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رشد سه برابری فعالیتهای بنیاد آالء در سال  /۱۳۹۹تشریح

هیئتمدیــره بنیــاد  ۸کالن پروژه برای بنیاد و مراکز تابعه تعریف کرد که در ســه

الزامات و تغییر رویݡکردهای مدیریـــتـݡی دوره تعالݡی بنیاد

کالن پــروژه مکســا ،خیرمانــدگار و عمرانــی حرم شــاهد رشــد و پیشــرفت بهتری
بودهایم و دیگر کالن پروژههای بنیاد و مراکز تابعه نیز از رشــد و پیشــرفت نســبی
خوبی برخوردار هستند.
طیبنیــا در ادامــه به تشــریح فعالیتهای صورت گرفتــه در کالن پروژههای

دݡکتر محمدصالح طیبنیا

بنیاد و مراکز تابعه پرداخت و افزود :مصوب شده است مرکز مکسا بهعنوان یک

مدیرعامل بنیاد آالء

مجموعــه مجــزا با هیئتمدیره مجزا اما با نظارت راهبردی بنیاد فعالیت خود را
دنبال کند و در مرحله دریافت مجوزهای الزم است  ،همچنین  ۴شعبه مشهد،

مدیرعامــل بنیــاد خیریــه راهبــری آالء ضمــن اشــاره بــه رشــد ســه برابــری
فعالیتهــای بنیــاد آالء در ســال  ،۱۳۹۹الزامــات و تغییر رویکردهــای مدیریتی
دوره تعالی بنیاد را تشریح کرد.
دکتــر محمدصالــح طیبنیــا مدیرعامــل بنیــاد خیریــه راهبــری آالء در دیدار
نوروزی با معاونان ،مدیران و کارکنان بنیاد آالء و مراکز تابعه مســتقر در اصفهان
ضمن تبریک سال نو  ،اعیاد شعبانیه و نیمه شعبان با اشاره به مشکالت متعدد
اقتصادی و همهگیری کرونا در کشــور اظهار داشــت :پیشبینی میشد در سال
 ۱۳۹۹به دلیل کاهش رونق اقتصادی و رکود اقتصادی شــاهد کاهش کمک به
خیریهها باشــیم اما با توجه به همهگیری کرونا یک همدلی در کشــور ایجاد شــد
و بهویژه در ابتدای ســال حجم کمکهای مردمی به خیریهها با رشــد و افزایش
چشــمگیری مواجه شد و در مجموع فضای خیر کشور در سال گذشته پررونقتر
و مردم حس همدلی و مشارکت بیشتری داشتند.
طیبنیا در ادامه به تشــریح گزارش عملکرد یکســاله بنیاد آالء و مراکز تابعه
پرداخــت و افــزود :بهطــور متوســط فعالیتهای بنیــاد آالء و مراکز تابعه در ســال
 ۱۳۹۹چــه نظــر مالــی و چــه از نظر تعــداد فعالیت ،رشــد  ۳برابری داشــت؛ البته
در برخــی از پروژههــا تــا  ۸برابــر و در حــوزه جــذب مشــارکتها نیــز تا  ۴برابر رشــد
داشتهایم.
وی تصریــح کــرد :همانطــور کــه اطــاع داریــد در ابتــدای ســال گذشــته
4

