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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 :مݠهدی امینمنش ،سمیه پشمفروشزاده ،مݠهدی توسلݡی ،علیجوانݡی ،حسینجودت ،روحاهلل
عسݡکری ،محمدحسین علیزاده ،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.

ُ
َ
ُ
َ
الرحمن َّ
قال ْال َع ُبد ع َند َمنامه بسم اهّلل َّ
حيم َيقول اهّلل ُ َ :مال ِئكتى! ا ُكت ُبوا
پیامبر اکرم ؟ص؟  :إذا
ِِ ِ ِ ِ
ِ
الر ِ
ِ
َ َ َ
ْ
َّ
الصباح؛
فس ُه إلى
نات ن
ِبال َح َس
ِ
ِ
هر گاه بنده اى هنگام خوابش ،بسم اهّلل الرحمن الرحيم بگويد ،خداوند به فرشتگان مىگويد :به تعداد
نفسهايش تا صبح برايش حسنه بنويسيد.
جامع األخبار ،ص ۴۲

جایݡگاه روابط عمومݡی در مؤسسههای خیریه و سازمانهای

نمیپــردازد ،بلکــه پیشــاپیش دربارۀ آنهــا ،برنامهریزی میکنــد .در این موج

مردمنݠهاد

کــه اکنــون در حــال گــذار از نســل گذشــته و حرکــت بــه ســمت آن هســتیم
شــاخصهایی زیر موردتوجه است:
 .1علمــی و پژوهــش محــور بــودن (افــکار ســنجی مقدماتیتریــن کار

مݠهدی توسلݡی
مدیر روابط عمومݡی بنیاد آالء

میباشد)؛
 .2پاســخگویی نرم (یــک مرحله باالتر از جوابگویی)؛
 .3ارتباطــات دوســویه همســنگ (دو مرحلــه قبلی ارتباطات یکســویه یا
ارتباطات دوســویه ناهمسنگ بوده است).؛

بــا توجــه به ظهــور موجهای گونا گون روابــط عمومی در دورههــای مختلف
و تخصصــی شــدن آنهــا ،مؤلفههای دیگری مطرح اســت که روابــط عمومی
نســل جدیــد بایــد بــه آن توجــه کنــد؛ در ایــن یادداشــت از دو منظــر مؤلفــه
تخصصــی و روابط عمومی اجتماعــی به این موضوع میپردازیم.

 .1اخالقی و تخصصی شدن روابط عمومی نسل آینده
بســیاری از ســازمانهای دولتــی ،خصوصی و اجتماعی حتی اشــخاص،
یــک یا چند نفر را بهعنوان مســئول روابط عمومــی منصوب میکنند .اما هنوز
هــم بســیاری از مدیــران و حتی فعــاالن این حــوزه ،تعریف روشــن و کاملی از
ایــن مســئولیت ارائه نمیدهنــد؛ درصورتیکه روابط عمومــی در دنیای کنونی
بهعنــوان یــک دانــش و تخصص شــناخته میشــود و شــرح وظایف ســازمانی
آن بر مبنای این دانش و تخصص شــکلگرفته اســت .حال با توجه به شــکل
گیــری موجهای روابط عمومی تغییر و تحول آن تبیین میشــود:
مــوج اول :نهضــت کشــاورزی (شــکل ســاده روابــط عمومــی) مــوج دوم:
نهضــت صنعتــی (شــکل پیچیــده روابــط عمومــی) مــوج ســوم :بعــد از
نهضــت الکترونیــک و انقــاب اطالعاتــی (شــکل پیچیدهتــر روابــط عمومی)
ً
موج چهارم :در حال پدیدار شــدن نهضت همکاری (شکل کامال تخصصی
روابط عمومی)
روابــط عمومی موج چهــارم ،فقط به روابط رفتاری ،تعاملی و پاســخگویی
4

 .4نیروی انســانی هوشمند؛
 .5پیچیدگی بیشتر؛
 .6مســئولیتپذیری ســازمان در پرداختن به امور اجتماعی؛
 .7شفافیت؛
 .8تعالی بخشــیدن به روابط اجتماعی؛
 .9توجــه و تقویــت بعد اخالقی و ...
دانشــمندان حــوزه ارتباطــات عامل اساســی درحرکت از یــک موج به موج
دیگــر را ارزشآفرینــی یــا خلــق ارزش مــی داننــد .میتــوان چشــمانداز روابــط
عمومــی آینده را به شــرح زیر پیشبینی کرد:
 .1تغییر نقــش از تکنیکی به راهبردی
 .2کمــک به رفع اختالف بین ســازمان و گروههــای اجتماعی مرتبط
 .3تغییــر نقــش از عملگرایانه به ایدهآلگرایی
 .4تغییــر جایگاه از مجری ارتباطــات به مدیریت ارتباطات
 .5پیشــگامی در تغییر برای پیشرفت
 .6وظیفهمندی فرا ســازمانی و جهانی
 .7کاربــرد عمومیتر روابط عمومــی (تقویت بعد اجتماعی)
 .8اتکا بر فضای مجازی و رســانههای جدید

 .2اجتماعی و مسئوالنهتر شدن روابط عمومی نسل آینده
بــا نظــر بــه تخصصــی شــدن روابــط عمومــی بــه جایــگاه روابــط عمومــی در
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ایجاد میشوند؛

ســازمانهای غیرانتفاعی و خیریهها میپردازیم:
هدف روابط عمومی ایجاد و حفظ فضای مناســب برای ارتباط ،تفاهم ،و

مأموریت اصلی روابط عمومی که به نفع سازمان غیردولتی بهدستآمده

همکاری بین یک ســازمان و عموم مردم اســت .فعالیتهــای روابط عمومی

اســت ،تشــویق مشــارکت اجتماعــی ،پیرامــون آرمــان عمومــی پایــدار بــدون

در ســازمانهای غیردولتــی ازنظــر مؤلفههای اقناعکننده بایــد حداقل در پنج

چشمپوشــی از ابعــاد دیگــر روابط عمومی ســازمانی نظیــر :اعتبار ،شــفافیت،

حوزه با ســایر بخشها متفاوت باشــد،که عبارتاند از:

و تبعیت است.

برقــراری ارتبــاط و انتقال پیامهــای معتبر در مــورد فعالیتها ،ابتکارات،

نقــش روابــط عمومــی در مؤسســات دولتــی و غیردولتــی ،از نظــر اعتبــار و
صداقــت اهمیــت پیدا میکند .به دســت آوردن اعتبــار در بین مردم و حفظ

پروژههای مشــارکتی ،همبستگی و نوعدوستی؛
ایجــاد شــرایطی بــرای پیونــد اجتماعــی بهطور یکــه برنامههــا و اقداماتــی
انجام شــود که معطوف به جامعه و مردم باشــد؛

آن در فضــای رقابــت و حساســیت ازجمله دالیل اصلــی فعالیتهای روابط
عمومــی اســت .درنتیجــه ،روابــط عمومی را نمیتــوان از فعالیتهــای مربوط

جلبتوجــه و عالقــه سیاســتگذاران و تصمیمگیریــان ،بهمنظــور ترویــج
برنامههــا در جهــت حمایت از ایدهها و پروژههایی که طرفدار آن هســتند؛

بــه جمعآوری ســرمایه(اجتماعی و مالی و  )...از ســازمان خــارج کرد .روابط
عمومی نیاز ســازمانهای غیردولتی برای برقراری ارتباط نزدیک با مردم برای

فعالیتهای روابط عمومی فقط منوط به وجود بحرانهای درونی توســط

دســتیابی بــه اهداف خود اســت .بنیادها و مؤسســات خیریه از ایــن کمپین

ســازمانهای غیرانتفاعــی نیســتند ،امــا باهــدف عوامــل بیرونــی در محتــوای

بــرای جمعآوری ســرمایه و دســتیابی به روشهــای پیشــرفته البیگری خود با

مــوردی بــرای ســازمانهای غیردولتــی که در ســطح عمومــی تبلیــغ میکنند،

همــکاری نهادهــای دولتی اســتفاده میکننــد .صرفنظر از زمینــه عملیاتی،
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موضــوع ارتقــا و حفــظ اعتمــاد اجتماعــی اهــداف اصلــی برای ســازمانهای

غیردولتــی اکنون در سراســر جهان پذیرفتهشــده اســت .بنیادها و مؤسســات

غیردولتی اســت و برای دســتیابی به این اهداف اســتراتژیهای مختلفی برای

خیریــه از کمپینهــای پیچیده روابط عمومی برای جمعآوری ســرمایه و البی

روابــط عمومــی ارائــه میشــود .نقــش روابط عمومــی هدف قــرار دادن اهداف

با دولتها اســتفاده میکنند .افراد و گروههای معروف ممکن اســت به دلیل

مشــخص برای ســازمانهای غیردولتــی از جمله :توســعه کانالهای ارتباطی

توانایی تأثیرگذاری در جبهه اجتماعی و سیاســی از اهمیت سیاســی باالیی

بیــن ســازمان و ذینفعان ،پذیــرش عمومی ،مأموریت ســازمان ،ایجاد و حفظ

برخــوردار باشــند .در بعضــی مواقــع ،ســازمانهای غیردولتــی نیــز بــه دنبــال

فضــای مطلوب برای جمعآوری ســرمایه ،اطمینان و حفــظ منافع عمومی در

بســیج حمایت مردمی هســتند .میتوان از یک اســتراتژی روابط عمومی برای

ســازمان نســبت به مأموریــت ،آ گاهی و ایجــاد انگیزه در کارمندان ســازمانی

ایجــاد آ گاهــی در مــورد اهداف ســازمان اســتفاده کرد ،کــه میتوانــد منجر به

(کارمنــدان ،داوطلبــان ،اعضــای هیئتمدیــره) اســت .کلمــه کلیــدی در

جریــان وجــوه شــود .امروزه قوانیــن بــازی تغییر کردهانــد .پیشازاین بســیاری
ً
از ســازمانهای غیردولتــی بــه روشــی کامال ســنتی عمــل میکردنــد و میتوان

عمومی یا ســایر رســانهها برای برقراری ارتباط متوســل شــوند .ابزارهای روابط

گفت شــاید آنها از روابــط عمومی بهعنوان ابزاری بــرای جلبتوجه و بودجه

عمومــی در یــک ســازمان غیردولتــی کــه ممکــن اســت اســتفاده کنــد متنــوع

اجتماعی اســتفاده نمیکردند.

روابط عمومی ســازمانها این "ارتباط" اســت  ،خواه آنها به تبلیغات ،روابط

است.

امــروزه ،دیــده شــدن امتیــاز برتــر بــرای خیریههــا اســت .ســازمانهای

روابــط عمومــی بــا ایجــاد حمایــت داوطلبانــه و بشردوســتانه از طــرف

غیردولتی ،مانند ســایر ســازمانها ،ســعی در افزایش دید برای گروههای خود

ســازمانهای خیریــه بــه ایجــاد فضایی مناســب بــرای ترکیب منافــع عمومی

دارنــد .بنابرایــن ،ماننــد ســایر ســازمانها ،بایــد بــا برنامههــای ارتباطــی کار

کمک میکند .برای بخش غیرانتفاعی ،روابط عمومی ،ســاخت و نگهداری

کننــد تــا اطمینــان حاصــل کننــد کــه پیام آنهــا به توده مردم رســیده اســت.

و اطمینان از عملکرد جمعآوری منابع را برای دستیابی به اهداف اجتماعی

ســازمانهای غیردولتــی نیــز ،مانند ســازمانهای متمرکز بر ســود ،با چالشها

ســازمان انجــام میدهــد .صرفنظر از نحوه عمل و اختــاف بین آنها ،همه

و فرصتهــای زیــادی روبــرو هســتند .از جملــه رقابــت برای به دســت آوردن

ســازمانهای غیردولتــی درگیر جمعآوری کمکهای مالی ،بســیج داوطلبان

ســهم صــدا در رســانهها .آنهــا یــک مزیــت قابلتوجــه نســبت بــه همتایــان

و حامیان مختلف ،ســازماندهی رویدادهای ویژه ،نقش فعالی در رســانهها

شــرکتی دارنــد و آن اینکــه ،اعتبــار ذاتی درک شــده خیریهها ،آلوده بــه انگیزه

و اداره مرکــزی دارنــد .فعالیتها از نظــر اقداماتی که ســازمانهای غیردولتی

سود نیست.

فعال در مناطق مختلف درگیر آن هســتند بســیار متفاوت اســت .از حمایت
از حقوق بشــر ،کــودکان ،محیطزیســت ،و حیوانات گرفته تا گســترش صلح
در جهان.
اینیک واقعیت اســت که روابط عمومی در مدیریت کارآمد ســازمانهای
غیردولتی و خیریهها نقشــی حیاتی دارد .بســیاری از ســازمانهای غیردولتی
بــرای جــذب توجهــات و بودجــه اجتماعــی ،اســتراتژ یهای روابــط عمومــی
خــود را تعییــن میکننــد .اهمیــت روابــط عمومــی در مدیریــت ســازمانهای
6
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دوربین بومرنگ به آالء رسید
گروه مستند بومرنگ با حضور در دفاتر بنیاد آالء در اصفهان و تهران یک قسمت
از این مستند را به روایت شکلگیری و فعالیتهای این بنیاد اختصاص دادند.
بــر اســاس ایــن گــزارش دکتــر محمدصالــح طیبنیــا مدیرعامــل بنیــاد آالء،
دکتر ســید حسین ســیدی عضو هئیت علمی مرکز پژوهشی آالء و مهدی توسلی
مدیــر روابــط عمومــی بنیــاد آالء در این مســتند بــه روایت چگونگی شــکلگیری و
فعالیتهای بنیاد آالء و خیرماندگار پرداختند.
مســتند بومرنگ کاری اســت به سفارش شبکه مســتند که در هر قسمت از آن
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قصه خیرین و مجموعههای خیریه فعال در شهرهای کشور و فعالیتهای آنها

و زنجان سفر کرده و قرار است در ادامه مسیر به شهر تبریز سفر کنیم تا با خیرین و

روایت میشود.

خیریههای این شهر نیز آشنا شویم.
پیش از این خیریههای مهرانه زنجان ،مهرآفرین ،عترت فاطمی (ویژه فرزندان

فاطمه ســــادات محمودپور نویســــنده و کارگردان و محمد علی فارســــی تهیه
ٔ
کنندە این مســتند هستند که تا کنون با دوربین خود به شهرهای اصفهان ،تهران و

سادات) ،خیرین مسجدساز اصفهان و خیرینی همچون حاج محمد حدیدیان

زنجان سفر کردهاند و جمعی از خیرین و مجموعههای خیریه فعال در این شهرها

خیــر زنجانــی و اشــجع هنرمنــد خیــر اصفهانــی جلــوی دوربیــن ایــن مســتند قرار

را جلوی دوربین خود بردهاند.

گرفتهاند.

به گفته فاطمه ســــادات محمودپور نویســــنده و کارگردان مستند بومرنگ این
مستند به سبک روایی و قصهگویی تولید شده است و تالش شده است تا خیرین
و خیریههایی که از حاشیهها دور هستند جلوی دوربین این مستند قرار بگیرند.
محمودپور افزود :دوربین مســتند بومرنگ تا کنون به شــهرهای تهران ،اصفهان

بر اساس سفارش شبکه مستند قرار است مستند بومرنگ در  26قسمت 30
ی شود.
دقیقهای تهیه و از آنتن این شبکه پخش م 
یادداشت مدیرعامل بنیاد آالء
ســپردن مســئولیتها به افراد واجد صالحیت و پیگیری عملکرد ،یکی از
مهمترین ویژگیهای یک مدیر تواناســت.
حضرت علی؟ع؟ در دســتورالعملی میفرمایند:
ًَْ ُ ُ
ْ َ َ َ
َ ْ َْ ُّ ْ
ــن خد ِمك َع َمال تأخذ ُه ِب ِه
ــان ِم
واجعل ِلك ِل ِانس ٍ
بــرای هریــک از زیردســتان خــود ،کاری مشــخص کــن (تعییــن هــدف) تا
همــان را بازخواســت کنــی (نظــارت بــر عملکــرد) .بازخواســت ،در حقیقــت
همان پیگیری و احراز اطمینان از اجرای درســت کار اســت.
بنیــاد آالء از بدو تأســیس مأموریتهــای بزرگی برعهده داشــته و خدمات
زیــادی را در عرصههــای مختلــف ارائــه کرده اســت .ایــن مأموریتهــا و این
خدمات با تالش تک تک همکاران به ثمر نشســته اســت.
از تالش همکاران گرامی در مراکز مختلف متشــکرم و توفیق روزافزون این
عزیزان را از خداوند منان خواســتارم.
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حرم حضرت زینب خواهر امام رضا؟اهس؟ قرارݡگاه معنوی مردم
اصفهان
زهرا شــیخی نماینده مردم اصفهان در مجلس شــورای اسالمی در نشست
مشــترک بــا مســئولین حــرم مطهــر حضــرت زینــب؟اهس؟ و مؤثریــن منطقــه 14
ً
اصفهــان گفــت :با تمرکز بر ایــن منطقه ،قطعا رفع موانع و مشــکالت زینبیه از
اولویتهای من خواهد بود ،ســا کنین و اهالی محل نیز میتوانند با شــناختی
کــه از منطقــه دارنــد ،بهتریــن و مهمتریــن محــرک اصــاح زیرســاختها و
پیشــرفت این منطقه باشند.
نماینــده مجلــس شــورای اســامی ایــران ،هشــتم بهمنمــاه در جمــع
معتمدیــن منطقه  14اصفهان در جوار حــرم مطهر حضرت زینب؟اهس؟ گفت:

10

مطمئــن باشــید انجــام کارهــای بــزرگ و مؤثــر آســان نیســت و نیــاز بــه صبــر و
ً
مقاومــت دارد ،یقینــا در ایــن منطقه علتهایی وجود داشــته که آســیبپذیر
شــده اســت؛ موهبــت بینظیــر ایــن منطقــه وجــود حــرم حضــرت زینــب؟اهس؟
اســت کــه باید از ظرفیــت معنوی آن بهدرســتی بهــره گرفت و قــرارگاه معنوی
مــردم باشــد .ایــن امــر مهــم بایــد انگیزه اصلــی شــما جهت اصــاح وضعیت
ً
کنونی باشــد و فضای امنی برای اســتفاده فرهنگی و معنوی خصوصا جذب
توریســت معنــوی باشــد ،اگــر در ایــن مســیر مقاومــت کنیــد میتوانیــد در رفع
موانــع ،پیشــتاز و موفــق باشــید ،ضمــن اینکــه نبایــد فرامــوش کنیــم همه این
مســائل امتحان الهی ماست.
شــیخی ضمــن تشــکر از برگــزاری ایــن نشســت و ارائــه راهکارها بــرای حل
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معضــات ایــن منطقــه عنــوان کــرد :خانــواده مهمتریــن رکــن جامعــه اســت،

به همت امور اجتماعݡی حرم مطݠهر؛ افتتاح خانه هاللاحمر با

هنرمنــدی پــدر و مادرهــا ایــن اســت کــه فرهنــگ اصیــل ایرانــی و اســامی

رویݡکرد توانمندسازی مردم منطقه

را بــه فرزنــدان خــود منتقــل کننــد ،در حــال حاضــر خانــواده و پایــگاه معنوی
مــا در برابــر هجــوم آســیبهای دشــمن مســلح نیســت .اگــر از معنویــت دور
شــویم ،خانوادههــا آســیبپذیر میشــوند کــه دشــمنان در این مســئله بســیار
ســرمایهگذاری کردهانــد ،اگــر اورژانسهــای اجتماعــی در حــرم و مســاجد
شــکل گیــرد تأثیرگــذار خواهد بود ،بــرای ذهنهای آرمانخــواه و وجدانهای
بیــدار فاصلــهی زیــادی بیــن بایدهــا و واقعیــت هــا وجــود دارد ،کافــی اســت
بهجــای ایرادگیــری از یکدیگــر ،هر فردی خــودش را اصالح کند کــه به دنبال
خودســازی ،جامعــه اصالح میشــود ،بنده برای تشــکیل ایــن قرارگاهها از هر
کمکی کــه بتوانم دریغ نخواهم کرد.

