته باشــند .هر چند اکنون به دلیل قرارگیری در فصل زمستان ،بیشتر افراد

مهمتریــن هدفهــا هــم كاهش مصرفزدگــی و ایجاد فرصتهــای اقتصادی

اقــدام بــه اهدای لوازمــی میکنند که در این فصل مورد اســتفاده قرار میگیرد،

بــوده كه با بازتولید كاالها و برگردانــدن آنها به چرخه مصرف تحقق پیدا كرده

مثــل بخــاری ،لبــاس گــرم و پتو امــا شــهروندان میتواننــد وســایل الکترونیکی

است.
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