کرمان ،کاشان و قم راهاندازی شدهاند و پیشبینی میکنیم شمار شعب مکسا
در ســال جــاری به  ۱۷شــعبه فعال در ســطح کشــور برســد  ،همچنیــن در بحث
جــذب مشــارکتهای مالــی نیز شــاهد پیشــرفتهای چشــمگیری در این مرکز
بودهایم.
وی تصریــح کــرد :در حــوزه خیرمانــدگار مجــوز ارتقــاء مرکــز پژوهشــی آالء بــه
پژوهشــکده آالء توســط دانشــگاه اصفهــان صادرشــده ،مرکــز توســعه نیکوکاری
(متــن) که شــامل چندین کالن پروژه ملی ازجمله ســامانه ملــی خیرماندگار که
یــک ســامانه راهبــری چندبعــدی در حــوزه نیکــوکاری و خیریه در کشــور اســت
راهانــدازی شــده ،بهطور یکــه میتوان گفت امروز زیرســاختهای توســعه حوزه
خیرماندگار در بنیاد فراهمشده است.
مدیرعامــل بنیــاد خیریــه راهبــری آالء در ادامــه بــه تشــریح اقدامــات عمرانی
آســتان مقــدس پرداخت با اشــاره بــه تخصیص بیــش از  ۲۵۰میلیــارد ریال طی
ســال  ۱۳۹۹بــه پروژههــای عمرانی حــرم ،گفت :در حوزه عمرانی آســتان مقدس
در حــال حاضــر  ۲۵پــروژه عمرانــی تعریف و در حال اجرا اســت و هــر یک از این
پروژهها با درصد پیشرفت خوبی در حال پیگیری هستند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به دیگر کالن پروژههای بنیاد آالء و مراکز
تابعــه پرداخــت و بیــان داشــت :نقشــه راه ایجاد مدرســه تخصصی اشــتغال مرکز
سالله تدوین و تیم اجرایی آن مستقرشده است و امسال بهصورت رسمی کار خود
را آغــاز خواهــد کرد ،همچنین پروژه شــبکه اطعام مردمی کوثر در عید غدیر ســال
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 ۱۳۹۹کار خود را با تهیه و توزیع  ۲هزار پرس غذای گرم آغاز کرده و در نیمه شعبان

خیرمانــدگار  ۱۰درصــد فعالیتهــای بنیاد اســت و فعالیتهــای خیرجاری ۹۰

سال  ۱۴۰۰به آمار  ۲۲۰هزار پرس غذا خواهد رسید ،همچنین تیم اجرایی این پروژه

درصد ،باید بهجایی برسیم که این نسبت عکس شود و امروز زمان آن است که

در نظر دارد این آمار را در ماه مبارک رمضان به یکمیلیون وعده غذایی برساند.

این تغییر در بنیاد حس شود  ،ما باید فعالیتهای خیر ماندگار را در بنیاد و مراکز

طیبنیا در ادامه با اشــاره به دیگر فعالیتهای انجامگرفته در ســطح بنیاد و
مراکز تابعه افزود :راهاندازی مرکز رشــد آالء  ،فعالیتهای حوزه اجتماعی و حوزه

تابعه گسترش دهی م بهطور مثال الگوی توسعه حرم و یا نرمافزارهای طراحیشده
برای حرم یا مکسا باید در اختیار دیگر مراکز مشابه قرار بگیرد.

زیارتی آستان مقدس ازجمله طرح روضههای خانگی ،طرح آزادی  ۱۳۳زندانی

طیبنیــا چهارمیــن تغییــر رویکــرد مدیریتــی بنیــاد آالء را حرکــت از کارهای

در شــب عیــد ،همایش خیرمانــدگار ،راهاندازی مرکز توســعه فرهنــگ نیکوکاری

منطقــهای و شــهری بــه ســمت کارهــای ملــی و بینالمللــی مطــرح کــرد و بیــان

ازجملــه دیگــر فعالیتهــای صــورت گرفتــه در بنیــاد آالء و مراکــز تابعه در ســال

داشت :ما امروز باید به فکر کارهای ملی و بینالمللی باشیم و نباید تنها به رفع

گذشته است.

معضــات اجتماعی منطقه  ۱۴شــهرداری اصفهان فکر کنیــم بلکه باید با نگاه

مدیرعامــل بنیــاد آالء در بخــش دوم ســخنان خــود بــه ترســیم نقشــه راه
فعالیتهــای بنیــاد آالء در ســال  ۱۴۰۰پرداخــت و بیــان داشــت :بنیــاد آالء طی

راهبری و خیرماندگار و با گسترش الگوهای موفق بنیاد و مراکز به رفع معضالت
اجتماعی تمامی مناطق محروم کشور باشیم.