مدیرعامــل جمعیــت هال لاحمــر اســتان اصفهــان در آییــن افتتــاح خانــه
هــال حــرم مطهــر حضــرت زینــب ؟اهس؟ گفــت :تأســیس خانــه هال لاحمر در
جــوار حرم مطهــر حضرت زینب خواهــر امام رضا ؟اهس؟ میتوانــد الگویی برای
کل کشــور باشــد کــه توانمندســازی خادمیــن و داوطلبیــن در حــوزه انجــام
اقدامــات عامالمنفعه و خیر صورت میگیرد.
مدیرعامــل جمعیــت هال لاحمر اســتان اصفهــان علیمحمدهاشــمی به
مناســبت آغــاز دهــه فجــر احیــای ارزشهــای دینــی و اخالقــی و آزادی مردم
ایران را بزرگترین دستاورد انقالب اسالمی خواند و خاطرنشان کرد :کل دنیا
به این نتیجه رســیدهاند که برای نجات افراد فقیر نیاز نیســت که آنها صف
بکشــند و مــا بســتههای غذایــی بین آنهــا توزیع کنیــم ،چرا که مشــکالت را
مقطعی حل میکند و این کاریســت که قبل از انقالب اســامی استعمارگرها
با ما انجام دادند.
محمدهاشــمی با اشــاره به اینکه رتبه ایران در انجام کارهای عامالمنفعه
و داوطلبانه رتبه خوبی نیســت ،بیان کرد :در ایران مراکز ســازمان نهاد مردمی
و خیریه زیاد است اما ضریب تأثیر آن را در جامعه نمیبینیم چون همافزایی
نداشــتهایم و هرکــس برای خــودش کار انجام داده و در جهت توانمندســازی
جامعه نبوده اســت .مأموریت جمعیت هال لاحمر در کل جهان در حوادث

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

11

بحرانی ،انسانســاز ،مســائل بحرانی سیاســی و اقتصادی تعریفشــده است

مرکــز بــرای حل مســائل اجتماعــی و اقدامــات اولویــتدار خیر بــر زمینمانده

و همــه دنیــا بــه ایــن نتیجــه رســیدهاند کــه اگــر بتوانیــم خــود مــردم را توانمند

گفــت :امروز تعــداد خیریههایی که در منطقه کار میکنند بســیار زیاد اســت
ً
امــا گاهــا بــه نفــع مــردم نیســت و باعــث مهاجرت مــردم بــه منطقه میشــود،

توانمندســازی جامعــه میتوانیم آســیبهای اجتماعی موجــود را حل کنیم.

اگــر ایــن اقدامــات پشــتوانه علمــی نداشــته باشــد مســکنهایی اســت که در

جمعیــت هال لاحمــر نیز بهواســطه همین تفکــر طرح خانههــای هال لاحمر را

بلندمــدت آثار تخریبی دارد .بایــد در حوزه خیر مدیریت دانش صورت گیرد

ایجاد کرده که یکی از شــعب آن در جوار حرم حضرت زینب ؟اهس؟ اســت .ما

تــا اثربخشــی فعالیتها در جامعه دیده شــود .تعاملهای خوبی در راســتای

آماده هســتیم در حوزه اجتماعی نیز هال لاحمر فعالیت کند و بســتری فراهم

رســالتهای اجتماعــی حــرم مطهــر و جمعیــت هال لاحمــر صــورت گرفتــه و

شــود تــا جمعیــت هال لاحمــر در کنــار دیگــر گروههــای جهــادی و داوطلبین

افتتــاح خانه هالل احمر نقطه آغاز خوبی اســت کــه امیدواریم این جریان پر

هــم ســو وهــم جهت با رویکــرد علمی حرکــت کند تــا تأثیرگذاری بیشــتری در

خیر به شــجره طیبه تبدیل شود.

کنیــم ،معضلها حل میشــود و میتوانیم تأثیرگذار باشــیم .در حال حاضر با

جامعه داشته باشیم.
طیبنیــا مدیرعامــل بنیــاد خیریــه راهبــری آالء نیــز بــا اشــاره بــه نــگاه این

ایجاد شبݡکه سالمت در منطقه زینبیه با محوریت آستان
مقدس حضرت زینب ؟اهس؟
واحــد خدمــات اجتماعــی حــرم مطهــر خواهــر امام رضــا؟اهس؟ بــا همکاری
کانــون تخصصی خادمیاران ســامت آســتان مقدس رضوی ،اقــدام به پایش
ســامت مردم نیازمند منطقــه زینبیه خواهد کرد.
ایــن طــرح بــا اســتفاده از ظرفیــت خادمیــاران رضــوی در حــوزه ســامت،
درمانــگاه ســیدنا ،بســیج و گروههــای جهــادی منطقــه با محوریــت خدمات
اجتماعــی آســتان مقــدس حضــرت زینــب ؟اهس؟بــرای پایــش ســامت جهت
تشــخیص و پیشــگیری و ارائــه خدمــات درمانــی بــه خانوادههــای نیازمنــد
منطقــه  14اصفهــان آغازشــده اســت و شناســایی و معرفی ایــن خانوادهها بر
عهده امور اجتماعی آســتان است.
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آغاز طرح خود مراقبـتـݡی بانوان منطقه زینبیه
طرح آموزشــی تشــخیص و پیشگیری از سرطان سینه و پایش سالمت بانوان
منطقــه زینبیــه بهصــورت رایگان در آســتان مقدس حضرت زینــب خواهر امام
رضا ؟اهس؟ اجرا میشود.
بــه گفتــه هومــن هاشــمینژاد طــی انعقــاد تفاهمنامــهای بــا مرکــز تحقیقــات
مراقبتهای پرســتاری و مامایی دانشــگاه علوم پزشــکی ،کارگاههای آموزشــی
پیشــگیری و تشخیص ســرطان ســینه و معاینه بالینی برای شرکتکنندگان در
کارگاهها با حضور پزشکان متخصص بهصورت مستمر برگزار میشود.
این طرح بهمنظور همکاری در توســعه پژوهشهای کاربردی و پیشــگیری از
شــیوع روزافــزون ســرطان ســینه در بین بانوان منطقــه زینبیه طــی روزهای زوج و
ویژه بانوان  20تا  60سال اجرا میشود.

محفل انس با قرآن ݡکریم در جوار حرم مطݠهر خواهر
امام رضا؟اهس؟
بــه مناســبت دهه فجر انقالب اســامی ،محفل انس با قــرآن کریم با همکاری
اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی و بــا حضــور قــاری ممتــاز بینالمللــی اســتاد
«احمدی وفا» در جوار حرم مطهر خواهر امام رضا ؟اهس؟ برگزار شد.
از دیگــر برنامههــای ایــن محفــل اجــرای گــروه تواشــیح بینالمللــی اصفهــان
متشــکل از گروههای فلق ،بشــارت و ســبحان و مدیحهســرایی محمــد هویدا در
جمــع مؤثریــن و مســئولین اداره کل فرهنگ و ارشــاد اســامی ،حرم مطهــر و مردم
منطقه  14اصفهان بود.
حجتاالســام معتمــدی مدیــرکل ارشــاد و فرهنــگ اســامی اصفهــان نیز با
اشــاره به اینکه قبل از شــیوع ویروس کرونا فعالیتهای قرآنی بهصورت گســترده
برای تمامی اقشــار جامعه انجام میشــده اســت ،گفــت :در دوران کرونا به دلیل
آنکــه فضــای قرآنــی حاکم بر جامعه باشــد و بتوانیــم از برکت تــاوت آن برای رفع
ایــن بیمــاری کمک بگیریم و نشــاط اجتماعی را در بیــن خانوادهها ایجاد کنیم؛
مؤسســات قرآنــی و بخشهای مردمی در حوزه قرآنــی تالش کردند تا محافل انس
بــا قــرآن و آموزشهــا تعطیل نشــود و در فضای مجازی برگزار گــردد که به حمداهلل
اثرات خوبی داشته است.
وی خاطرنشــان کــرد :اســتان اصفهان در بحــث حفظ و برگزاری کرســیهای
تالوت قرآن ،تعمیق بخشیدن به آن و ترویج سبک زندگی قرآنی در بین خانوادهها
عملکــرد خوبی داشــته اســت و معاونت قــرآن و عترت اداره کل فرهنگ و ارشــاد
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اسالمی نیز در این زمینه تالش و وظایف خود را بهخوبی ایفا نموده؛ این محفل نیز

به همت امور فرهنݡگݡی؛ حرم مطݠهر میزبان ویژهبرنامههای

با همکاری مدیران و خادمین در جوار حرم مطهر حضرت زینب خواهر امام رضا
ً
؟اهس؟ برگزار شد و مستمرا با حضور اساتید قرآنی برای عموم مردم برپا خواهد شد.

دهه فجر
ویژهبرنامههــای دهــه فجــر بــا حضــور بیــش از  5هــزار بســیجی بــه همــراه
خانوادههایشــان از پایگاههــای بســیج حــوزه مقــداد در آســتان مقدس حضرت
زینب؟اهس؟ برگزار شد.
به مناسبت چهل و دومین سالگرد پيروزي انقالب اسالمي  16برنامه به همت
امــور فرهنگی آســتان مقدس ،نواحي و پایگاههای مقاومت با مشــاركت مردم و
بســيجيان در جوار حرم مطهر حضرت زینب؟اهس؟ برگزار شــد .این ویژهبرنامهها
در قالب گروه ســرود نوجوانان ،تقدیر از فعالین بســیجی و خانوادههای شــهدا،
سخنرانی و مداحی با حضور مؤثرین شهری اجراشده است.

14

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

افتتاح قرارݡگاه شݠهید سلیمانݡی در منطقه  14اصفݠهان و مرݡکز
نیݡکوݡکاری شݠهید رضا رحیــمݡی
همایــش بصیرتــی معتمدیــن منطقه  14اصفهــان در جوار حــرم مطهر خواهر
امام رضا ؟اهس؟ با حضور سردار فدا فرمانده سپاه صاحبالزمان ؟جع؟ و مؤثرین
شــهری و اســتانی برگزار شــد و قرارگاه حافظان سالمت شــهید سلیمانی منطقه
 14اصفهان و مرکز نیکوکاری شهید رضا رحیمی افتتاح شد.
در این همایش حجتاالســام ابطحی مدیر مرکز رســیدگی به امور مســاجد
ضمن اشــاره به دســتاوردهای نظام و انقالب اســامی به مناســبت دهه فجر از
بسیجیان فعال در طرح کرامت و غربالگری بیماری کرونا تقدیر کرد.
همچنین قرارگاه ،حافظان ســامت شــهید ســلیمانی در این مراســم افتتاح
گردید .این قرارگاه اولین بار در استان اصفهان شروع به فعالیت کرد که به دلیل
جامــع و کامــل بــودن این طرح ،برای اجرا به سراســر کشــور ابالغ شــد .مأموریت
ایــن قرارگاه بســیج نیروهــای محلهای برای اقدامات مقابله با کرونا ،مســاعدت
بــا نهادهــا باهــدف تأمیــن ســامت جامعــه و همچنین تخصیــص کمکهای
معیشتی به نیازمندان است.
بهعــاوه در ایــن مراســم از خانوادههــای شــهدا ،شــهید رضا رحیمی ،مســلم
خیــزاب و بــاب الخانــی و ورزشــکاران ایــن منطقــه بــا حضــور مؤثریــن شــهری و
اســتانی کشــور تقدیــر شــد و آغــاز به کار مرکــز نیکوکاری شــهید رضــا رحیمی با
رویکرد برگزاری رزمایشهای کمک مؤمنانه کلید خورد.
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ارتقا سطح فرهنݡگݡی منطقه  14اصفݠهان با اقدامات تربیتی
آموزشݡی حرم مطݠهر/تربیت نیروی فرهنݡگݡی یک ضرورت است

فرهنگی ،اقتصادی و سیاسی پرداخت و گفت :حفظ حیات و تحکیم بخشیدن
بــه اســام ،اولویــت و مرکــز فعالیتهــای حضــرت زهرا؟اهس؟ســت و بــه آن جهــت

گردهمایی بانوان فعال جبهه فرهنگی انقالب اســامی اصفهان به مناســبت

میدهد ،ما باید بدانیم با کدام افعالمان میتوانیم به حفظ اسالم کمک کنیم که

دهــه فجــر با حضــور  84مجموعه فرهنگی و مؤثریــن فرهنگی مناطــق  15گانه در

گاهی تربیت فرزندان و ایفای نقش مادری است؛ حضرت فاطمه؟اهس؟ درعینحال

آستان مقدس خواهر امام رضا ؟اهس؟ برگزار شد.

که نقش مادری داشــتند ،در صورت ضرورت حفظ اســام کنش گر فعال عرصه

در ایــن گردهمایــی فاطمــه مقصــوی مســئول خواهــران ســتاد جبهــه فرهنگی

سیاست بودند .ایشان جمع شعور مختلف بودند و همه فضائل را باهم داشتند،

انقالب اسالمی با ارائه گزارش فعالیتهای این ستاد ،به مأموریت و هدف آنکه

جمع زندگی خانوادگی ،سیاســی و اجتماعی در عین عابد بودن یک شــخصیت

شناســایی ،شبکهسازی ،توانمندسازی و فراهمســازی اقدامات فرهنگی است،

جامعاالطــراف از ایشــان میســازد کــه الگــوی تمــام زنــان مســلمان اســت .به نظر

اشــاره کرد و گفت :تشــکیل چنین محافلی بر اساس منویات رهبر معظم انقالب

میرسد که فضای انقالب اسالمی زمینه را برای زنان مهیا کرده که بتوانند چنین

اسالمی و سیره عملی ایشان بهتنهایی موضوعیت داشته و تربیت نیروی فرهنگی

شخصیتهایی از خودشان بروز دهند.
از دیگــر آیتمهــای ایــن گردهمایی اجرای قطعه بانوی دلها توســط گروه ســرود

برای ما یک ضرورت محسوب میشود.
همچنین حجتاالســام صادقزاده مدیر آستان مقدس حضرت زینب؟اهس؟
ضمن دعوت از بانوان ستاد جبهه فرهنگی برای همکاری فعالیتهای فرهنگی

دخترانــه آوا از شــهر درچــه و مداحــی علــی کاظمی بــه مناســبت روز زن و والدت
حضرت فاطمه ؟اهس؟ بود.

اجتماعــی حرم مطهر خاطرنشــان کرد :ایــن منطقه  330هزار نفــر جمعیت دارد و
دارای  140مسجد و  170هیئت است ،مأموریت اصلی ما در این حوزه ،ارتقا سطح
فرهنگی ،تربیتی و آموزشی در منطقه است .ما با تمام پایگاههای بسیج ،مساجد
و مســئولین کانونهــای فرهنگــی هــر محلــه مرتبــط هســتیم و بانوان ســتاد جبهه
فرهنگی نیز میتوانند در اقدامات فرهنگی حرم سهیم باشند.
زهرا عسکری کارشناس مطالعات زنان در جمع بانوان ستاد جبهه فرهنگی به
بازنمایی شخصیت حضرت زهرا؟اهس؟ و سیره عملی ایشان در حوزههای مختلف
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مبانݡی تأثیرݡگذار بر طراحݡی ݡگنبد آستان مقدس حضرت
زینب ؟اهس؟

گنبد یک عنصر معماری است که همواره برای هر بینندهای حس معنویت

واقعیت افزوده
طراحی گنبد آستان مقدس حضرت زینب؟اهس؟

ایجــاد میکنــد ،بــرای طراحــی گنبد حــرم مطهر بــا بررســی معمــاری گنبدهای
جهــان اســام مبانــی اولیهای بر اســاس اینکه این امامزاده منســوب بــه یک بانو
و از ســاله پیغمبــر ؟ص؟ اســت و بایســتی ویژگیهایی ازجمله لطافــت ،پاکی و
روشــنی و همچنیــن ارادت مــردم اصفهان بــه این مکان حفظ میشــد؛ بر چند
محور تعیین گردید.
ایــن مبانی شــامل پرهیز از اجرای نقوش تکــراری ،توجه به دوام و ماندگاری،
معرفــی بقعــه بانویــی فاضلــه ،اثــری تأثیرگذار همگام بــا پنجمین قطــب زیارتی
فرهنگــی کشــور ،هزینــه کرد مناســب در کمترین زمــان و همخوانی بــا معماری
شهر اصفهان تدوین گردید.
مدیــر فنــی و عمرانــی بنیاد آالء بابیــان اینکــه در گنبد خانه جزییات بســیار
زیادی بکار گرفتهشده است ،گفت :مهمترین بخش گنبد خانه ،طراحی گنبد
و گلدستههاســت 25 .درصــد عملیــات اجرایــی تزیینات گنبد خانــه با پایان
یافتــن اســکلت بنــا انجامشــده و بخــش زیــادی از مصالــح آن خریداری شــده

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

اســت .اجــرای گنبد پیشــرفت قابلتوجهی داشــته و تیمــی فعــال و پرتعداد در
حال فعالیت هستند.
زیرســاختهای گلدســتهها انجامشــده اســت و ایوانهــا بر اســاس ســبک
معماری ایرانی اســامی طراحیشده و برای سردرها ،تزئینات مقرنس و ترکیبی

نذر شش تن سمنو در حرم خواهر امام رضا؟اهس؟

از آجر ،کاشــی و طال در نظر گرفتهشــده اســت و در حال حاضر زیرســازی آنها
بیش از  ۵۰درصد اجرا گردیده که انشــاءاهلل در آیندهای نزدیک ،شــاهد نصب
خواهیم بود.