ســالهای گذشــته دو دوره  ۵ساله راهاندازی از سال  ۱۳۸۹تا سال  ۱۳۹۴و دوره

وی افــزود :البتــه در این مســیر الزاماتی هم باید مدنظر باشــد کــه مهمترین آن

پنجســاله دوم از ســال  ۱۳۹۴تا  ۱۳۹۹دوره تثبیت را پشــت سر گذاشته و از سال

تقویت بعد دانشــی ،خالقیت و فعالیت حرفهای اســت ما باید بدانیم که الزمه

 ۱۳۹۹وارد دوره  ۵ســاله ســوم یا دوره تعالی شــده اســت که در این دوره نیازمند

دوره تعالی بنیاد تخصص ،دانش ،کار حرفهای و خالقیت و نوآوری اســت و با

تغییر رویکردها و الزاماتی هستیم.

این نگاه باید برای رشد نیروی انسانی بنیاد آالء برنامهریزی کنیم.

وی افــزود :حرکــت از کارایی به اثربخشــی اولین تغییر رویکــرد مدیریتی بنیاد

تقویــت حــوزه  ITو مدیریت دانش و تقویت بعد ارتباطات و روابط عمومی از

در دوره تعالی اســت بهطور مثال در یک بازی فوتبال یک تیم ازنظر عملکردی و

دیگر الزاماتی بود که طیبنیا به آن اشــاره کرد و بیان داشــت :تفویض اختیارات

تاکتیکی بهتر عمل کرده اما درنهایت نتیجه بازی را واگذار کرده است  ،لذا ما در

بــه مراکــز حوزه خیرجاری دیگر الزام دوره تعالی در بنیاد آالء اســت چراکه برخی

این تغییر رویکرد به دنبال سنجش میزان رسیدن مرکز به اهداف اصلی هستیم.

از مراکز ما به بلوغ الزم رسیدهاند و میتوانند بهصورت یک مرکز مستقل فعالیت

طیبنیا تغییر رویکرد دوم را تغییر از تصدیگری به راهبری عنوان کرد و بیان

کننــد ماننــد مرکــز مکســا ،البتــه نظارتهــای راهبــری بنیــاد آالء در ایــن مراکــز

داشت :ما در  ۵ساله دوم بنیاد برای اینکه بتوانم وارد حوزه راهبری شویم باید در

همچنان خواهد داشت.

عرصههای تصدیگری تجربه الزم را کسب میکردیم اما امروز هر یک از مراکز ما

وی تصریــح کــرد :ایجــاد منابع مالی پایدار برای فعالیتهــای بنیاد و تالش و

باید الگویی برای دیگر خیریهها باشند و بتوانند به دیگر مراکز و خیریهها مشاوره

پشــتکار مضاعف و خســتگیناپذیر دو الزام دیگر این دوره است که امیدواریم

بدهند و تجارب و اسناد خود را در اختیار آنها قرار دهند.

همانطور که خداوند در آیه  ۶۵ســوره انفال بشــارت داده است باهمت و تالش

وی حرکت از خیرجاری به خیر ماندگار را سومین تغییر رویکرد مدیریتی دوره
تعالی بنیاد دانســت و بیان داشت :در سال  ۱۳۹۴میگفتیم امروز فعالیتهای

مضاعف همکاران بتوانیم هر چه زودتر به اهداف متعالی بنیاد آالء دست پیدا
کنیم.
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برݡگزاری آخرین جلسه شورای معاونان و مدیران بنیاد آالء در
سال ۱۳۹۹
آخرین جلســه شــورای معاونان و مدیران بنیاد آالء در ســال  ۱۳۹۹به صورت
مجازی و با حضور معاونان و مدیران مراکز تابعه بنیاد آالء برگزار شد.
معاونان و مدیران مراکز تابعه بنیاد آالء در این آخرین جلسه شورای معاونان
و مدیــران ایــن مرکــز ضمــن ارائه گــزارش عملکرد یک ســاله خــود و ارائه گزارش
میزان پیشــرفت کالن پروژههای هر مرکز ،برنامهها و اهداف پیشــنهادی خود را
به منظور اجرا در سال آینده ارائه کردند.

8

اخبـار و رو یـدادهای بن ـیــاد خیــر ی ـهراهـب ــریآالء/اسفند99وفروردین 1400

هاللاحمر از بنیاد آالء بهمنظور مشارݡکت در خدمات خیرخواهانه ارتبــاط بســیار خوبــی بــا جمعیــت هال لاحمــر داشــته و مــا در هماهنگــی و
همــکاری با یکدیگر اقدامات بســیاری انجام دادهایم.

این سازمان تقدیر ݡکرد
دکتــر کریم همتی رئیس ســازمان هال لاحمــر با اهدا لوح تقدیر از بنیاد آالء
بهمنظــور مشــارکت در خدمــات خیرخواهانــه ایــن ســازمان بهویــژه در دوران
کرونا تقدیر کرد.
آییــن تقدیــر از خیریههــا و تشــکلهای مردمنهــاد همــکار بــا جمعیــت
هال لاحمــر بــا حضــور دکتر همتی رئیــس جمعیت هال لاحمر روز یکشــنبه ١٠
اسفندماه برگزار شد.
همتــی رئیــس جمعیــت هال لاحمــر در ایــن آییــن بــا اشــاره بــه اقدامــات
داوطلبانــهای کــه در زمــان شــیوع کرونا با مشــارکت تشــکلها و ســازمانهای

در ادامــه ایــن آییــن دکتــر کریم همتــی رئیس ســازمان هال لاحمر بــا اهداء
لــوح تقدیــر از خدمات خیریهها و ســازمانهای مردمنهــاد از جمله بنیاد آالء
تقدیر و تشکر کرد.
در ایــن لــوح تقدیر کــه به دکتــر طیبنیا مدیرعامــل بنیاد آالء تقدیم شــده
اســت آمده «این لوح تقدیر را به شــکرانه ســخاوت و مناعت طبع جنابعالی
و ســایر همکارانتــان در آن تشــکل مردمنهــاد بــرای مشــارکت در برنامههــای
خیرخواهانــه جمعیت هال لاحمر در ســال  ۱۳۹۹بهویــژه در مقابله و مبارزه و
پیشــگیری از ویروس کرونا تقدیر میشود».

مردمنهــاد انجــام شــد ،گفت :خوشــبختانه خیریــن و ســازمانهای مردمنهاد
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اصفهانــی را بــه نیــت حروف ابجــد نام مبارک حضــرت ابوالفضل؟ع؟ بــا مبلغ دو

آزادی  133زندانݡی به همت بنیاد خیریه آالء
در ســالروز میــاد حضــرت ابوالفضــل ؟ع؟  133نفــر زندانی جرائم مالی توســط
بنیاد خیریه آالء آزاد شدند.
بــه گــزارش روابط عمومی بنیاد آالء  ،در ســالروز میالد حضــرت ابوالفضل؟ع؟و
آســتانه نوروز  1400صد و ســی و ســه زندانی جرائم مالی (نفقه ،مهریه ،دیه و )...

میلیارد و صد و هفتاد میلیون تومان توســط بنیاد خیریه آالء آزاد و به آغوش خانواده
بازگشتند.
در ایــن حرکــت خداپســندانه و خیرخواهانــه ،ضمــن ارائــه بســته فرهنگــی بــه
آزادشــدگان ،زندانیــان عهدنامــهای بــه شــرح زیــر امضــاء نمودنــد تا ان شــااهلل این
عهدنامه سرلوحه زندگی آنها قرار گیرد.

با حݡکم مدیرعامل بنیاد آالء دݡکتر محمد مݠهدی میثمݡی به سمت
مشاور  ICTبنیاد آالء منصوب شد
به گزارش روابط عمومی بنیاد آالء؛ طی حکمی از سوی دکتر محمدصالح
طیبنیــا مدیــر عامــل بنیــاد آالء دکتر محمد مهدی میثمی به ســمت مشــاور
 ICTبنیاد آالء منصوب شــد.
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مقاله-ضرورت رعایت اصل رازداری در سازمانها و
بنیادهایخیریه
حریــم خصوصــی ““ Privacyعبــارت اســت از آنچــه افــراد بــر پنهــان نگه
داشــتن مطلق و یا نســبی آن حق و تکلیف دارند و دیگران به محترم داشــتن
این پنهانکاری مکلفاند .حریم خصوصی یکی از حقوق اولیه بشــر اســت
کــه از گذشــته هــاي بســیار دور مــورد توجــه بــوده و با گذشــت زمــان در تمام
نظامهاي اجتماعی و مکاتب حقوقی نیز ،مطرح شــده اســت.
در نظــام حقوقــی ایران و ســاختارهای حا کــم بر جامعــه ،حریم خصوصی
عمدتا با اصول کلی قراردادها و یا با مسائل پزشکی و پیراپزشکی گره خورده
اســت .بیمار به اقتضای شــرایط ،مواردی از بیماری خود را که ممکن است
از نزدیکتر یــن افراد خانواده خود پنهان ســازد ،برای کادر درمان بازگو ميکند
و بــه نوعــی محــرم راز افــراد میشــود .در جامعــه بســیار ایــن دیالــوگ شــنیده
میشــود کــه "دکترهــا محــرم هســتند" ایــن بــاور عرفــی و ســنتی نیــز در نــگاه
مقنــن اثر گذاشــته و حتی قانونگــذار هم در جرمانگاری این اصل اخالقی به
صراحت از پزشــکان ،ماماها ،جراحان به عنــوان مهمترین مصادیق مکلف
به رازداری نام برده اســت ،اما در این نوشــتار باید پا را فراتر بگذاریم و باتوجه