نذر شش تن سمنو در حرم مطݠهر خواهر امام رضا؟اهس؟
طبــق رســم هرســاله بــه همــت جمعــی از خیریــن اصفهــان ،نذر شــش تن
ســمنو در جوار حرم حضرت زینب؟اهس؟ طبخ شــد و بیش از  3000ســمنوی دو
کیلویی بین مــردم منطقه توزیع گردید.

تصویر باال را در تلفن همراهݡ خود تماشا ݡکنید
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عقد تفاهم نامه همݡکاری فی ما بین مݡکسا و مرݡکز
خدمات حوزههای علمیه
تفاهــم نامــۀ ارائــۀ خدمــات حمایتــی و تســکینی رایــگان ،فــی مابیــن مرکــز
خدمات حوزههای علمیه و مکسا منعقد شد.
این تفاهمنامه در راستای ارائۀ خدمات حمایتی و تسکینی رایگان از طرف
مکســا بــه منظــور بهرهمندی طــاب درگیر بــا بیماری ســرطان در شــهرهای قم،
تهران ،اصفهان و کاشان منعقد شده است.
در نشســتی بــا حضور حجتاالســام طباطبائــی و حجتاالســام جعفری
از مســئوالن واحد ســامت مرکــز خدمات حوزههای علمیــۀ اصفهان و همایون
ناجــی اصفهانــی مدیــر مرکــز مکســا شــعبۀ اصفهــان ،رونــد اجرایــی شــدن این
تفاهمنامه در شهر اصفهان مورد بررسی قرار گرفت.
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اهداء دو دستݡگاه اݡکسیژ نساز توسط بانک
قرضالحسنه مݠهر ایران به مݡکسا
نمایندگان مدیریت شــعب اصفهان بانک قرض الحســنه مهر ایران ،ضمن
حضور در محل شــعبه اصفهان مکســا از خدمات ارائه شــده توسط این مرکز به
بیماران مبتال به سرطان تقدیر کردند.
در ایــن بازدیــد مدیریــت شــعب اصفهان بانک قرض الحســنه مهــر ایران ،با
تمرکز به کمک به اقشار مختلف جامعه و در راستای مسئولیت اجتماعی ،دو
دســتگاه اکسیژنساز و یک کپسول اکسیژن به ارزش  ۵۰میلیون تومان به شعبه
مکسا در اصفهان اهدا و از بیماران مبتال به سرطان حمایت کردند.

جشنهایی فقط برای ݡکودݡکان مبتال به سرطان
هــر ســاله در مناســبتهای مختلــف از جمله بازگشــایی مــدارس ،روز مادر
و  ...جشــنهایی ویژۀ بیماران مکســا برگزار میشود؛ در یکسال اخیر با توجه به
شرایط ایجاد شده به دلیل کرونا ،تمام برنامههای فرهنگی و تفریحی اجرا نشد
تا ویروس کرونا برای بیماران مبتال به سرطان مشکلی ایجاد نکند.
در ماههــای گذشــته زیــاد شــنیدهایم از بیمــاران ،همراهان و کودکانشــان که
چقــدر جشــنها توانســته بــود یــک شــب خاطــر انگیــز برایشــان ایجاد کنــد! روز
جشــن را به گونهای شــاد برایمان بازگو میکنند و حرکات نمایشــی عروســکها
را بازسازی.
طنز کمدین را خوب به یاد میآورند و حتی از اینکه راهشــان به ســالن جشن
خیلی دور بود نه تنها ناراحت نبودند ،خوشحال هم بودند.
همــۀ مــا در فکر بودیــم که اگر منتظــر رفتن کرونــا بمانیم و هیــچ کاری نکنیم
شــاید تحمل دوران درمان برای کودک مبتال به ســرطان ســختتر شود! اینگونه
شد که جشنهایی فقط برای کودکان مبتال به سرطان مکسا برنامهریزی کردیم
و بــه کمــک داوطلبیــن دومین جشــن را با رعایــت پروتکلهای بهداشــتی فقط
برای خندههای از ته دل کودکان برگزار کردیم.
شــاید عجیب باشــد ،اما کودکی که اینقدر قوی در مقابل ســرطان میایستد
و درمان را میپذیرد با وجود درد بیماری با شــنیدن شــرکت در جشنی کودکانه،
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با خوشحالی تمام مشتاقانه میخواهد ساعتی را بدور از فکر بیماری با همسن
و سالهایش سپری کند.
تا کنون دو جشن کودکانه برگزار شده است که هر بار  6الی  10کودک به همراه
یکی از والدین ،مهمان مکسا بودهاند .برنامههایی از قبیل نمایش ،قصهگویی،
بــازی ،تئاتــر و مســابقه متناســب با ســن کودکان در شــرایط کرونایی برگزار شــد
و هنرنمایــی خــود کــودکان مبتــا بــه ســرطان در مکان جشــن فضایی شــادتر را
برایشان فراهم کرد.
همچنین در حاشــیه این جشــنها به همت خیرین مکسا به کودکان حاضر
در ایــن جشــنها پک لوازم تحریر ،پک ارزاق مخصــوص کودکان و کارت هدیه
نقدی اهدا شد.

مقاله-طنینمثبت
ما در دنیایی زندگی میکنیم که خاصیت آن پیشبینی ناپذیری است.

ً
ایــن خاصیــت دنیــا باعــث میشــودگاها شــرایطی بــر مــا حا کــم شــود کــه

مطلوبمان نیست .گاهی شرایط حا کم بر زندگیمان شرایط “عادی” است.
گاهی شــرایط “بحرانی”میشــود و گاهی شــرایط “اضطراری” است .وقتی در
شــرایط عــادی هســتیم همه امــور شــخصی ،خانوادگــی ،اجتماعی ،شــغلی و
ً
تحصیلی تقریبا با نظم از پیش تعیین شــدهای پیشمیرود ،پیشفرضهای
مشــخصی وجود دارد و امور طبق این پیشفرضهای در جریاناند.
گاهــی شــرایط عــادی به شــرایط بحرانــی تبدیــلمیشــود .بحــرانمیتواند
فردی باشــد مثل بحران بیماری ،بحران شــغلی ،بحران مالی ،بحران ارتباطی
و…  .بحــران میتوانــد خانوادگــی باشــد مثــل ســوگ ،بحــران اقتصــادی و… .
همچنیــن بحــرانمیتواند در ســطحی وســیعتر و اجتماعی باشــد مثــل زلزله،
سیل و… .
در شــرایط بحرانی افرادی که دچار بحران نیســتند به میدان میآیند و افراد
در بحران را یاری رســانند تا از بحران “عبور” کنند .در واقع در بحران عدهای
به یاری عدهای برای “عبور” از بحران میشــتابند.
اما شــرایطی ممکن اســت در زندگیمان حا کم شود که نه عادی است و نه
بحرانی .در این شــرایط که شــرایط اضطراری نامیدهمیشــود نه پیشفرضها
و اصول و قوانین و نظم قبلی پاســخگو اســت و نه عدهایمیتوانند به عدهای
بــرای عبــور از بحــران کمــک کنند .در چنیــن شــرایطی تکتک افــراد درگیرند
و شــرایط بــرای همــه بــه یکاندازه اضطراری اســت .در شــرایط اضطرار ســهم
درگیــری همه مســاوی اســت .در شــرایط اضطــراری کنونی که حاصل شــیوع
ویــروس کوویــد ۱۹ -اســت ،همــهی مــا در معــرض ابتــا و همهی ما مســئول و
مأمــور پیشــگیری از ســرایت ویروس هســتیم .در این شــرایط هر کــدام از ما دو
مأموریت اساسی داریم:
مأموریــت اول ایــن اســت کــه در خانه بمانیــم و با رعایت اصول بهداشــتی
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و رعایــت فاصلــه اجتماعــی چرخــه ســرایت ویــروس را قطــع کنیم .بــرای این

ً
است ،قطعا این شرایط مسائل و مشکالت و آسیبهایی دارد که در قسمت

مأموریت دســتورالعملهای زیادی در تلویزیون و رادیو و شــبکههای مجازی

بعــد بــه آن اشــاره خواهیم داشــت .امــا آنچه اکنون به شــدت مورد نیاز اســت

در دســترس اســت و موضــوع اصلــی همه ایــن دســتورالعملها بــودن در خانه

ایجــاد طنین مثبت توســط هر یک از ماســت .الزم اســت هیجانــات مثبت را

است.

در خــود ایجــاد و تقویــت کرده و به دیگران نیز این هیجانات مثبت را ســرایت
دهیــم .ایجــاد طنیــن مثبــت وتقویــت هیجانــات

امــا مأموریــت دوم چیســت؟ بــا بــودن در خانــه
و رعایــت اصــول بهداشــتی از ســرایت ویــروس

مثبــت مثــل امیــد و شــادی در خــود و دیگــران هــم

امــا شــرایطی ممکــن اســت در زندگیمــان

سیســتم ایمنــی بدنمــان را تقویــتمیکنیم و خود

اســت .بایــد در ایــن شــرایط اضطــراری هیجانــات

حاکــم شــود که نه عادی اســت و نــه بحرانی.

را در برابــر ابتــا بــه ویــروس محافظــت میکنیــم و

مثبت را به یکدیگر ســرایت دهیم .از آنجا که ماندن

در ایــن شــرایط کــه شــرایط اضطــراری نامیده

هــم اثرات منفی شــیوع ویــروس در زندگیمان را به

در خانه دشوار یهای خاص خودش را دارد ،بدیهی میشــود نــه پیشفرضهــا و اصــول و قوانیــن

حداقلمیرسانیم .برای ایجاد طنین مثبت ،ابتدا

و نظــم قبلــی پاســخگو اســت و نــه ع ـدهای

واقع بینانه نگاهی بیندازیم به مســائل و مشــکالت

ســمت یکنواختــی پیشمیبــرد .بنابرایــن مأموریت میتواننــد بــه عــدهای بــرای عبــور از بحــران

و آســیبهایی که شیوع این ویروس در زندگیمان

پیشــگیریمیکنیــم اما مأموریت دوم ســرایت دادن

اســت پس از مدتی خسته کننده شده و زندگی را به
دوم روح بخشــیدن بــه زندگــی و ایجــاد طنین مثبت
با ســرایت هیجانات مثبت است

طنین مثبت چیست؟
شاید شنیده باشــید که فالنی انرژی مثبت دارد،
فالنــی انــرژی منفــی دارد .ایــن جمــات زیــاد گفتــه
میشــود ولــی واقعیت این اســت که نه کســی انرژی
مثبــت دارد و نه کســی انــرژی منفی .امــا برخی افراد
اهــل ایجاد طنیــن مثبتاند .اینها افرادی هســتند
کــه حتــی در شــرایط ســخت هم بــا وجود ایــن که به

کمــک کننــد .در چنیــن شــرایطی تکتــک
افراد درگیرند و شــرایط برای همه به یکاندازه
اضطــراری اســت .در شــرایط اضطــرار ســهم
درگیــری همــه مســاوی اســت .در شــرایط
اضطــراری کنونــی کــه حاصل شــیوع ویروس
کووید ۱۹ -اســت ،همهی ما در معرض ابتال و
همهی ما مسئول و مأمور پیشگیری از سرایت
ویروس هستیم.

مســائل و مشــکالت و آســیبهایی کــه آن شــرایط
ســخت ایجــاد میکنــد واقفانــد ،امــا هیجانــات
مثبــت مثل امید ،شــادی ،عشــق ،عالقه و… را در خود ایجــاد و تقویت کرده و
به دیگران نیز ســرایتمیدهند.
اکنون که کشــور ما نیز مانند ســایر کشــورها درگیر شیوع ویروس کووید۹۱ -
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داشته است.
در گفتار بعد به بازشناســی آسیبهای ناشی از
شیوع کرونا میپردازیم.

دغدغه اصلݡی مرݡکز تربیتی و پرورش استعداد سالله
تربیت است

وی بابیــان اینکــه کارکنــان و مربیــان مرکــز درک کننــد کــه پیچیدهتریــن و
مهمترین کار عالم را انجام میدهند ،اظهار کرد :اگر به این نتیجه رســیدیم که

مدیرعامــل بنیــاد راهبــری آالء گفــت :دغدغــه اصلــی مرکز تربیتــی و پرورش

مهمتریــن و پیچیدهتریــن کار عالــم را انجــام میدهیــم ،باید برای ایــن کار مهم

استعداد سالله تربیت است ولی تربیتی که از بستر نخبه پروری عبور میکند.

دانش و مهارت الزم را داشته باشیم ،وقت گذاری کنیم و اقتضاهای مختلف

محمدصالح طیبنیا در بازدید از برنامهها و فعالیتهای مرکز سالله شعبه

را ببینیم.

اصفهــان کــه عصــر سهشــنبه  ۷بهمنماه برگزار شــد ،گفت :در حــوزه نوجوان از

مدیرعامــل بنیــاد راهبــری آالء با تأ کید بر اینکه دغدغه اصلــی مرکز تربیتی و

لباس گرفته تا فیلم و کتاب کاری نشده است ،به همین خاطر فعالیت در این

پرورش اســتعداد ســاله تربیت اســت ولی تربیتی که از بســتر نخبه پروری عبور

حوزه بسیار سخت و دشوار است.

کند ،افزود :باید تمام تالش ما حتی در فرآیند نخبه پروری این باشــد که متربی

از نظــر معنــوی ،ارتبــاط بــا خــدا و عبودیت رشــد کند و این کار بســیار ســختی

ســاله در ایــن تــرم حضــوری بهصــورت تفکیــک گروهــی و حفــظ پروتکلهای

است.

بهداشتی برگزار میشود.

در ادامــه این جلســه محســن جعفــری مدیر مرکــز تربیتی و پرورش اســتعداد

وی بــا تأ کیــد بر اینکــه دغدغه اصلی مرکز تربیتی و پرورش اســتعداد ســاله

ســاله گــزارش مختصــری از برنامههــا و فعالیتهای مرکز ســاله ارائه و ســپس

تربیــت اســت ،تصریــح کرد :جلســات فرهنگــی تربیتی رویش باهــدف تقویت

کارکنان مرکز سالله شعبه اصفهان نقطه نظرات خود را بیان نمودند.

هــوش هیجانــی و رشــد تقیدات مذهبــی ،تحکیم عقاید و کســب مهارتهای

الزم بــه ذکــر اســت ،در ایــن بازدیــد عبــاس زعفــران؛ مســئول مالــی اداری،

اجتماعی در کنار رشد اخالقی برگزار میشود.

حســن مهاجــر؛ مســئول طــرح و برنامــه ،مهــدی نفیســی مهــر؛ مســئول تربیــت و

نفیســی مهر ادامه داد :متربیان در این ترم طبق ســرفصلهای مشخصشده

پژوهــش ،محمدرضــا معمــار و محمد پاک اندیش؛ کارشناســان تربیتی شــعبه

طرح  ۹ســاله شــجره طوبی ،شــامل تفکر و خالقیت و آداب اجتماعی در ســیره

اصفهــان و امیر رجائی نســب؛ مســئول اداری مالی شــعبه اصفهان مرکز ســاله

اهلبیــت ؟مهع؟ بــرای پایــه چهــارم ،تحلیــل فیلــم و فــروع دین بــرای پایــه پنجم،

حضور داشتند.

امربهمعروف در ســیره پیامبر؟ص؟ و خاطرهنویســی برای پایه ششــم ،تقلید و نظم
بــرای پایــه هفتم ،خداشناســی برای پایه هشــتم ،خدا و معاد شناســی برای پایه

آغاز ترم زمستان بݠهار  ۱۳۹۹ - ۱۴۰۰مرݡکز تربیتی و

نهــم و آشــنایی بــا صحیفه ســجادیه بــرای پایههــای دهم در جلســات فرهنگی

پرورش استعداد سالله

تربیتی رویش حاضر خواهند شد.

مسئول تربیت و پژوهش مرکز سالله با اعالم این خبر گفت :ترم زمستان بهار
 ۱۳۹۹ - ۱۴۰۰مرکــز تربیتــی و پــرورش اســتعداد ســاله بــا حضــور  ۲۲۵متربی در
قالب  ۱۴گروه از تاریخ  ۱بهمنماه  ۱۳۹۹در شعب اصفهان و قم آغاز و تا تاریخ
 ۳۱اردیبهشتماه  ۱۴۰۰ادامه خواهد داشت.
مهــدی نفیســی مهر بــا تأ کید بر اینکــه برنامههــای اســتعدادی و تربیتی مرکز
ســاله در ایــن تــرم بهصورت حضــوری برگزار میشــود ،افــزود :کالسهــای مرکز
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مســئول تربیــت و پژوهش مرکز ســاله در ادامه به کالسهای اســتعدادیترم
زمســتان بهــار  ۱۳۹۹ - ۱۴۰۰اشــاره و خاطرنشــان کــرد :متربیان شــعب اصفهان
و قم مرکز ســاله در دو ســاحت علمی فناوری و فرهنگی هنری در کالسهای
نجــوم ،طراحی ،کلیپ ســازی ،نانوتکنولوژی ،مبانی برنامهنویســی ،لذتهای
ادبیات ،خوشنویسی ،رباتیک و برنامهنویسی شرکت خواهند نمود.
نفیســی مهــر با تأ کید بــر اینکه متربیان میبایســت در کنار پرورش اســتعداد
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خــود ،مهارتهــای اولیهای کــه در طول زندگی به آن احتیــاج دارند را بیاموزند،

مهــدی نفیســی مهــر بــا تأ کیــد بــر اینکــه کلیــه برنامههــای شــعب اصفهان و

افــزود :مهارتآمــوزی در نظامهای آموزشــی پیشــرفته جایگاه ویــژهای دارد؛ لذا

قــم در ایــن تــرم بــا رعایت اصول بهداشــتی انجــام میشــود ،گفــت :برنامههای

در جهــت کســب مهارتهای عملی در کنار دانشافزایــی ،متربیان در این ترم

مناســبتی ،کارگاه آمــوزش خانواده ،جلســات مشــاوره ،نشســتهای بصیرتی،

در کارگاههــای مهارتــی  ،ICDLامــداد و نجات ،تعمیر لوازمخانگــی ،فن بیان و

برگــزاری مســابقه کتابخوانــی ،لیگهــای بازی ،اردوهــای تربیتی و آموزشــی،

آشنایی با مشاغل نوین و بازار کار حاضر خواهند شد.

پخــش فیلمهــای تربیتی و رزمایش همدلی و کمــک مؤمنانه از دیگر برنامههای

ایشان بابیان اینکه کالسهای انجمن نامه آسمانی باهدف آشنایی و ایجاد

این مراکز در ترم زمستان بهار خواهد بود.

انگیزه ره آموزان برای کار با قرآن ،فصیح خوانی و فهم آیات قرآن برگزار میشود،
عنــوان کرد :این کالسها در  ۱۴جلســه و با موضــوع روخوانی و روانخوانی برای
پایههای چهارم تا ششم و حفظ موضوعی قرآن کریم برای پایههای هفتم تا دهم
برگزار خواهد شد.

ثبت نام آزمون جذب مرݡکز تربیتی و پرورش استعداد
سالله در سال  ۱۴۰۰آغاز شد
ثبت نام آزمون جذب مرکز تربیتی و پرورش اســتعداد ســاله در ســال  ۱۴۰۰از
 ۱۵بهمن ماه همزمان با میالد با ســعادت حضرت فاطمه زهرا ؟اهس؟ آغاز شــده و
داوطلبان تا  ۱۰اسفندماه فرصت دارند در این آزمون ثبت نام کنند.
آزمــون جــذب مرکز تربیتی و پرورش اســتعداد ســاله در ســال  ۱۴۰۰به منظور
پذیــرش دانــش آموز ســید پســر پایه ســوم ابتدائی به صــورت همزمان در شــعب
اصفهان و قم برگزار میشود.
ثبتنام برای شــرکت در این آزمون از روز چهارشــنبه  ۱۵بهمن  ۹۹آغاز شــده
اســت و داوطلبــان مــی تواننــد جهــت ثبت نــام از طریــق آدرس های زیــر اقدام
نمایید:
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آدرس شــعبه اصفهــان :خیابــان پرویــن ،چهــارراه هفتــم تیــر ،کــوی  ،۱۴مرکز
سالله شعبه اصفهان تلفن تماس۰۳۱۳۲۲۷۰۹۵۳ - ۰۳۱۳۲۲۷۰۹۱۷ :
آدرس شــعبه قــم :حــرم مطهــر حضــرت معصومــه؟اهس؟ ،بلــوار بهــار ،کوچه ،۶
فرعــی ( ۵حجتیــه) ،مرکــز ســاله شــعبه قــم .تلفــن تمــاس۰۲۵۳۷۸۳۳۴۴۸ :
۰۲۵۳۷۷۴۰۴۱۱
داوطلبــان تــا روز یــک شــنبه  ۱۰اســفندماه  ۱۳۹۹فرصت دارنــد در این آزمون
ثبت نام کنند.

ویژه برنامههای میالد حضرت زهرا ؟اهس؟ مرݡکز تربیتی و
پرورش استعداد سالله
همزمان با میالد با ســعادت دخت نبی مکرم اســام ؟ص؟  ،ویژه برنامههایی
بــه همیــن مناســبت در شــعب اصفهــان و قــم مرکــز تربیتــی و پرورش اســتعداد
سالله برگزار شد.

آیین جشن تکلیف متربیان مرکز تربیتی و پرورش استعداد سالله شعبه قم
همزمان با میالد باســعادت حضرت فاطمه زهرا ؟اهس؟ ،جشــن طلوع بندگی و
تکلیف متربیان گروه شهید چمران مرکز تربیتی و پرورش استعداد سالله شعبه
قم با حضور جمعی از اولیا و مربی تربیتی متربیان برگزار شد.
مدیر مرکز سالله شعبه قم در این آیین معنوی ،توجه به تربیت دینی ،آشنایی
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دانشآمــوزان با فرامین الهــی و عمل به آموزههای دینی را از اهداف برگزاری این

«فاطمــه» بــود و مــادران شــرکت کننــده در مراســم و پذیرائی از دیگــر برنامههای

مراسم عنوان کرد و گفت :نماز بهترین وسیله برای ارتباط با خدا است.

اجرایی جشن «مادرانه» بود.

حجتاالسالم علی حقشناس با بیان اینکه جشن تکلیف ،آغاز درخشش

متربیان مرکز سالله شعبه اصفهان از زحمات مادرانشان قدردانی کردند

روح خداپرستی در میان این فرشتگان زمینی است ،تصریح کرد :اگر از ابتدای

همزمــان با میالد با ســعادت حضــرت فاطمه زهرا ؟اهس؟ متربیان گروه یاســین

رســیدن به ســن تکلیف در انجام فرائض و واجبات خود تالش کنید هیچ گاه

مرکز تربیتی و پرورش استعداد سالله با اهدای گلدان گل از زحمات مادرانشان

اسیر هوای نفس نمیشوید.

قدردانی کردند.

در این آیین معنوی که در فضایی آ کنده از نشاط و شوق برگزار شد ،مولودی
خوانی کربالیی علی سنگتراشــان ،اجرای سرود ،قرائت سوگندنامه ،پانتومیم و
اهدای جوایز از دیگر برنامههای این آیین بود.

جشن «مادرانه» در مرکز تربیتی و پرورش استعداد سالله شعبه قم
به همت انجمن مادران سادات مرکز تربیتی و پرورش استعداد سالله شعبه
قــم گردهمایــی جمعی از مادران متربیان مرکز ســاله شــعبه قم با عنوان جشــن
«مادرانه» در این مرکز برگزار شد.
دکتر فوالدی اســتاد حوزه علمیه جامعه الزهرا؟اهس؟ قم در این جشــن پیرامون
تربیت دینی در سیره حضرت زهرا ؟اهس؟ به ایراد سخن پرداخت.
مولــودی خوانــی ،اهــدای هدیــه به قیــد قرعه به مادرانــی که نام مبــارک آنها

تقدیر از زحمات همسران کارکنان مرکز تربیتی و پرورش استعداد سالله
محســن جعفری مدیر مرکز تربیتی و پرورش اســتعداد ســاله نیز به مناسبت
این ایام از زحمات همسران کارکنان و مربیان تربیتی این مرکز با اهدای گلدان
گل و هدیه تقدیر کرد.

اهدای گلدان گل به پرسنل بنیاد خیریه راهبری آالء
عصــر امــروز (چهارشــنبه) ،محســن جعفــری مدیــر و جمعــی از پرســنل مرکز
تربیتــی و پرورش اســتعداد ســاله با حضور در ســاختمان بنیــاد خیریه راهبری
آالء ضمــن تقدیــر از خدمــات پرســنل این بنیاد بــا اهدای گلــدان گل ،میالد با
سعادت مادر خوبی ها حضرت فاطمه زهرا؟اهس؟ را تبریک گفتند.

               اخبار و رو یـدادهای مرکز تربیتی و پرورش استعداد سالله/بهمنماه 1399

27

نوجوانان هیئت سالله النبی ؟ص؟ بر سوگ شݠهادت
امابیها؟اهس؟ اشک ماتم ریختند
همزمــان بــا ســوم جمادیالثانــی و فرا رســیدن ســالروز شــهادت دختر نبوت
و مــادر امامــت حضــرت فاطمه زهــرا؟اهس؟ ویژه برنامــهای با حضــور متربیان مرکز
تربیتی و پرورش استعداد سالله شعبه اصفهان به همراه خانواده هایشان برگزار
شد.
ایــن ویــژه برنامــه با تــاوت آیاتی از کالم وحی و زمزمه حدیث شــریف کســاء
آغاز شد و با اجرای گروه سرود طاها و برنامه قرآنی حجت االسالم خوش قامت
ادامه پیدا کرد.
محمدرضــا دیانــی؛ رئیس هیئــت مدیریه بنیــاد راهبری آالء نیــز در این ویژه
برنامــه با بیان اینکه ان شــاءاهلل مــا در زمان ظهور حضرت ولی عصر ارواحنافداه
حضور داشته باشیم ،گفت :شما ذراری حضرت زهرا ؟اهس؟ باید سعی کنید که
از ُبعد علمی ،شــخصیت و تقوا رشــد و تعالی پیدا کنید و در جامعه شــاخص
باشید و نام اهل بیت ؟مهع؟ در اثر تالش های علمی شما طأللو پیدا کند.
رئیــس هیئــت مدیریــه بنیــاد راهبــری آالء بــا تأ کید بر اینکــه اولیــن و آخرین
خلقــت آرزویشــان این اســت که جزو فاطمیون باشــند ،افزود :امــروز با حضرت
زهـرا؟اهس؟ پیمان ببندید که من می خواهم انتقام خون شما را بگیرم و این انتقام
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گرفتن امروز این است که من َس ّید نقش مهمی در احیای امر دین داشته باشم.
در ادامــه ایــن ویــژه برنامــه کربالیــی ســعید میرفهیمــی بــه روضهخوانــی و
مدحخوانی در وصف حضرت زهرا ؟اهس؟ پرداخت.
متربیــان مرکــز تربیتــی و پــرورش اســتعداد ســاله شــعبه قــم در ســوگ «یاس
نبی؟اهس؟» عزاداری کردند
همچنین به مناســبت همین ایام ،مراســم ســوگواری نوجوانان هیئت سالله
النبی؟ص؟ مرکز تربیتی و پرورش استعداد سالله شعبه قم نیز به مدت سه شب
برگزار شد.
در ایــن ویژه برنامه حجج اســام جزایری شوشــتری ،موســوی و حق شــناس
بــه بیــان نــکات اخالقی از ســیره زندگانــی حضرت فاطمــه زهــرا ؟اهس؟پرداختند
و ســپس حــاج ابوالفضــل فیــضاهللزاده و کربالیــی محمدجــواد احمــدی بــه
مرثیهسرایی و نوحه خوانی در سوگ شهادت این بانوی بزرگوار پرداخت.
گفتنــی اســت؛ همزمــان بــا ســالروز شــهادت مظلومانــه دخــت نبــی مکــرم
اســام؟اهس؟ قافلــه عــزاداری هیئــت ســاله النبــی؟ص؟ بــا حضــور متربیــان و
خانوادههــای مرکز ســاله شــعبه قم ،پــس از اجتمــاع در تقاطع عمار یاســر برای
عــرض تســلیت ایــن مصیبــت عظمــی بــه پیشــگاه حضــرت فاطمــه معصومه
؟اهس؟ همــراه با دیگر هیئات مذهبی به ســمت حرم مطهــر کریمه اهل بیت ؟مهع؟
حرکت کردند.
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جشن تولد انقالب اسالمݡی در مرݡکز تربیتی و پرورش
استعداد سالله

اســامی با حضور در محل ســاختمان مرکز بانگ اهللاکبر را طنینانداز و آســمان
شهر را نورافشانی کردند.

جشــن تولد انقالب اسالمی در ســال  ۹۹جور دیگری در مرکز تربیتی و پرورش
اســتعداد ســاله برگزار شــد و متربیان ثابت کردند نهتنها به فکر ســامتی خود و
اطرافیانشان هستند بلکه همواره پای نظام انقالب اسالمیشان نیز ایستادهاند.
اگرچه جشن پیروزی انقالب اسالمی در چهل و دومین سالگرد آن امسال به
دلیل شــرایط کرونایی متفاوت اســت اما این شرایط مانع از حضور متربیان مرکز
سالله در این جشن ملی نشد.
طراحی ،نقاشی ،نقل خاطره جذاب از پدران و پدربزرگها با موضوع انقالب
اســامی و امــام خمینــی (رحمــتاهلل علیه) و ارســال فیلــم و عکــس از فعالیت
متربی در ایاماهلل دهه مبارک فجر از برنامههای جشن تولد انقالب در مرکز سالله
شعبه قم بود.
همچنین متربیان مرکز سالله شعبه اصفهان در شب سالگرد پیروزی انقالب

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

آیین جشن تکلیف متربیان مرکز سالله شعبه قم

تصویر باال را در تلفن همراهݡ خود تماشا ݡکنید
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برݡگزاری نشست شورای سیاستݡگذاری سومین همایش
ملݡی خیر ماندݡگار
حجتاالســام ســید مهدی خاموشــی رئیس ســازمان اوقــاف و امــور خیریه و
رئیس شــورای سیاســتگذاری سومین همایش ملی خیر ماندگار در این نشست
ضمن تقدیر و تشــکر از فعالیتهای صورت گرفته در دبیرخانه ســومین همایش
ملــی خیــر ماندگار بیان کــرد :امر خیر در ایــران باید بهصــورت ّ
تعینی(تخصصی)
پیش رود نه بهصورت تعیینی(تخصیصی).
خاموشــی افــزود :مــا در تعاریــف و کنشهــا در ایــن حــوزه مشــکلداریم و ایــن
همایــش بــا تولیــد دانــش و در اصطــاح ( PAPERمقالههای علمــی) میتواند به

طیبنیا در این نشست با اشاره به راهاندازی مرکز پژوهشی آالء توسط بنیاد آالء
با همکاری دانشگاه اصفهان بیان داشت :در حال حاضر  ۲۵عضو هیئتعلمی
و فارغالتحصیل در مقطع دکتری ،عضو هیئتعلمی مرکز پژوهشــی آالء هستند
و تاکنــون چندیــن پژوهــش علمــی با همــکاری جمعی از اســاتید و دانشــجویان
تحصیالت تکمیلی دانشگاههای اصفهان و تهران در این مرکز تصویب و در حال
انجام است.
وی در بخــش دیگــری از ســخنان خود افــزود :تاکنون بیــش از  ۴۰مقاله علمی
بــه دبیرخانه ســومین همایش ملی خیر ماندگار ارسالشــده اســت که بــا توجه به
موضــوع ایــن دوره از همایــش «بررســی و ارزیابی نظام حکمرانی امر خیــر در ایران»

این امر و دســتیابی به آن کمک کند ،بهطور مثال وقف پول از واژگانی اســت که
میتواند برکات فراوانی را برای مردم به همراه داشــته باشــد و بسیاری از مشکالت
آنان را برطرف کند که متأسفانه تا به امروز در ایران تحقق پیدا نکرده است و ما در
سازمان اوقاف درصدد رفع این مشکل هستیم.
دکتر محمدصالح طیبنیا مدیرعامل بنیاد آالء و رئیس سومین همایش ملی
خیر ماندگار نیز در این نشســت ضمن ارائه گزارش مبســوط از روند برگزاری اولین
و دومین همایش ملی خیر ماندگار ،فعالیتهای انجامشده در خصوص سومین
همایش ملی خیر ماندگار را تشریح کرد.
30
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تعداد قابلتوجهی است.

هیچ خیری بدون توجه به اقلیم ماندݡگار نمݡیشود

رئیــس ســومین همایــش ملــی خیــر مانــدگار در ادامــه بــه برگــزاری شــش پیش
همایــش با حضور اســاتید و پژوهشــگران حوزه امــور خیر و نیکوکاری اشــاره کرد و

کارشناســان در پنجمیــن پیشهمایــش ملی خیر مانــدگار با بیــان اینکه هیچ

بیان داشت :این پیش همایشها بهصورت مجازی از طریق سایت ،شبکههای

خیری بدون درنظر گرفتن اقلیم مورد نظر ماندگار نیســت ،ســه مقوله اقلیم ،اقالم و

مجازی و آپارات بهصورت زنده برای مخاطبین پخش شد.

آموزش را از موضوعات اساسی در مسئله حکمرانی امر خیر در کشور دانستند و از

همچنیــن دکتر رحماندوســت عضو هیئتمدیره مجمع خیرین کشــور نیز در

تعدد نهادهای دولتی در ارائه مجوز به خیریهها انتقاد کردند.

ایــن نشســت بابیــان اینکه نقش خیــران در نظام حکمرانی امور خیر بســیار اندک

پنجمین پیشهمایش ملی خیر ماندگار با سخنرانی احمدرضا اخوت ،استاد

و گاهــی ناچیز در نظر گرفتهشــده اســت تا جایی که از ظرفیتهــای کالن آنان در

دانشگاه با موضوع «توجه به اقلیم طبیعی در حکمرانی مطلوب امور خیر در ایران»

کمترین مقدار ممکن استفاده میشود ،بیان داشت :بهطور مثال اکنون چند خیر

و ســعید مســعودیپور ،پژوهشــگر حــوزه مدیریت امور خیــر با موضــوع «درآمدی بر

کالن میتوانند یک بیمارستان مجهز بسازند اما مشکالت و موانع بر سر راه آنان تا

مختصــات الگوی مطلوب حکمرانی امور خیــر در ایران» به صورت مجازی برگزار

حدی است که در بسیاری از مواقع از فعالیت ناامید میشوند.

شد.

رضا درمان مدیرعامل شــبکه ملی مؤسســات نیکــوکاری و خیریه نیز بهعنوان

در ابتــدای ایــن برنامــه ،احمدرضــا اخــوت ،قرآن پــژوه و اســتاد دانشــگاه ،طی

دیگــر عضو شــورای سیاســتگذاری ســومین همایــش ملی خیــر مانــدگار در این

ســخنانی در رابطــه با موضــوع توجه به اقلیم در حکمرانی امر خیــر با بیان اینکه به

نشست گفت :مباحث تئوری ریشه و پایه رفع مشکالت در حوزه امور خیر است

برکت انقالب بســیاری از خیریهها در مناطق مختلف کشــور ایجاد شــده است،

و ســامان یافتن خیریهها در ایران آرزوی بزرگ و سرشــار از امید برای فعاالن حوزه

اظهار کرد :از لحاظ حکمرانی امر خیر ،اقلیم ،موضوع بسیار مهمی است که باید

امور خیر و نیکوکاری خواهد بود.

بــدان توجــه شــود .یکی از نکتههــای مهمی که در زندگی نوع بشــر قرار داده شــده،

حجتاالســام احمد شــرفخانی رییــس اداره خیریه ســازمان اوقاف ،مهدی

زندگــی او در اقلیمهــای مختلــف اســت و ایــن تنــوع اقلیمی کــه در ســوره مبارکه

کاظمی رئیس دبیرخانه مشــارکتهای مردمی ســازمان بهزیســتی کشــور ،مهدی

حجــرات نیــز بــدان اشــاره شــده و براســاس آن زبانهــا و رنگهــا متفاوت اســت،

توســلی مدیر روابط عمومی بنیاد آالء و علیرضا اکرامیان رییس دبیرخانه سومین

موجب ایجاد تنوع در زندگی انسان شده است.

همایش ملی خیرماندگار نیز در این نشست حضور داشتند.