قــرار بگیرنــد .بیاییــد اندکی بر روی واژهها تا کید و تمرکز کنیم .روانشناســان
و مشــاوران خانــواده کــه طیــف وســیعی از همکاران بنیاد در مکســا و آســتان
مقــدس حضــرت زینــب؟اهس؟ محســوب میشــوند ،مــددکاران اجتماعــی کــه
مجددا دایره وسیعی از همکاران بنیاد ،در مددکاری کوثر ،مکسا میباشند،
روحانیــون ،خادمــان ،مربیان آموزشــی ،مشــاوران حقوقی ،کاربــران ثبت داده
و انفورماتیــک و  ...همــه و همــه مصادیقــی هســتند کــه بــه نوعــی بــا بنیــاد و
مســائل رازداری ارتبــاط پیدا میکنند .اما منظور مقنن از ســر و راز چیســت؟
کدام رفتار مجرمانه افشــاء ســر تلقی میشــود؟ چه شــرایطی الزم است تا جرم
موضوع ماده  638محقق گردد؟ و  ....مواردی اســت که ممکن اســت برای
تمامی افراد مورد ســوال و پرسش قرار بگیرد.
آیــا گفتگوهــای معمولــی و روتیــن دو مــددکار اجتماعــی نســبت بــه فــرار
از خانــه فــان مددجــو ،مصــداق ایــن مــاده اســت؟ آیــا ارائــه گــزارش رســمی
روانشــناس نســبت به عال ئم خودکشــی بیمار بــه مدیر مرکز و ســایر نهادهای
ذیربط ،نوعی افشای سر است؟ درد و دلهای یک زائر با خادم حرم نسبت
بــه فرار از خانه دخترش یا اعتیاد فالن عضو خانواده باعث ایجاد مســئولیت
حقوقــی بــرای خــادم میشــود؟ افــت شــدید تحصیلــی حکمتجــو بــه دلیل

بــه ســاختار و دامنــه فعالیــت بنیــاد خیریه راهبــری آالء ،تمامــی همکاران را
نســبت به رعایت این اصل و عواقب کیفری احتمالی آشــنا ســازیم.
در بدایــت امــر ،بایــد به صراحت بیان داشــت کــه مجموعــه قواعد حا کم
بــر رازداری تنهــا منحصــر بــه نظــام پزشــکی و بهداشــت و درمــان نمیشــود،
تمامــی اشــخاصی که به مناســبت شــغل یا حرفه خود ،از اســرار مــردم باخبر
شــوند و آن را افشــا کننــد ،قابــل تعقیــب کیفری و ملــزم به پاســخگویی برای
تضییــع حقــوق طــرف خواهنــد بــود .بنابرایــن روحانیــون ،مربیــان آموزشــی،
خادمین اما کن و بقاع متبرکه ،روانشناســان و مشاورین خانواده ،مددکاران
اجتماعی ،فعالین حوزه نظام خیر و ســازمانهای مردمنهاد و  ...اشــخاصی
هســتند که هر یک ممکن اســت موضوع ماده  638قانون مجازات اســامی
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طالق والدین و انتشــار آن نزد ســایر حکمتجویان توسط مربی آموزشی جرم
اســت؟ و  ....دیگر ســواالتی اســت که اکنون به تبیین آن خواهیم پرداخت.