وی با بیان اینکه باید از این موضوع به خوبی در حوزه آموزش و نحوه بهرهمندی
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از منابــع طبیعــی و اســتفاده از ظرفیتهــای اقلیمــی بهرهگیــری کنیــم ،گفــت:

و پیچیدگــی خاصــی ندارند ،اما توجــه به آن از ضروریات مهم اســت .برای درنظر

متأســفانه به دلیل صنعتی شــدن زندگی و نیز آموزشهای وارداتی رایج در کشــور

گرفتن بحثهای اقلیمی در ایران اگر نقشه کشور را به  ۱۰قسمت مجزا در مناطق

که از اقلیمهای متفاوتی به داخل ایران وارد شــده اســت ،از درنظر گرفتن اقلیم در

مختلــف تقســیم کنیم ،هر کدام از این مناطق شــامل اقلیمــی مجزا و مخصوص

مجموعه فرآیندهای اقتصادی ،فرهنگی و آموزشی غفلت شده است.

به خود هســتند .برخی از این مناطق شــبیه به هم و برخی دیگر هیچ شــباهتی با

ایــن اســتاد دانشــگاه ادامــه داد :اقلیــم بــه معنــای

هــم ندارنــد .در ایــن زمینــه الزم اســت تــا هســتههای

ویژگیهایــی اســت کــه یــک بــوم بــرای زندگــی ایجــاد

پژوهشی وارد میدان شده و با بررسی دقیق این مناطق

میکند و شــامل آب و هوا ،زمین و ســازههای مختلف
اســت کــه اگــر مــورد توجــه قــرار نگیــرد ،فعالیتهــا و
کارهایی که در آن بوم انجام میشود ،هم غیر اقتصادی
و هم غیر فرهنگی خواهد بود.

موضوعــات اقلیمــی بحثهای ســادهای
بــوده و پیچیدگی خاصی ندارند ،اما توجه به
آن از ضروریات مهم است .برای درنظر گرفتن

نها ،ظرفیت آنها را شناسایی
و اقلیمهای مربوط به آ 
و معرفی کنند.
وی بــا اشــاره به اینکــه ،کارهایی هــم در این زمینه
صــورت گرفتــه اســت ،بیــان کــرد :در ایــن چارچــوب

اخــوت با بیــان اینکه اگر ســاختارهای اقلیمی برای بحثهای اقلیمی در ایران اگر نقشــه کشــور را
برنامهریزیهــای مختلــف آموزشــی ،ســازندگی و نیــز به  ۱۰قسمت مجزا در مناطق مختلف تقسیم

و خاستگاه میتواند یک سری از محصوالت و دامها

جهتگیــری مربــوط بــه اســتفاده از منابــع و ذخایر این کنیــم ،هر کــدام از ایــن مناطق شــامل اقلیمی

را در خود به صورت بهینه داشته باشد که این ظرفیت

ســاختارها مــورد توجــه قــرار نگیــرد ،نــه اقتصــادی و نه مجــزا و مخصــوص به خــود هســتند .برخی از

بایــد شناســایی و احصــا شــود .اگــر بومهای ایــران به

فرهنگــی خواهد بود ،گفت :دلیل این امر آن اســت که ایــن مناطــق شــبیه به هــم و برخی دیگــر هیچ

خوبی شــناخته شــوند ،ظرفیت هر بوم میتواند از نظر

طبیعت به طــور طبیعی ســادهترین راه برای اقتصادی شــباهتی بــا هــم ندارنــد .در ایــن زمینــه الزم
بــودن را به ما معرفی میکند و خالف این مســئله عمل

کــردن نیــز به معنــای از بین بــردن منابع و صــرف هزینه
فراوان خواهد بود.

است تا هســتههای پژوهشی وارد میدان شده
و بــا بررســی دقیــق ایــن مناطــق و اقلیمهــای
مربــوط بــه آنها ،ظرفیــت آنها را شناســایی و

میتوان گفت که برای مثال اقلیم کردستان از نظر بوم

اقتصادی تمامی نیازهای کشور را تأمین کند.

اقلیم ،اقالم و آموزش؛ موضوعات اساسی
حکمرانی امر خیر
این اســتاد دانشــگاه افــزود :اگر اقلیمهای کشــور را

اقلیم مد نظر نباشد ،هیچ خیری ماندگار نیست
این اســتاد دانشگاه ادامه داد :بسیاری از مشکالت معرفی کنند.

شــناخت اقلیمهای مورد نظر در نقاط مختلف کشور

امــروز مــا در ایــن حوزه به دلیــل در نظر نگرفتــن موضوع

بــه تولیــد محصــوالت بپردازیــم ،میتوانیــم نیازهــای

اقلیم بوده است .برای انجام خیر ماندگار دانستن اقلیم

اقتصادی کشور را به خوبی مرتفع کنیم .البته بسیاری

بســیار ضروری اســت .بســیاری از افــراد علیرغم اینکه

از افراد فکر میکنند که اقلیمهای مختلف را به خوبی

دســتی در امــور خیــر دارند ،امــا عدم تناســب فعالیت

به خوبی دســتهبندی کنیم و طبق این دســتهبندی و

میشناسند اما اشتباه میکنند و اطالعات کاملی در این زمینه ندارند.

آنها با اقلیم مورد نظر موجب میشود تا برنامههای خیریه ایشان ماندگار نباشد.

اخوت تصریح کرد :هنگامی که اقلیمها به خیر ماندگار تبدیل میشوند ،هر

اخوت با بیان اینکه کار خیر باید براساس علم انجام شود و در نظر گرفتن اقلیم

کــدام از آنهــا بــرای خود زادآوری ،تولید و زایش دارند و با آســیبهای خود نیز به

اولویت اول در امر خیر است ،گفت :موضوعات اقلیمی بحثهای سادهای بوده

خوبی مبارزه میکنند .برعکس این موضوع نیز اگر اقلیمها به خیر ماندگار تبدیل
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ً
نشــوند و بــرای مثــال محصولــی مانند خرمــا را در اقلیمی بــه عمل آوریــم که اصال
سازگاری با این محصول ندارد ،خیر ما نه تنها ماندگار نیست بلکه موجب ایجاد
خسران و ضرر فراوان نیز خواهد شد.

حکمرانی در مورد موضوع امر خیر برخوردار نیستیم.
وی افزود :دیدگاههای زیادی در رابطه با این مســئله وجود دارد که بهرهگیری از
مبانی دینی ،اســتفاده از تجربیات و الگوهای علمی ســایر کشــورها ،طراحی الگو

وی با بیان اینکه نکته مهم دیگر در این زمینه موضوع آموزش است ،اظهار کرد:
آموزش در تمامی شهرها و روستاهای کشور یک نظام است و همگان به یک شیوه

و طراحــی امــور خیریــه در قالب یک مقوله فرهنگی و یا پرداختن به این موضوع در
قالب ساختاری اداری را شامل میشوند.

آموزش میبینند؛ در حالی که برای مثال افرادی که در روستاهای کرمان تحصیل

مســعودیپور بــا بیان اینکــه پژوهشهایی که در کشــور مــا در این حــوزه انجام

میکنند ،باید متناســب با اقلیم خود مورد آموزش قرار گیرند .هر اقلیم باید ســرباز

میشود ،مبتنی بر یک نقشه منسجم نیستند ،تصریح کرد :باید بپذیریم که مسئله
ً
حکمرانی امر خیر مقولهای کامال میانرشتهای است و ما نمیتوانیم در پرداختن به

مورد نظر فعالیت کند.

این مســئله از مبانی دینی غفلت کرده و به دنبال نظامســازی امور خیریه در ایران

عالم و دانشــمند مخصوص خود را داشــته باشد تا متناســب با ویژگیهای اقلیم
این استاد دانشگاه با بیان اینکه خیر ماندگار به معنای شناساندن انسانهای
قابل ،عالم و اقلیمشناس است ،گفت :امروز گروههای جهادی به مناطق مختلف

باشــیم .مــا نمیتوانیــم از تجربیات بینالملــل و گزارههای علمی که دیگــران ارائه
کردهاند ،غفلت کنیم و به دنبال حمکرانی امر خیر باشیم.

ش به دانشآموزان این مناطق هســتند .البته این
کشــور ســفر کرده و مشــغول آموز 

پژوهشگر حوزه مدیریت امور خیریه بیان کرد :همانطور که ما در عرصه اقتصاد

فعالیــت قابل ســتایش اســت اما بایــد به صورت هدفمنــد و مطابق بــا اقلیمهای

نیازمند نظامســازی امور اقتصادی هســتیم و در رابطه با آن نیز باید مبانی دینی و

مختلف انجام شود تا تأثیرگذاری الزم را داشته باشد.

تجربیات دیگران را مد نظر قرار دهیم ،در امور خیریه نیز با این مسئله روبهرو هستیم

همچنــان از یک الگوی مشــخص حکمرانی در مورد موضوع امــر خیر برخوردار

و باید به آن توجه کنیم.

نیستیم
همچنین ،در ادامه این همایش ،سعید مسعودیپور ،پژوهشگر حوزه مدیریت
امــور خیریــه نیز طــی ســخنانی در رابطه بــا موضوع درآمــدی بر مختصــات الگوی
مطلوب حکمرانی امور خیر در ایران اظهار کرد :پژوهشهای بسیار زیادی در رابطه
بــا امــور خیریه در کشــور انجام شــده اســت اما همچنــان از یک الگوی مشــخص

برݡگزاری هفتین نشست «یک الیو ،یک تجربه»
هفتین جلســه از سلسله نشســتهای "یک الیو ،یک تجربه" با موضوع بررسی
تاریخچه و انگیزههای شــکلگیری "بنیاد ســپاس لحظه حال" و طرح چالشها و
تجارب این انجمن برگزار شد.
علیرضا عباســی مدیرعامل "بنیاد ســپاس لحظه حال" در این نشســت که به
شــکل مجازی (به شــکل الیو در بســتر اینستاگرام) برگزار شــد ،بیان داشت :بنیاد
غیردولتی سپاس لحظه حال ،سازمانی مردم نهاد با رسالت "توسعه فرهنگ عشق
ورزیــدن و خدمــت داوطلبانه" از طریق فعالیتهای داوطلبی و نشــر مهارتهای
توانمندسازی اجتماعی و فرهنگی است.
وی افــزود :ایــن بنیــاد بــا رویکرد نیکــوکاری و هدف اشــاعه فرهنــگ خدمت و
عشــقورزی نســبت به همگان ،در حال حاضر توســط فعالیتهای عامالمنفعه

اخبار و رویـدادهای خیرماندگار /بهمنماه 1399

33

ُ
عشــقحکمت (آمــوزش پــاک) و دپارتمــان
داوطلبــی ،در دو بخــش دپارتمــان
ُ
عشقخدمت (کار داوطلبانه) مشغول به فعالیت میباشد.
عباسی در ادامه با بیان این که یکی از رسالتهای اصلی این بنیاد حمایت از
کودکان کار و حاشیه نشینان است ،افزود ،این بنیاد به مشکالت و نیازهای ایجاد
ِ
شده در کشور بیتوجه نیست بهعنوان مثال طی یک سال گذشته که کشور درگیر
ویروس کرونا و مشکالت ناشی از آن بود ،این بنیاد با همکاری هالل احمر و برخی
از خیرین کشور ،نسبت به تولید و توزیعگان و ماسک بهداشتی اقدام کرده است.
وی افزود :تاکید اصلی این بنیاد جذب نیروهای داوطلب عالقهمند و پیشبرد
اهداف خیر خود با استفاده از توان این عزیزان است.
در انتها عباسی ضمن تشکر از فعالیتهای بنیاد آالء ب هویژه واحد خیرماندگار،
ابــراز امیــداوری کرد در آینده شــاهد ادامه همکار یهای مشــترک بیــن این بنیاد و
بنیاد خیریه راهبری آالء باشیم.
سلســله نشســتهای یک الیو ،یک تجربه به همت مرکز مشاوره خیرماندگار و
با هدف آشــنایی خیرین و فعاالن ســمنها و موسســات خیریه کشور با تجارب و
فعالیتهای سمنهای موفق کشور طراحی و برگزار میشود.

یــاری ادامه داد :فرهنگ کشــور ما در گذشــته فرهنگ کار جمعی بوده اســت،
برخــاف آن چیــزی کــه امــروز از ســوی برخی بیــان میشــود ،فرهنگ مــا فرهنگی
ً
شــبکهای بــوده اســت .میتــوان گفت کــه اساســا انقالب اســامی ما نیــز انقالبی
شــبکهای بود .یعنی امام؟هر؟ با عدهای از یاران و شــبکهای از روحانیون در کشور
و مســاجد ،شــبکهای از مبارزان را علیه شــاه و طاغوت شــکل داد که این شــبکه
توانســت پس از  ۱۵ســال فعالیت به پیروزی برسد .سیستم حکومتی شاه نوعی از
سیســتم سلســلهمراتبی بود که با حذف رأس آن از هم پاشید ،اما انقالب اسالمی
مردم ایران چون سیســتمی شــبکهای بود ،توانست برنامه خود را به خوبی به پیش
ببرد .البته بقای انقالب نیز با شبکه است و یکی از توصیهءهای مهم مقام معظم
رهبری نیز همیشه این بوده است که انقالب و اداره آن باید مردمی بماند.
عضو هیئت علمی دانشــگاه امام صادق؟ع؟ بیان کرد :برخی از نهادها مانند
جهاد سازندگی و … که در ابتدای انقالب اسالمی به وجود آمدند نیز دارای سیستم
شبکهای بودند که در نهایت تبدیل به سازمانهایی خدمترسان به مردم شدند.
البته در ادامه متأســفانه این شــبک ه خدمترســان مســیر دیگری را طی کرد و پس
از تبدیل شــدن به وزارتخانه ،در نهایت در وزارت کشــاورزی ادغام شــده و شــبکه
ً
گســتردهای که داشــت نیز عمال از بین رفت .با وجود این مشکالت ،امروز میتوان
گفت که این شــبکه خدمترســان دوباره در قالب گروههای جهادی احیا شده و

لزوم بݠهرهݡگیری از ساختار شبݡکهای در حݡکمرانݡی امر خیر
وحید یاری ،عضو هیئت علمی دانشکده معارف اسالمی و مدیریت دانشگاه
امــام صــادق؟ع؟ در ششــمین پیشهمایــش ملــی خیــر مانــدگار کــه بــا موضــوع

به خدمترسانی میپردازد.
وی بــا بیــان اینکه این مســئله که عدهای دور هم جمع شــوند و نســبت به رفع
مشکالت محرومان اقدام کنند ،به فرهنگ بومی ما بازمیگردد ،تصریح کرد :دفاع

«داللتهــای حکمرانی شــبکهای بــرای حکمرانی امــور خیر در ایــران» به صورت
مجــازی برگــزار شــد ،اظهار کرد :یکــی از بحثهایی که در مــورد حکمرانی مطرح
اســت ،بحــث فرهنــگ و حکمرانی اســت ،افزود :بایــد ســاختارهای حکمرانی را
متناسب با فرهنگ خود تنظیم کنیم .به همین دلیل کشورهایی که ساختارهای
فرهنگــی متفاوتــی دارنــد ،نمیتواننــد از الگــوی کشــورهای دیگر اســتفاده کــرده و
از آن تقلیــد کننــد .مطالعات فرهنگی مختلف نشــان میدهد که اگر کشــورها از
ساختارهای فرهنگی خود در شیوه حکمرانی به خوبی استفاده کنند ،بسیار موفق
خواهند بود.
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مقدس ما نیز به صورت شــبکهای انجام شــد و با تشکیل بسیج عمومی در قالب

چراکه سلســلهمراتب کارها را به ســرعت و هزینه کمتر انجام میدهد ،اما ممکن

ســپاه و بســیج در کنار ارتش ،شبکهای وســیع برای دفاع از کشور ایجاد شد که در

است شبکه چنین کارایی را در کوتاهمدت نداشته باشد و تا زمانی که بتواند کارها

نهایت نیز موجبات پیروزی غیورمردان ایرانزمین را فراهم کرد.

را به خوبی پیش ببرد ،زمان زیادی صرف شود.

یاری ادامه داد :جنبش جنگل در برابر استعمارگران ،قیام مردم تبریز به رهبری

وی در ادامه تصریح کرد :ممکن اســت گاهی اوقات در ســاختار شــبکه نوعی

ســتارخان و باقرخان  ،دلیران تنگســتان و … همگی به

مرکزیت ایجاد شــود و زمانی که این مرکزیت از شبکه

صورت شــبکهای از مردم عادی کشــور بودند که بدون

حــذفشــود ،شــبکه چندپــاره شــده و از هم بپاشــد.

اینکــه هیچگونــه وابســتگی بــه ارتــش آن زمــان داشــته
باشــند ،وارد میــدان شــده و از کیــان ایــن مملکــت در
برابــر بیگانــگان دفــاع کردنــد .بــا اینکــه در صــد ســال
اخیــر از سلســلهمراتب و کژکارکردهایی که داشــت ،به
رویکرد بازاری رسیدیم و از کژکارکردها و آنارشی رویکرد
بازاری نیز به رویکرد شــبکهای رسیدیم ،باید بدانیم که

حکمرانی شــبکهای میتواند در ســه سطح
داللتهایی برای امر خیر داشــته باشــد .سطح
اول ایــن داللتهــا در داخــل یــک مؤسســه،
مســجد ،هیئــت ،بنیــاد ،انجمــن خیر یــه ،گروه
جهادی ،سازمان و … است .سطح دوم ،سطح

برای مثال تا زمانی که پدربزرگها در خانواد ه هستند،
اعضــای خانــواده را دور هم جمــع میکنند ،اما زمانی
که از بین ما میروند ،شبکه خانواده دچار چندپارگی
شــده و ممکن اســت در کوتاهمدت از بین برود .البته
وجــود ایــن مرکزیت (هماننــد ســلبریتیها ،فرقههای
نوظهــور و …) ممکــن اســت در زمانــی موجــب ایجاد

بین مؤسسات است که این مؤسسات خیریه و

خســران شــده و نوعی ســاختار سلســلهمراتبی ایجاد

از آنها به نوعی در سیستم حکمرانی وجود دارند .نکته

انجمنها و نهادهایی که وجود دارند با یکدیگر

کند که در جهت منفی حرکت کند.

بعدی اینکه این رویکردها مسئله جدیدی نیستند و در

تعامل دارند .همچنین ،ســطح ســوم نیز ارتباط

هیچکدام از این رویکردها از بین نرفته است و هر کدام

طول تاریخ بشریت وجود داشتهاند.
یاری در ادامه سخنان خود به نقاط ضعف ساختار
شــبکه اشــاره و اظهار کرد :هیچکدام از این ســاختارها
نوشداروی ســاختارهای دیگر نیســتند .البته هر کدام
از این ساختارها طرفداران فراوانی دارند که الگوی مورد
نظــر خــود را به عنــوان یگانــه راه حل مســائل اجتماعی

بیــن مؤسســات و حکومت (سیاس ـتگذاری،
تنظیمگــری و تســهیلگری) اســت .در ســطح
اول که داخل مؤسســه است ،مؤسسات خیریه
میتوانند در جذب نیرو ،منابع ،ارتباط با خیران
و … از داللتهای شبکهای استفاده کنند.

یاری بیان کرد :حکمرانی شبکهای میتواند در سه
ســطح داللتهایی برای امر خیر داشته باشد .سطح
اول ایــن داللتهــا در داخــل یک مؤسســه ،مســجد،
هیئت ،بنیاد ،انجمن خیریه ،گروه جهادی ،سازمان
و … اســت .ســطح دوم ،ســطح بین مؤسسات است
کــه ایــن مؤسســات خیریــه و انجمنهــا و نهادهایــی
کــه وجــود دارند بــا یکدیگر تعامــل دارنــد .همچنین،

معرفــی میکننــد .مــا نبایــد نســبت به هــر کــدام از این

ســطح ســوم نیــز ارتبــاط بیــن مؤسســات و حکومــت

ســاختارها حــب و بغــض داشــته باشــیم و بــه صورت

(سیاســتگذاری ،تنظیمگری و تســهیلگری) است.

متعصبانه به پیروی از آنها بپردازیم.

در ســطح اول کــه داخــل مؤسســه اســت ،مؤسســات

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق؟ع؟ با بیان

خیریــه میتواننــد در جــذب نیــرو ،منابــع ،ارتبــاط بــا

اینکه ساختار شبکه ناپایدار است ،گفت :ممکن است که در یک پایگاه بسیج،

خیران و … از داللتهای شبکهای استفاده کنند.

نیروهــا ضمانتــی بــرای انجــام فعالیتها نداشــته باشــند کــه این مســئله از نقاط

عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه امــام صــادق؟ع؟ گفــت :در موضــوع داللت

ضعف ساختار شبکهای است .همچنین شبکه کارایی سلسلهمراتب را ندارد؛

بیــن مؤسســات کــه در ســطح دوم قــرار دارد ،بهرهگیــری مؤسســات و خیریهها از
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ظرفیتهای مختلف یکدیگر مطرح میشــود که همان همافزایی بین مؤسسات

مدیران شــبکهای دارد ،تصریح کرد :این مدیران باید اهل تفکر و راهبردی باشــند

و تشــکلهای خیریه است .در این مقوله همچنین ،مفهوم عدم مواز یکاری بین

و فقط به امروز فکر نکنند .مدیران شــبکهای باید مهارت داشــته باشــند و خود را

مؤسســات نیــز مطرح اســت که کمک زیــادی در ارائه خدمترســانی در امور خیر

خادم بدانند .شــهید حاج قاســم ســلیمانی مصداق بارز یک مدیر شبکهای بود.

میکند .ارائه خدمات چندبعدی جهت توانمندسازی مؤسسات در ارائه خدمت

این شــهید ســرافراز توانست شــبکه گســترده مقاومت در منطقه را ایجاد کند و در

به محرومان ،تبادل دانش ،تقویت انگیزهها ،اشتراک گذاشتن امکانات و منابع و

برابر مســتکبران و زورگویان عالم بایســتد .ایشــان شــخصیتی داشتند که همگان

نوآوری نیز از دیگر موضوعات مهم در سطح دوم یعنی سطح بین مؤسسات است.

را بــه خود جذب میکردند که این مســئله از ویژگیهای مهم یک مدیر شــبکهای

وی با اشاره به سطح سوم یعنی ارتباط بین مؤسسات خیریه و دولت نیز اظهار

اســت .حضور در میــدان ،ارتباط دائمی با کف عملیــات ،اخالص و … از جمله

کــرد :در این ســطح بحث دولت یکپارچه مطرح میشــود؛ یعنی خــود دولت باید

ویژگیهای این شهید بزرگوار بود.

بــه صورت یکپارچه عمل کند و اولین داللت حکمرانی شــبکهای مربوط به خود

وی بــا بیــان اینکه مهمترین جلوهها از حکمرانی شــبکهای در ســنت ما وجود

دولــت اســت کــه مصداق آن تفاوتهایی اســت کــه در زمینه صــدور مجوزها در

داشت است ،گفت :امروز بسیاری از مؤسسات خیریه کشور به صورت شبکهای

بین سازمانهای مختلف دولتی وجود دارد .بنابراین ،دولت باید در این زمینه به

فعالیــت میکننــد و موفقیتهــای زیــادی را نیــز بــه دســت آوردهانــد .مدیریــت

صــورت شــبکهای عمل کــرده و در درون خود از سیاســتگذاری تا اجرا یکپارچه

تفاوتهــای فرهنگــی و ایجــاد وحــدت شــبکهای،تســهیم دانش ،رشــد اعضای

شود.

شــبکه ،رعایت اخالق شــبکهای از جمله ویژگیهای مدیران شبکهای است که

یــاری افــزود :دومیــن مطلب این اســت کــه دولت تصمیــم بگیرد تا از ســاختار

شهید سلیمانی نمونه بارز این نوع مدیریت است.

سلسلهمراتبی صرف خارج شده و ضمن به رسمیت شناختن ساختار شبکهای،

یــاری در پایــان ســخنان خــود تصریــح کــرد :همچنیــن ،مهمتریــن موضــوع در

از ظرفیتهــا آن نیــز اســتفاده کــرده و در هنــگام مواجــه شــدن بــا آن از ادبیــات

ســاختار شــبکهای نیز اعتمادســازی اســت که وظیفه مدیران شــبکهای است تا

سلســلهمراتبی استفاده نکند .همچنین ،دولت ،بخش خصوصی و تشکلهای

با ایجاد اعتماد بین اعضا موجبات موفقیت شــبک ه تحت پوشــش خود را فراهم

اجتماعی باید ظرفیتها  ،شایستگیها و مهارتهای خود در حکمرانی شبکهای

کنند .ما اگر قصد داریم تا در امور خیر پیشرفت کنیم ،باید از حکمرانی شبکهای

را افزایش دهند.

استفاده کنیم تا بتوانیم با بهرهگیری از این نگاه ،به توسعه قابل توجهی در گام دوم

عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه امــام صــادق؟ع؟ با بیــان اینکــه دولت نیــاز به

انقالب اسالمی دست پیدا کنیم.

حضور حجتاالسالم مالنوری قائممقام مدیرعامل بنیاد
آالء در برنامه «ما ایرانݡیها»
حجتاالسالم علی مالنوری قائممقام مدیرعامل بنیاد آالء با حضور در برنامه
تلویزیونــی «مــا ایرانیها» از ســوابق فعالیتی خود در حوزه ســازمانهای مردمنهاد و
بهویژه حوزه خیر ماندگار بنیاد آالء گفت.
مالنــوری در ایــن برنامــه بــا اشــاره بــه دوران فعالیتی خود در ســمت مدیــر ویژه
فرهنگ و ارشــاد اســامی قشــم اظهار کرد :همه ما وقتی نام قشم را میشنویم یک
36

اخبار و رویـدادهای خیرماندگار /بهمنماه 1399

ً
منطقه نسبتا توسعهیافته و برخوردار ابتدا در ذهنمان نقش میبندد اما واقعیت امر
ً
این است که جزیره قشم از مجموعه روستاهای متعددی تشکیلشده که غالبا از
سطح رفاهی ضعیفی برخوردارند.

و فرهنگی را به همراه داشته است.
قائممقام مدیرعامل بنیاد آالء افزود :اما این برخالف دیگر کشورهای توسعهیافته
کمتر بهعنوان موضوع تحقیق و ارزیابی پژوهشــگران دانشگاهی و اندیشمندان در

وی افزود :بعد از اشتغال در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی منطقه آزاد قشم،

ی مختلــف علمی قرارگرفته اســت و بــا توجه به حجم عظیمــی از منابع
زمینههــا 

متوجه وضعیت بد اقتصادی ،بهداشــتی و فرهنگی این منطقه شــدم و در اولین

خیر (مالی و غیرمالی) که هرساله در حوزههای مختلف اجتماعی سرمایهگذاری

گام پیگیــر ارتقــای کیفیــت آب آشــامیدنی بــرای مردم شــده و انجمن «ســپید» را

میشود ،الزم است برای شناخت ،آسیبشناسی ،اولویتبندی و بهبود استفاده

تأسیس کردم.

از این منابع پژوهش و تحقیق انجام شود.

قائممقام مدیرعامل بنیاد آالء در ادامه به تأسیس بنیاد گسترش فرهنگ و هنر

وی تصریح کرد :همچنین ما در حوزه خیر ماندگار به دنبال گســترش فرهنگ

قشم در دوران فعالیتش در این جزیره اشاره کرد و بیان کرد :با توجه به ظرفیتهای

خیر و نیکوکاری هستیم و معتقدیم برای هر فرد ایرانی با هر توان مالی فرصت انجام

متعدد مردم جزیره قشــم و باهدف تقویت حس مســئولیتپذیری جامعه نسبت

کار خیر و نیکوکاری وجود دارد و باید در حوزه گســترش و فرهنگســازی امر خیر و

به مقولههای فرهنگ و هنر و معرفی هرچه بهتر فرهنگ و هنر مردم قشــم بهعنوان

نیکوکاری در ایران تالش کرد.

مجموعــهای از داراییهــای معنــوی و مادی بنیاد گســترش فرهنگ و هنر قشــم را
تأسیس کردیم و این شد نقطه آغاز ورود رسمی به فضای سازمانهای مردمنهاد.
مالنوری افزود :ما در این بنیاد تالش کردیم ایدهها و مدلهای توسعه فرهنگ،

مالنــوری اضافــه کــرد :بهطورقطــع بــا بهرهمنــدی از دانــش مســئولیتپذیری
اجتماعی ،میتوان جامعه خیران را در مسیر صحیح هزینهها و جلوگیری از موازی
کاری هدایت کرد.

هنر و صنایعدستی قشم را دنبال کنیم که ازجمله آنها میتوان به فرهنگسازی

برنامــه تلویزیونــی «مــا ایرانیهــا» برنامــه ترکیبــی -تولیــدی و گفتوگومحــور ،با

بــرای حفــظ و حراســت از گونههــای جانــوری قشــم مثل ال کپشــتها و یــا ایجاد

رویکرد تزریق نشاط و حال خوب به مخاطبان ،معرفی خیرین گمنام و الگوسازی

غرفههــای مختلــف فروش صنایعدســتی در مراکز مختلف تجاری و گردشــگری

فعالیت نیکوکاری در جامعه ،کاری از گروه اجتماعی شبکه پنج سیما است که

قشم اشاره کرد.

روزهای سهشنبه و پنجشنبه هر هفته ساعت  ۲۲از شبکه  ۵سیما پخش میشود.

وی در ادامــه بــه فعالیت در حــوزه خیر ماندگار بنیــاد آالء پرداخت و بیان کرد:

قاسم اورنگی تهیه کننده ،ناهید صلحجو دستیار تهیه ،مجتبی امیری سردبیر

فعالیتهای خیر و نوعدوســتانه از سابقه کهن و طوالنی در ایران برخوردار است و

برنامه ،سروش طباطبایی تدوینگر و فاطمه واشقانی فراهانی مدیر روابط عمومی از

این فعالیتها تأثیرگذار یهای بزرگی در حوزههای مختلف اقتصادی ،اجتماعی

جمله عوامل تهیه و تولید این برنامه تلویزیونی هستند.
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نشست خبری مسئوالن سومین همایش ملݡی خیرماندݡگار
نشســت خبــری ســومین همایــش ملــی خیرمانــدگار بــا حضــور دکتــر
محمدصالــح طیبنیا رئیس همایش و دکتر نعمتاهلل موســیپور دبیر علمی

مدنــی در قانون اساســی و رابطه سیاســیترین نهاد کشــور و غیرسیاســیترین
بخش کشــور از جمله ســواالت دیگری بود که دکتر طیبنیا و دکتر موســیپور
در این نشســت به آن پاسخ دادند.

همایش در اســتودیو آخرین خبر برگزار شد.
بر اســاس این گزارش مســئوالن ســومین همایــش ملی خیرمانــدگار در این
نشست خبری به سواالتی همچون علل افزایش چالش های اقتصادی طبقه
فرودســت با وجود رشــد کمی خیریهها ،چگونگی جلوگیری از ســوء اســتفاده
ســلبریتیها از فعالیــت خیــر و نیکوکاری برای ارتقاء پرســنال برندینگ ،علل
عدم توجه به شبکهســازی در خیریههای ایران و رابطه شــفافیت امور خیر در
ایران و جلب اعتماد جامعه پاســخ دادند.
مرجع آماری و اطالعاتی در خصوص امور خیر در کشور ،جایگاه نهادهای

صدور مجوز ارتقاء مرݡکز پژوهشݡی آالء به پژوهشݡکده
دکتــر هوشــنگ طالبــی رئیــس دانشــگاه اصفهان بــا صــدور حکمی ضمن
انتصــاب دکتــر محمدصالــح طیبنیــا بــه عنــوان رئیــس پژوهشــکده آالء بــا
مجوز ارتقاء مرکز پژوهشــی آالء به پژوهشــکده را صادر کرد.
بر اســاس این گزارش در این حکم آمده است:
نظــر بــه پيشــنهاد مديــر دفتــر ارتبــاط بــا صنعــت و جامعــه و تأييــد معاون
پژوهــش و فنــاوري و بــا عنايــت بــه عالقــه و انگيزههــاي جنابعالــي در حــوزه
پژوهشهاي امر خير ،و نيز احراز شــرايط تأســيس پژوهشــكده ،به موجب اين
ابــاغ با حفظ وظايف آموزشــي و پژوهشــي به مدت  2ســال بــه عنوان :رييس
پژوهشــكده آالء (مطالعات نوين وقف و امور خير) منصوب ميشــويد.
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«دانشگاه اصفهان ،دانشگاه برگزيده در حوزه ارتباط با صنعت و جامعه»

جناب آقاي دكتر محمّدصالح طيبنيا

عضو محترم هيأت علمي گروه معارف قرآن و اهلالبيت (ع)

موضوع:

ابالغ بهعنوان رييس پژوهشكده آالء (مطالعات نوين وقف و امور خير)

با سالم و احترام؛

نظر به پيشنهاد مدير محترم دفتر ارتباط با صنعت و جامعه و تأييد معاون محترم پژوهش و فناوري و با
عنايت به عالقه و انگيزههاي جنابعالي در حوزه پژوهشهاي امر خير ،و نيز احراز شرايط تأسيس
پژوهشكده ،بهموجب اين ابالغ با حفظ وظايف آموزشي و پژوهشي بهمدت  2سال بهعنوان :رييس
پژوهشكده آالء (مطالعات نوين وقف و امور خير) منصوب ميشويد .انتظار ميرود ضمن هماهنگي با مدير
دفتر ارتباط با صنعت و جامعه در دانشگاه و با رعايت دقيق آييننامه نحوه فعاليت واحدهاي پژوهشي ،نسبت
به گسترش فعاليتهاي پژوهشي آن پژوهشكده گامهاي موثر و پويايي برداريد.
اميد است با اتكال به خداوند منان در انجام امور محوله موفق بوده و شاهد رشد و بالندگي روزافزون پژوهش
در پژوهشكده آالء باشيم.

هوشنگ طالبي
رئيس دانشگاه
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انتظــار مــيرود ضمــن هماهنگــي با مدير دفتــر ارتباط با صنعــت و جامعه

همچنیــن نشســتهای تخصصــی خیرمانــدگار ،تجربههــای موفــق و

در دانشــگاه و بــا رعايــت دقيق آييننامــه نحوه فعاليت واحدهاي پژوهشــي،

ایدههــای نو ،معرفی کتاب و گفتگو بــا مدیرعامل یک خیریه از دیگر مطالب

نســبت بــه گســترش فعاليتهــاي پژوهشــي آن پژوهشــكده گامهــاي موثــر و

این نشریه است.
شــماره  5فصلنامه «آوای خیرماندگار» در  116صفحه منتشرشــده اســت.

پويايي برداريد.
اميــد اســت بــا اتــكال به خداونــد منــان در انجام امــور محوله موفــق بوده و
شــاهد رشــد و بالندگي روزافزون پژوهش در پژوهشكده آالء باشيم.

عالقهمندان میتوانند برای تهیه و اشــتراک این نشــریه به سایت بنیاد آالء به
نشــانی  ala.org.irبخش فصلنامه آوای خیرمانــدگار مراجعه کنند.

گفتنــی اســت پژوهشــکده آالء با  4گــروه علمی و بیــش از  25عضو هئیت
علمی فعالیت خود را از حدود  2ســال قبل با همکاری بنیاد آالء و دانشــگاه
اصفهــان آغاز و تا کنون توانســته اســت پژوهشهای کاربــردی متعددی را در
حوزه وقف و امور خیریه به ســرانجام و یا در دســت اقدام دارد.