نکات مهم:
-1افشــای ســر جرم است .منظور از سر آن چیزی است که تحت عنوان راز
و امــری پنهــان تلقــی میگردد ،آنچه در ســر بودن عنصر اساســی اســت ،عدم
رضایــت و اجــازه فــرد بزهدیــده یا صاحب ســر به افشــا و بازگو کــردن آن به فرد
دیگری اســت .عمدتا اسرار برپایه اعتماد و طبق یک فرایند حاصل میشود.
-2بــه غیــر از همــکاران پزشــک ،مامــا و پرســتار( امور پزشــکی) بــا توجه به
اطــاق مــاده و تصریــح مشــخص ،تمامــی همــکاران به ســبب شــغل و حرفه
خود در بنیاد آالء به نحوی با این اصل در ارتباط هستند و این ماده منحصر
به همکاران پزشــکی نیســت .لذا همــکاران روانشــناس ،ژنتیک ،مددکاری
اجتماعــی ،پذیــرش ،انفورماتیــک ،خادمیــن ،مشــاورین حقوقــی ،مربیــان
آموزشــی ،آی تی و  ..شــامل مقررات قانونی میشوند.
 -3ایــن مــاده باتوجــه به تصریــح و اطالق ،شــیوه خاصی را بــرای ارتکاب
جــرم ذکــر نکرده ،بنابرایــن هرگونه بیان راز چه از طریق ســامانههای مخابراتی
و چــه بــه صورت فیزیکی جرم اســت .فــرض کنید دو روانشــناس به صورت
شــبانه و در یــک مهمانــی ،ســر متعلق بــه یک بیمار یــا زائر را بازگــو کنند ،این
موضــوع نافــی تحقــق جــرم نخواهــد بــود ،بــه عبــارت دیگــر بــرای تحقــق جرم
افشــای ســر نیاز نیســت کــه حتما ایــن موضــوع در محیــط اداری و کاری رخ

بایــد بــدون ذکــر مصادیــق صــورت بگیــرد و نهایتــا در صورت نیــاز و ضرورت
از موضــوع مــاده خــارج اســت .بــه عالوه ایــن در بعضی موارد ،افشــای ســر نه
تنهــا جــرم نیســت بلکــه یــک تکلیــف محســوب میشــود .بــه عنــوان مثــال،
ذکــر واگیــردار بــودن یک بیمــاری یــا خطرنا ک بــودن با قابلیــت انتشــار فراگیر
کــه توســط پزشــک مســئول بــه پرســتار نســبت به یــک بیمــار منتقل میشــود
و بیــان میگــردد افشــای ســر محســوب نمیشــود .یا اعــان طالق یــک فرد به
مراجع قانونی توســط مشــاورین حقوقی جرم نیســت .صــدور گواهی اختالل
روانشناســی و شــخصیتی توســط روانپزشــک یــا روانشــناس بــرای مراجــع
ذیصالح و  ....از دیگر مواردی است که از جرم افشای سر خروج موضوعی
دارد.
-6موضــوع جــرم و رعایت اصــل رازداری تنها منحصر به اشــخاص دولتی
و وابســتگان به سیســتمهای اداری حکومتی نمیشــود و این جرم ،نسبت به
اشــخاص حقوق خصوصی و ســازمانهای مردمنهاد و خیریه ها نیز حجیت
دارد.

در کل باید بیان داشت ،رعایت اصل رازداری یک مسئولیت انسانی
است که در اخالق حرفه ای بر عهده همه ماست اما باتوجه به
ضرورت و نحوه ارائه خدمات در بنیاد خیریه راهبری آالء ،این موضوع
از اهمیت بیشتری برخوردار است.