انتشار پنجمین شماره فصلنامه «آوای خیرماندگار»
پنجمیــن شــماره از فصلنامــه اختصاصــی مطالعــات و مدیریــت امــر خیر
«آوای خیرماندگار» وابســته به بنیاد خیریه راهبری آالء منتشــر شــد.
شــماره جدیــد فصلنامــه «آوای خیرمانــدگار» مطالــب متعــددی ماننــد
راهبردهایــی بــرای حمایــت از آســیبپذیرترین اقشــار در برابر کرونا ،همیشــه
پای یک خیریه در میان اســت!؛ فســاد سیاستمداران در عرصه خیر ،اعتماد
مردمــی بــه خیریههای دولتی و غیردولتــی؟ ،دهش آوری در اقتصاد ناپایدار،
مردم فقیر بازیچه نیســتند و مشــارکتهای داوطلبانه راهبری؛ دســتورالعملی
برای رهبران ســازمانها را در برگرفته است.
در بخــش پرونــده ویــژه ایــن شــماره بــه موضــوع نیکــوکاری و فقرزدایــی
پرداختهشــده و مطالبی همچون «الگوســازی بومی فقرزدایی»« ،فقرزدایی در
گســتره تاریــخ؛ نگاهــی به تاریخچــه فقرزدایی در دوره قاچــار و پهلوی»« ،فقر
و مناســبات بینالملــل؛ ابعــاد فقــر و عوامــل ایجــاد آن در حــوزه بینالملــل»،
«مالیــات اســامی ،راهــکاری بــرای رفــع فقــر»« ،دغدغــه فقرزدایــی ،تیــغ دو
لبــه؛ گــزارش نشســت نقــد کتــاب اقتصــاد فقیــر» و «تجربه نــگاری مدلهای
فقرزدایی بومی بر اســاس مجموعه مستند خرمشهر اثر مهدی فارسی» در این
پرونده گردآور یشده است.
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بݠهمن مشݡکینی ( عضو هئیت علمݡی سومین همایش ملݡی خیر ماندݡگار)

ݡگلوݡگاه اصلݡی در امور اجتماعݡی و مدیریت امور خیر ،برنامههای ݡکشور است
بسیاری از مسئوالن در تمامݡی امور اجتماعݡی ،فرهنݡگݡی ،اقتصادی و  ...صاحبنظرند ݡکه درست نیست
نظــام حکمرانــی خیریههــا و مدیریت امــور خیر و فعالیتهــای داوطلبانه
بــر جهتگیــری آنهــا در ســطوح مختلــف اجتماعــی و عملکــرد فعــاالن ایــن

منظور از حکمرانی امر خیر چیست و چه تحلیل و تعریفی از این مفهوم
دارید؟

تعریــف چگونگــی تعامل دولــت با امور
عرصــه تأثیرگــذار اســت .در نتیجــه،
ِ

مفهــوم حکمرانــی به معنای اقامه عدل و تمشــیت امور مردم اســت .اگر به

مردمنهــاد و خیریــه در عملکرد و تأثیر آنها اهمیــت دارد .در نظام حکمرانی

ایــن معنــا حکمرانــی را امری خیر بدانیم ،هیچ خیری بزرگتر از این نیســت که

مؤسســات غیردولتــی مردمنهاد ،اعم از ســازمانهای داوطلبانــه عامالمنفعه

مدل حکمرانی را براســاس اقامه قســط ،عدل و رسیدگی به امور مردم طراحی

یــا مؤسســات خیریه در ایران ،ویژگیهای خاصی وجــود دارد که به نوبه خود

کنیــم و هــر میــزان کــه از ایــن موضــوع فاصلــه بگیریم ،امــر خیــر را در الیههای

موجب شــکلگیری نوعی وابســتگی و آمیختگی شــدید امور خیر و مردمنهاد

پایینتر خواهیم برد.
اگر در برنامههای توسعه کشور به این امر توجه نکنیم و مجموعه احکام اجرایی

به دولت شده است.
وابســتگی صــرف خیریههــا ،ســمنها و مؤسســات مردمنهاد بــه نهادهای

را در آن بهگونهای بیاوریم که امور جاری کشور را به جلو میبرد ،اما منجر به ایجاد

دولتــی و نیــز وجــود نوعی تورم قوانین و تشــکیالت در مورد امــور خیریه باعث

قســط و عدل در جامعه نمیشــود و اگر هم شــود ،شــدت و ضعف فراوانی دارد،

شــده اســت که هیچگونه شــفافیت و برنامه مشــخصی در مورد نوع مشارکت

موفق نیستیم .این نوع حرکت گاه باعث میشود که مشکالت فراوانی در جامعه

مردم در امور خیر وجود نداشــته باشــد .البته مردم ایران ید طوالیی در انجام

ایجــاد و زمینــهای فراهم شــود تا به ســمتی حرکت کنیم که برای حل مشــکالت

امور خیر دارند و نیات خیر خود را در ایام مختلف سال اجرا میکنند .به نظر

اقتصــادی به ایجاد نهادهای حمایتــی و بهرهگیری از ظرفیت خیران اقدام کنیم

میرسد اگر مدیریت امور خیریه بهعنوان پدیدهای اجتماعی به مردم سپرده

تا مردم مقداری نفس بکشند .ماجرا این است که مدل حکمرانی کاری کند که

شــود و دولتها فقط به سیاســتگذاری کالن و نظارت بر این امور بپردازند،

نیازی به این امر نباشــد ،یعنی اقامه حکومت بر پایه عدل ،قســط و تمشیت امور

بســیاری از مشــکالت موجــود از بیــن مــیرود و مــردم نیــز بــا اعتماد بیشــتری

مردم بزرگترین خیری است که اگر نیمهکاره و نیمبند رخ دهد ،نه به رسالت خود

انجــام نیات خیر خود را به متولیان این امور واگذار میکنند.

عمل کردهایم و نه با تعاریف اولیه ما سازگار است .حرکت در مسیری که باعث

بدین ترتیب با بهمن مشــکینی ،کارشــناس مســائل اجتماعی و فرهنگی
و عضــو هیئتعلمــی ســومین همایــش ملی خیر مانــدگار ،درباره مشــکالت
موجود در امور خیر گفتوگو کردیم که مشــروح آن را در ادامه میخوانید.
40

شود تا به سراغ امر خیر در الیههای پایین جامعه برویم ،نشانه ضعف در الیههای
باالتر است.
مهمترین مســئله مدیریت کالن یا حکمرانی امور خیر در ایران چیســت؟
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بــا دو امــر در حرکت فــردی ،اجتماعی و نیــز حرکت سیاســی ،اجتماعی،

نســلی داشــته باشــیم کــه در نظــم اجتماعــی ،قانونپذیری ،دیانــت ،اخالق

اقتصــادی ،فرهنگــی و امنیتــی یــک جامعــه مواجــه هســتیم .اولیــن موضوع

اجتماعی و فهم درســت از هســتی و روابط سیاســی جهان و دانش و مهارت

مبانــی و در پــی آن مقاصــد و جهتگیــری مــا و دومین موضوع نیــز چگونگی

ســرآمد باشــد ،باید به امر خیر بزرگتر یعنی متدلوژی و روش صحیح تربیتی

رســیدن بــه ایــن مبانــی و مقاصــد اســت .به نظر میرســد اگــر فقــط در اولین

بپردازیــم .در صورتــی کــه امروز ما این امر خیــر را وانهادهایم و فقط به احداث

موضــوع یعنــی همــان مبانــی و مقاصــد بمانیــم ،کــه بســیاری از دوســتان و

مــدارس و ارتــزاق فرهنگیــان پرداختهایــم .درســت نیســت کــه مــا در ســطح

مســئوالن نیــز در آن ماندهانــد ،دچــار مشــکالت عدیــدهای خواهیــم شــد.

جامعــه بگوییــم کــه نمیتوانیم بر قیمــت کاال نظارت کنیــم ،در حالی که در

بســیاری از مســئوالن مبانــی و مقاصــد را بــه خوبــی میشناســند ،امــا بــا این

شرایط بسیار سخت تحریمی و معیشتی قرار داریم .به ضرس قاطع میتوان

مســئله که چگونه باید به ســمت آن حرکت کنند آشنا نیستند.

گفــت کــه در همین شــرایط تحریم ،قیمــت کاالها حدود  ۴۰درصد بیشــتر از

مشــکل اصلی ما متدلوژی و روش حکمرانی اســت .طبق این شــیوه ،این

قیمت واقعی خود اســت .نمیتوانیم بگوییــم که توانایی نظارت بر قیمتها

ســؤال مطــرح میشــود که اگر مــدل تقســیم وزارتخانهها در یک کشــور مربوط
ً
بــه حدود  ۱۰۰ســال پیش اســت ،آیــا همین الگو باید اســتمرار یابد یــا ما اصال

را نداریــم امــا به ایجــاد خیریههای مختلــف برای توزیع کاال بیــن مردم اقدام
میکنیــم .بنابرایــن در رابطــه با حکمرانــی امر خیر نمیتــوان چنین تصور کرد

نباید به این شیوه وزارتخانه داشته باشیم؟ آیا آموزش و پرورش باید به همین

که مســئوالن به مســیر دیگری بروند و بخواهند مشکالت ایجاد شده را در امر

ســبک اداره شــود کــه بعد از  ۴۲ســال مشــکل اصلــی وزرای ما پــول دادن به

خیر حل کنند.

فرهنگیــان باشــد؟ یعنــی وزرای آموزش و پرورش صبح تا شــب به دنبال این

نقش خیریهها و سازمانهای مردمنهاد در بهبود شیوه حکمرانی

هستند که بتوانند حقوق کارمندان خود را تأمین کنند ،در حالی که رسالت

چیست؟ بهعبارتدیگر چگونه میتوان از ظرفیت آنها استفاده کرد؟

کــه بــا دیــن و جهتگیریهــای دینــی ،انقــاب و جهتگیریهــای انقالبی،

مردمنهاد(ســمن) اســت ،بلکــه واژه صحیــح ،تشــکل اجتماعــی اســت.

آنها این اســت که ما در طول این ســالها چهار نســلی را تربیت کرده باشیم
مهــارت ،دانــش و تخصص تربیت شــده باشــند که براســاس پژوهشها این
اتفاق نیفتاده است.

ً
اوال واژه اصلــی ایــن حــوزه نــه ســازمان غیردولتــی و نــه ســازمان

تشــکلهای اجتماعی دو نوع هســتند .یکی تشــکلهای توسعهگرا و دیگری

باتوجهبــه ایــن موضــوع ،آیــا امر خیــری باالتر از تربیت نســلها داشــتهایم؟
ً
قطعــا مدرسهســازی یکــی از امور خیر اســت ،امــا آیا در مدارســی که احداث
شده به دنبال تربیت نسلهای انقالبی ،قرآنی و متخصصان متدین انقالبی
بودهایــم؟ چــرا کــه ایــن امر خیــر بســیار بزرگتر از امــر خیری همچون ســاختن
مدرسه است.
بــه نظــر میرســد حداکثــر برنامههــا و فعالیتهــای مــا در زمینــه امــر خیــر
نوعــی فعالیــت لجســتیکی اســت ،یعنی تنهــا کار ما این اســت کــه معلم را
بــا همیــن وضــع موجــود ارتــزاق کنیم ،مدرســه بســازیم و کتاب درســی تولید
کنیم ،درحالیکه رســالت ما چیز دیگری اســت .اگر قرار باشــد ما پس از خود
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تشــکلهای حمایتــی .تشــکلهای حمایتــی همیــن ســبک خیریــه اســت کــه
ً
معمــوال بســیاری از افــراد تشــکلها را بــا عنــوان خیریــه میشناســند ،امــا خیــر

کارشناســان اقتصادی ســؤال کنید که آیا با انجام چنین کاری نظم امور لطمه

بزرگتر ،تشــکلهای توســعهای هســتند ،یعنی تشــکلهایی که مســئوالن را به

میخورد یا نه؟ اگر نظم امور و زندگی مردم لطمه بخورد ،این کار جایز نیســت.

چالــش کشــیده و مطالبــات مــردم را مطرح میکننــد و میانجی بیــن حکومت

بنابراین ،تشــکلها باید کارشناســان مسئوالن باشند و به آنها بها داده شود تا

طاغــوت پولهــای خــود را از بانکهــا بیــرون بیاورنــد .امــام(ره) فرمودنــد که از

و مــردم هســتند .این تشــکلها مردم را ســازماندهی

بتوانند نشــوونما و رشــد یابند و قوی شوند تا بتوانند

و زمینــه را بــرای توانمند شــدن آنها فراهــم میکنند.

چنین اقداماتی را انجام دهند.

تشکلهای توســعهگرا به مردم آموزش ،جوامع محلی
را دخالــت و آالم مــردم را تســکین میدهنــد .آنهــا
میتوانند ناراســتیهای مســئوالن را بهراســتی تبدیل
کننــد .البتــه ایــن بــدان معنا نیســت کــه میخواهیم
دزد بگیریــم ،بلکــه اگــر مســئولی توانایــی انجــام
مســئولیت و فعالیتهای خود را ندارد ،آموزشدیده
و آن را فراگیرد .ماجرا این نیســت که یک نفر در رأس
وزارتخانــهای بنشــیند و تصمیــم نهایــی را بگیــرد،
بلکــه اصــل قضیه خــرد و عقــل جمعی اســت که در
بیــن مردم وجود دارد و مردم نیز در قالب تشــکلهای
اجتماعی بســیج میشوند و تشکلها نیز میتوانند با
مســئوالن مرتبط و بهترین مشــاوران آنها باشــند .در
این صورت جریان ندانســتنها و ناصوابیها آرامآرام
اصالح میشود.
وقتــی مســئوالن نمیداننــد کــه مطالبــات مــردم
چیســت ،این تشــکلهای اجتماعی بایــد مطالبات

زمانــی که در قانون اساســی اینگونه آمده
اســت کــه تمامــی برنامههــا و قوانیــن بایــد
بــر مبنــای خانــواده شــکل بگیــرد ،ایــن بدان
معناســت کــه تمامــی برنامههــا باید بــا نگاه
بــه مســئله خانــواده تدویــن و اجــرا شــود ،در

عملکــرد نهادهــای دولتــی را در حکمرانــی امــور
خیــر چگونــه ارزیابــی میکنید؟(نهادهایــی ماننــد
کمیتــه امداد ،بهزیســتی ،هال لاحمر ،وزارت کشــور
و سازمان اوقاف)
برای همه نهادها و کســانی که مسئولیت داشته
و دارنــد ،حرکــت سینوســی رخداده اســت ،یعنــی

بخــش اجتماعی برنامههای توســعه فقط در

عملکــرد آنهــا گاهی اوقات خــوب و زمانی ناموفق
ً
بــوده اســت .قطعــا برخــی مســئوالن کارهای بســیار

خانــواده ،محرومــان ،کمیته امداد و ســازمان
ً
بهزیستی صحبت شده است .آیا واقعا فهم

موفقــی را انجــام دادهانــد ،امــا نمیتوانیــم بگوییــم

مورد بیمه ،تأمین اجتماعی ،زنان سرپرست

کل ســازمان برنامهوبودجــه کشــور از بحــث
اجتماعــی فقــط ایــن نهادهــا و موضوعــات
وابســته به آن اســت؟ اگر چنین فهمی وجود
دارد ،بایــد اذعــان کــرد کــه نــگاه و عملکــرد
موجود بسیار ضعیف بوده است.

کــه نمیتوانســتند کارهای بهتــری را انجــام دهند و
ً
ً
نمیتــوان گفــت مدلی که اجرا شــده ،حتما و قطعا
صحیــح بــوده اســت .بــه نظــر میرســد بایــد از خود
ســؤال کنیــم کــه آیــا مجموعــه اعمالــی کــه انجــام
دادهایــم ،درصد یــا نســبت مددجویان ایــن نهادها
را کمتــر کــرده یــا تعــداد آنهــا بیشــتر شــده اســت؟
اگــر پاســخ ایــن باشــد که تعــداد آنهــا کمتر شــده،

مردمــی را بــه آنها منعکــس کنند .برای مثــال زمانی

نتیجــه فعالیتهــا خوب بوده ،اما اگر بــر تعداد این

که قرار است سدی در مکانی ساخته شود ،مسئوالن

مددجویان افزوده شــده ،نشــاندهنده آن اســت که

بایــد از ظرفیــت تشــکلها اســتفاده و بــا بررســی

عملکرد خوبی نداشتهایم.

دقیــق پــروژه از تمامــی لحــاظ به اجــرای آن اقدام کننــد .به یــاد دارم که مرحوم

در بحــث مدیریــت اینگونــه مطــرح میشــود کــه یــک سیســتم ماننــد

عســگراوالدی نقــل میکردنــد که در دهــه  ۴۰و اوایل حرکت انقالبــی امام(ره)،

دندههــای موتــور ســاعت کار میکنــد و مهــم ایــن اســت کــه اگــر یکــی از این

به ایشــان پیشــنهاد شــد که حکمی دهند تــا مردم برای ضربــهزدن به حکومت

دندهها را برداریم ،آیا در فعالیت سیســتم خللی ایجاد میشــود یا به کار خود
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ادامه میدهد؟ باید عملکرد نهادهای دولتی در حکمرانی امر خیر بهدرستی

ً
بــه نظر نمیرســد که مســئله ما سیاســتگذاری باشــد .معمــوال واژههایی
ً
در مورد برخی امور تکرار میشــود که اصال مربوط به سیاســتگذاری نیست.

و تعداد آنها امروز به  ۱۲میلیون رســیده باشــد ،این امر نشاندهنده عملکرد

برنامههــای توســعهای و بودجــه ســاالنه کشــور در دفتر اقتصاد کالن ســازمان

نادرســت برنامههای توســعهای ما در طول این ســالها بوده است .خیر بزرگ

برنامهوبودجه برنامهریزی میشــود و نگاه به آنها نگاهی اقتصادی اســت که

ایــن اســت کــه تمامــی نهادهــای دولتــی کاری کننــد کــه جلــوی مهاجــرت

تمامی مســائل نیز از همینجا آغاز میشود.

بررســی شــود .برای مثال اگر در اول انقالب  ۲۰۰هزار نفر حاشیهنشین داشتیم

حاشیهنشــینان گرفتــه و رشــد آنهــا معکــوس شــود .اگر ایــن اتفــاق رخ دهد،

زمانی که در قانون اساسی اینگونه آمده است که تمامی برنامهها و قوانین

مــا درســت عمــل کردهایــم ،نــه اینکه بــه فکــر اجــرای برنامههای خیریــه برای

باید بر مبنای خانواده شــکل بگیرد ،این بدان معناســت کــه تمامی برنامهها

حاشیهنشینان باشیم.

بایــد بــا نــگاه به مســئله خانواده تدویــن و اجرا شــود ،اما آیا چنیــن نگاهی در

سازمانهای دولتی و حاکمیتی برای اصالح و بهبود نظام حکمرانی چه

برنامهها و قوانین ما وجود دارد؟ در بخش اجتماعی برنامههای توســعه فقط

وظایفی را برعهده دارند و باید چه نقشی را ایفا کنند؟
همــه مــا موظفیم که به کســانی که مســئول میشــوند ،نصیحــت عالمانه
کنیــم و آنــان نیز وظیفه شــرعی دارند که بــه این نصایح توجــه کنند .خداوند
از ما نمیگذرد که در جایی مســئول باشــیم و حرف حســابی را نشــنویم یا اگر
شــنیدیم ،بــدان عمــل نکنیم .متأســفانه برخی مســئوالن بهجــای اینکه علم
تفصیلی به موضوعات حکمرانی داشته باشند ،علم اجمالی بدانها دارند.
چــرا برخــی مســئوالن تصــور میکننــد کــه در همــه امــور سررشــته دارنــد؟
بســیاری از مســئوالن در تمامــی امــور اجتماعــی ،فرهنگــی ،اقتصــادی و ...
صاحبنظرنــد کــه درســت نیســت .اینکه شــخصی بگویــد کــه نهادهای ما
مملــو از کارشناســان هســتند و تمامــی امــور بهخوبــی و با خــرد جمعی پیش
ً
مــیرود ،کامــا نادرســت اســت؛ چراکــه حتــی حــرف کارشناســانی کــه در
نهادهــای مختلف هســتند نیز شــنیده نمیشــود ،چه برســد بــه اینکه حرف
مجامع علمی و مطرح اجتماعی مورد توجه قرار گیرد .مشــکل اصلی جامعه
ما به ویژه در نهادها و ســازمانهای مختلف این اســت که همه میگویند ما
همه چیز را میدانیم و بلد هســتیم.

وظیفه سیاستگذاری در امور خیر ،که در حال حاضر متولی مشخصی
ندارد ،برعهده چه نهادی است و این سیاستگذاری چگونه باید
شکل گیرد؟

در مــورد بیمه ،تأمین اجتماعی ،زنان سرپرســت خانــواده ،محرومان ،کمیته
ً
امــداد و ســازمان بهزیســتی صحبت شــده اســت .آیــا واقعا فهم کل ســازمان
برنامهوبودجه کشور از بحث اجتماعی فقط این نهادها و موضوعات وابسته
به آن است؟ اگر چنین فهمی وجود دارد ،باید اذعان کرد که نگاه و عملکرد
موجود بسیار ضعیف بوده است.
پس گلوگاه اصلی در امور اجتماعی و مدیریت امور خیر ،برنامههای کشور
اســت .همچنین ،هیچگونه کادرسازی نیز صورت نگرفته و کادرساز یهای
ما محدود به رفتن به دانشــگاه شــده است .دانشــگاه در بهترین حالت فقط
یــک متخصــص در موضوعــی خــاص تربیــت میکنــد و نمیتوانــد کادری
بــرای حکومتکــردن بســازد .اگــر کســانی کــه مســئولیت میگیرنــد ،کادر
تربیتشــده باشــند ،میداننــد کــه بایــد درباره چــه موضوعاتی اظهــار کنند.
شــهید بهشتی(ره) فرمودند که برای حکومتکردن به دو چیز نیاز داریم .اول
اینکــه هرآنچــه را پیــش روی ماســت و میتوانــد تا  ۵۰ســال آتی پیــش بیاید،
شناســایی و ضمــن مشــورت بــا متخصصان ،بــه تهیه ســناریوهای مختلف
اقــدام کنیــم .دوم اینکــه روش و متدلوژی ویژهای را برای این مســئله طراحی
کنیم تا اســتعدادهای ملت از درون خانهها شناســایی ،تربیت و کادرسازی
شوند و بتوانند مسئولیتها را برعهده بگیرند و کشور را بهخوبی اداره کنند.
بنابرایــن ،مســئله اصلی ما سیاســتگذاری نیســت ،بلکــه روش و متدلوژی
حکومت کردن است.
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برݡگزاری ݡکارݡگاه «انجیل ݡگرایی در مسیحیت»
کارگاه تعامــل با مســیحیت بــا عنوان «انجیــل گرایی در مســیحیت» با حضور
طــاب ،اســاتید و مبلغیــن موسســه بینالمللی المرتضــی؟ع؟ و ســخنرانی دکتر
احمدرضــا فتــاح عضو هیئت علمی و اســتاد دانشــگاه ادیان و مذاهــب قم برگزار
شد.
فتاح در این نشست با بیان این که در بحث تعامل با مسیحیان یکی از نکات
مهم شناخت فرقهها و ریشههای این دین است ،اظهار کرد :مسیحیت فرقههای
زیادی دارد که برخی شعارشــان بازگشــت به ســنتهای ثابت اســت .وی افزود:

صهیونیست یکی از گروههای مسیحیت است که بیشتر در کشورهای آمریکای
شــمالی و آمریــکای التین بــوده و با وجود اینکه پایــگاه اجتماعی محکمی ندارند
امــا بــه علــت در اختیــار داشــتن ابــزار قــدرت و تبلیغــات ،در معادالت سیاســی
اجتماعی ،تاثیر گذار هستند.
عضــو هیئت علمی دانشــگاه ادیــان و مذاهب قم بیان کــرد :دو فرقه کاتولیک
و ارتودکــس با توجه به دارا بودن سیســتم هرمی و نظاممنــد ،کمتر دچار فرقهگرایی
کها) یا پاتریــاک (ارتودکسها)
شــدهاند چرا کــه در راس هرم همــواره پاپ (کاتولی 
حضور دارند.
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وی با بیان اینکه فرقهگرایی در مســیحیت عمدتا در بین پروتســتانها صورت
میگیرد در مورد چرایی این مساله بیان داشت :اساس پروتستانتیسم حذف رئوس

وی افــزود :جنــاح مقابــل نیز یعنی دموکراتها تغییرات در دیــن را پذیرفتهاند و
میگویند چارهای نداریم و نمیتوانیم در مقابل تغییرات مدرنیته مقاومت کنیم.

هرم و واســطهها و اعتراض به دیکتاتوری پاپها در قرون وســطی بوده و شعارشان

این عضو هیئت علمی و استاد دانشگاه ادیان و مذاهب قم در ادامه سخنانش

فهم دین با مراجعه مستقیم به انجیل است که با این روش فرقهگرایی در پروتستان

افــزود :انجیلگراهــا بــه طور عــام به دنبــال تولدی نو برای مســیحیت بودنــد به این

عمال بیشتر شده است.

معنا که برای نجات بشــر باید به ســنتهای اولیه برگردیم .روششــان هم تحریک

فتاح افزود :جریانهای انجیلگراها نیز از درون پروتستانها شکل گرفتند .این
جریانهای انجیلگرا با یکدیگر همسو اما با تفاوتهایی اندک هستند.
وی در ادامه با بیان این که انگلیکنها یکی از جریانهای انجیلگرا هستند که

احساســات و تاکیــد بر «شــور و حــال معنوی» (هیجان دینــی ،گریــه و  )...بود .در
عین حال برای جذب افراد ،از خدمات اجتماعی مانند حمایت از فقرا ،یتیمان
و مانند این غافل نبودهاند.

از دل آن «پیورتن»ها به وجود آمد ،بیان کرد :قرن  16و  17که اوج فرقهگرایی در اروپا

وی تصریــح کــرد :این جنبشهای بنیادگــرا در مبارزات خــود بر علیه تفکرات

بود یهودیانی که به علت ظلم کلیســا به ظاهر مســیحی شــدند (یهودیان مارونا)،

مدرنیسم و مسائلی که این تفکر پیش میآورد مانند جواز سقط جنین و غیره که

آرام آرام به آمریکا مهاجرت کرده و با توجه به ریشه یهودی ،آمریکا را کنعان و شهر

در سنتهای مسیحیت ممنوع بود ،گاهی دست به خشونت میزدند.

موعود خود در نظر گرفتند و شعارشــان بازگشــت به «سنت عبری» شد .آنها سعی

فتاح افزود :از دل جریانهای ســنتگرا ،مســیحیت صهیونیسم بیرون آمد که

کردند از اســامی ســنتی و عبری برای فرزندان و شــهرها استفاده کنند(.اسمهایی

مانند یهود صهیونیسم ،خاستگاهش انگلیس بود و از منظر این گروه شرط رجعت

مانند دیوید یا کنعان و غیره) پیورتنها رنگ و شکل یهودی گرفته و به چهار گروه

حضرت عیسی؟ع؟ ،بازگشت یهود به سرزمین مقدس است همچنین آرماگدون

مسیحیان بنیادگرا ،راستگرا ،اونجلیک و صهیونیسم تقسیم شدند.
مفتــاح بــا بیان اینکه وجه اشــتراک این چهار گــروه مقابله با تفکر لیبــرال و آزاد

یا نبردهایی(جنگ خیر و شر) باید اتفاق بیفتد تا مسیح بازگردد.
َ
وی با بیان اینکه قبل از فروپاشی شوروی شر همان نظام بیخدا و کمونیستی

اندیشــی دینی بود تصریح کرد :نظر به قدرت این جریانات ،سیاســیون آمریکا نیز

بود ،افزود :اما پس از فرو پاشــی ،مصداق شــر ،گروههای مقاومت اســامی شــدند.

مجبور به همراهی با آنها هســتند به ویژه جمهوری خواهان که از طرفداران جدی

مسیحیان صهیونیست عالقه به ارتباط و تعامل با مسلمانان نداشته و همچنین

این جریانهای سنتی هستند.

عالقهای به گفتگوی مســلمانان با ســایر فرقههای مســیحی نیز نشــان نمیدهند
و اصــل بــرای ایشــان ایجاد تنش اســت و گاهــی در این زمینــه از یهودیــان تندروتر
میشوند.
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آغاز برݡگزاری سلسله نشستهای آشنایی با ملل
(حلقه ّسنا)

اولین نشست از سلسله نشستهای آشنایی با ملل (حلقه َسنا) با موضوع
کشــور برزیــل در ســالن کنفرانــس موسســه بیــن المللــی المرتضی علیه الســام
برگزار شد.
حجتالســام محمــود شــمس در ایــن نشســت بــه تشــریح فرهنگهــا و
رســومات کشــورهای پرتغالــی زبــان بخصــوص «برزیــل» پرداختنــد و بــر لــزوم
اهمیت آشــنایی و تســلط مبلغین بر این مسائل مهم به منظور اثرگذاری بیشتر
تبلیغ دین مبین اســام تا کید کرد.
شــمس اظهــار کرد :کشــور برزیل به ســه قســمت شــمالی ،مرکــزی و جنوبی
تقسیم میشود که مردم سا کن در هر کدام از این مناطق نژاد ،ملیت و فرهنگ

متفاوتــی دارنــد .به عنوان مثال ســا کنان مناطق جنوبی برزیــل اغلب از اروپا و
ً
مخصوصــا آلمانی و از آســیای شــرقی به ویژه ژاپن هســتند .مرکــز برزیل بومیان
ً
برزیــل و آســیای غربی مخصوصا لبنانی هســتند و در قســمت شــمالی اغلب
آفریقایــی تبــار هســتند .وی در ادامــه افــزود :فعالیــت تبلیغــی در هــر کــدام از
ایــن مناطــق ویژگیهــای خاص خــود را میطلبد زیــرا فرهنگ هر کــدام از این
مناطــق بــا دیگــری متفــاوت اســت .ایــن تفاوتها به حدی اســت کــه از نظام
ساختمانســازی و شهرســازی هر کدام از مناطق با یکدیگر متفاوت است.
در پایان این نشست حضار به طرح سواالت خود پرداختند و حجتالسالم
شمس به سواالت ایشان پاسخ داد.
بر اســاس برنامهریزی های صورت گرفته سلســله نشستهای آشنایی با ملل
(حلقه ّسنا) هر دو هفته یک بار به صورت حضوری و مجازی برگزار میشود.
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آغاز دوره زبان اسپانیایی ویژه خواهران

بررسݡی زمینههای همݡکاری دانشݡگاه ادیان و مذاهب
قم و موسسه بینالمللݡی المرتضی؟ع؟

برای نخستین بار دوره آموزش زبان اسپانیایی ویژه خواهران از بهمن ماه  99در

بــا حضــور حجتاالســام ایمانــی مدیرکل روابــط بینالملــل دانشــگاه ادیان و

موسسه بینالمللی الرمتضی؟ع؟ آغاز شد.

مذاهب قم در نشســتی مشــترک با مســئوالن موسســه بینالمللی المرتضی؟ع؟،

این دوره به صورت آزمایشی برای همسران طالب موسسه برگزار میشود.

زمینههای اجرایی شدن تفاهم نامهی دانشگاه و موسسه مورد بحث و بررسی قرار

متن درسی این مرحله کتاب برلیتس است که توسط دو نفر از اساتید خواهر با
نظارت مجموعه آموزش موسسه و به صورت برخط برگزار خواهد شد.

گرفت.
در ابتــدای ایــن نشســت ایمانــی ،شــاه رفعتــی و قلــی تبــار مدیــر کل و مدیران
روابط بین الملل دانشــگاه ادیان و مذاهب به ارائه نقطه نظرات خود در خصوص
زمینههــای همــکاری دانشــگاه و موسســه پرداختنــد و در ادامــه حجتاالســام
مشــکی رئیس موسســه بینالمللی المرتضی؟ع؟ در مورد توانمندیهای موسســه
بینالمللــی المرتضــی؟ع؟ و چگونگــی اجرایــی شــدن تفاهمنامــهی فــی مابیــن

قرار است این دوره از مهرماه به صورت رسمی و گستردهتر در سایر زبانها برگزار
شود.

اولین دوره سراسری جذب دانشپژوهان طلبه در
موسسه بینالمللݡی المرتضݡی؟ع؟برݡگزار شد
اولیــن دوره جذب سراســری دانشپژوهان طلبه ترم بهمن موسســه بینالمللی

مطالبی را بیان کرد.
اجــرای دورههای آموزشــی مشــترک بــرای دانش پژوهان ســایر کشــورها ،برگزاری

المرتضی؟ع؟ به صورت کشوری و با مشارکت استانهای منتخب ،برگزار شد.

نشســتهای مشــترک بــا اســاتید و فرهیختــگان ســایر ملــل ،همــکاری بــه منظور

بر اساس این گزارش این رویداد پس از برگزاری جلسات هماهنگی با مسئوالن

شناسایی توانمندیهای علمی جمهوری اسالمی ایران و تسهیل جذب دانشپژوه

واحد ارتباطات بینالملل حوزههای علمیه آغاز گردید و در ادامه مسئوالن محترم

از جمله مواردی بود که در این نشست مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

واحــد ارتباطات بینالملــل مراکز مدیریت اســتانهای تهران ،آذربایجان شــرقی،

همچنیــن در این نشســت کــه حجتالســام داودی مدیر و رمضانی مســئول
آموزش موسســه بینالمللی المرتضی؟ع؟ نیز حضور داشــتند بر ادامه رایزنیها به
منظور حصول نتایج نهایی و اجرایی شدن تفاهم نامه ،تاکید شد.

قزوین و اصفهان ملحق شدند.
فراینــد ثبــت نــام طــی  25روز انجــام گرفــت و در ادامــه آزمــون مجــازی پذیــرش
دانشپژوهان با حضور  105طلبه و در دو سطح 1و  2حوزه برگزار گردید که از این تعداد
 38طلبه موفق به کسب حد نصاب قبولی و حضور در مرحله مصاحبه شدند.
مصاحبــه علمــی پذیرفته شــدگان مرحله اول طــی  10روز و به صــورت مجازی
برگــزار و در نهایــت  31طلبــه برای حضور در دورههــای تربیت مبلغ بینالملل این
موسسه پذیرفته شدند.
آیین افتتاحیه ترم بهمن موسسه بینالمللی المرتضی؟ع؟ با حضور داوطلبان
پذیرفته شــده در روز  30بهمنماه در شــهر مقدس قم برگزار خواهد شــد و پذیرفته
شدگان در این آیین با برنامهها و فرآیند آموزشی موسسه آشنا خواهند شد.
کالسهای ترم بهمن ماه نیز به طور رسمی از دوم اسفند ماه در زبانهای روسی،
اسپانیایی و پرتغالی آغاز خواهد شد.
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مرݡکز مددݡکاری ݡکوثر فراخوان جمع آوری ݡکمکهای

بیــن بیــش از یکهزار مددجوی تحت پوشــش مرکــز آغاز میکردیم ،اما امســال در

مردمݡی ویژه عید نوروز را منتشر ݡکرد

نظــر داریــم با توجه به شــرایط خاص متاثر از شــیوع بیماری کرونا بســتههای ویژه و

مرکــز مــددکاری کوثــر در فراخوانــی از عمــوم مــردم و خیرین و نیکوکاران اســتان
اصفهــان و کشــور بــرای مشــارکت در طــرح کمــک مومنانــه بــرای تهیه بســتههای
معیشتی و میوه نوروز مددجویان تحت پوشش خود دعوت کرد.
براساس این فراخوان مرکز مددکاری کوثر در نظر دارد مطابق سالهای گذشته به
مناسبت عید نوروز و در قالب طرح کمک مومنانه بستههای معیشتی و میوه نوروز
را در بین مددجویان تحت پوشش توزیع کند ،به همین منظور از تمامی خیرین،
نیکوکاران و عموم مردم دعوت میکند تا با ارائه کمکهای نقدی و غیرنقدی خود
این مرکز را در اجرای این مهم یاری کنند.
بر همین اســاس احمد عظیمینژاد مدیر مرکز مددکاری کوثر گفت :با توجه به
شیوع بیماری کرونا که منجر به خسارات به مردم به ویژه اقشار کم برخوردار و تحت
پوشش این مرکز شده است ،در راستای تحقق اهداف بشردوستانه و تسکین آالم
مــردم در نظــر داریــم با بهرهگیــری از همــت واال و توان بالقوه شــرکتها ،بنگاههای
اقتصادی و ســازمانها ،خیرین و ملت شــریف استان ،برای حمایت و همدردی
بــا هــم نوعان و مــردم بی بضاعت و کــم برخوردار متاثر از کرونا نســبت بــه برگزاری
فراخوان جمع آوری کمک های مردمی به نفع متاثرین از این ویروس ،اقدام کنیم.
وی افــزود :هــر ســاله در ایــن ایــام مــا کار تهیــه و توزیــع بســتههای عیدانــه را در

کاملتری را در بین مددجویان توزیع کنیم.
مدیــر مرکــز مــددکاری کوثــر تصریــح کرد :ســبد کاالی در نظــر گرفته شــده برای
خانوادههــای تحــت پوشــش شــامل اقالم غذایــی همچون گوشــت ،مــرغ ،برنج،
حبوبات ،ماکارونی ،مواد شوینده ،چای ،قند ،تن ماهی و … است.
وی تأ کید کرد :اصلیترین برنامه این مرکز برطرف کردن نیازهای معیشتی مردم
محروم است و لذا این مرکز آمادگی دارد کمکهای غیر نقدی خیرین را بر اساس
اولویتهای مددجویان توزیع کند.

استقبال از طرح جمعآوری و باز توزیع اقالم مازاد خانوار مرکز
مدیر مرکز مددکاری کوثر همچنین در ادامه از استقبال عموم مردم و نیکوکاران
از طــرح جمــعآوری و بازتوزیع اقالم مازاد خانوار در آســتانه ســال نو خبر داد و اظهار
کرد :طرح جمعآوری و بازتوزیع اقالم مازاد خانوارها طی چند سال گذشته در این
مرکز در حال اجرا است و تا کنون توانستهایم بسیاری از نیازهای خانوارهای تحت
پوشش خود را با اجرای این طرح تامین کنیم.
وی به استقبال خوب همشهریان در آستانه سال نو از این طرح خبر داد و بیان
داشت :شهروندان هر ساله در آستانه سال نو و با تعویض لوازم منزل خود بیشتر از
دیگر ماههای سال از این طرح استقبال میکنند.
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