داده باشــد یا با شــیوه خاص و وســیله خاصی صورت گرفته باشد.
-4ماده مطلق اســت .به عبارت دیگر ،نفس افشای سر حتی اگرچه منجر
بــه ضــرر بــه فرد بزهدیده و صاحب راز هم نشــود و عرفــا ،حیثیت و آبروی او را
هــم از بیــن نبــرد ،جرم اســت .ضمــن اینکــه عمد یــا غیرعمد بــودن در تحقق
مــاده تاثیــری ندارد و به محض افشــای ســر و صــرف اراده در بازگو کردن ســر،
جرم محقق شده است.
 -5جلســات پزشــکی ،جلســات خــاص علمــی ،جلســات اداری و ...
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فریمان نقایی
ݡکارشناس مسئول امور حقوقݡی بنیاد آالء

ارائه برنامهها و اقدامات حرم حضرت زینب ؟اهع؟ در قاب

در منــزل خود روضه برپا کند.
وی بیــان کــرد :بــا توجــه بــه شــرایط کنونــی و نیاز مــردم بــه معنویت بیشــتر

تلویزیون
مســئولین و مدیــران حــرم مطهــر حضــرت زینــب خواهــر امــام رضــا ؟امهع؟
جهــت معرفی فعالیتها و اقدامات این آســتان مقــدس میهمان برنامه زنده
تلویزیونی هشتبهشت شــبکه اصفهان شدند.
حجتاالســام صــادق زاده مدیــر اجرایــی حــرم مطهــر در ایــن برنامــه
خاطرنشــان کرد :با انتشــار ویــروس کرونا و محدودیت در برگزاری مراســمات
فرهنگی حرم با احیای ســنت برپایی مجالس و روضههای خانگی توانســتیم
توســط خادمیــن افتخــاری  300روضــه در ماههــای محــرم و صفــر در منــازل
شــهروندان برگــزار کنیم بــه این صورت که هــر خانوادهای میتوانــد با ثبتنام

در قالــب موضوعاتــی ماننــد امیــد و تــوکل به تولیــد محتوا در فضــای مجازی
پرداختیــم و بــا حضور شــخصیتهای معنوی نکاتی را در بــاب افزایش امید
منتشــر کردیم تا مخاطبان گســتردهتری هم از محتوا اســتفاده کنند.
همچنیــن در برنامــه دوم کــه بــه مناســبت شــهادت امام موســی بــن جعفر
؟امهع؟ روی آنتــن رفــت ،حجتاالســام ســجادی رئیــس هیئتامنــای حــرم
مطهــر بــا ذکــر تاریخچــه ایــن بقعــه شــریف گفــت :از حضــرت معصومــه ؟اهس؟
یکی از قطعیترین بقاع متبرکه که منتســب به فرزندان موســی بن جعفر ؟امهع؟
اســت ،حرم حضرت زینب ؟اهس؟ ست.
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دکتــر محمدصالــح طیــب نیا مدیرعامــل بنیاد خیریه آال نیــز در این برنامه

و مناجــات خوانــی پرداختنــد ،همچنیــن پــس از اقامــه نمــاز ظهــر و عصــر

بــا اشــاره بــه طرح جامع توســعه حرم در چهــار بعد گفت :با نــگاه به این طرح

ویژهبرنامهای با ســخنرانی حجتاالســام محســن صــادق زاده مدیر اجرایی

حرم مقدس باید تبدیل به پنجمین قطب زیارتی کشــور و ملجأ زائران تبدیل

حرم مطهر و قرائت دعای آل یاســین توســط حاج مجید ربانی برگزار شــد.

شــود ،در بعــد فرهنگــی ســاالنه  400برنامه بــا محوریت ایــن بقعه منــوره برگزار
میشــود کــه مخاطب اصلــی آن بانوان هســتند ،بعد ســوم حــوزه اجتماعی و
فــاز چهــارم فعالیتهای عمرانی اســت که در محدوده آســتان مقدس انجام
میشود.
وی خاطرنشــان کــرد :اینکــه مــا هــرروز امــکان زیــارت امــام رضــا ؟ع؟ را
در مشــهد نداریــم میتوانیــم بــا نیابــت از پــدر و بــرادر ایشــان ،حــرم حضرت
زینــب؟اهس؟ را زیارت کنیم.

دوستداران خواهر امام رضا؟اهع؟ سال جدید را در ݡکنار
ایشان شروع ݡکردند
مراســم ویژه سالتحویل با ســخنرانی حجتاالسالم محسن صادق زاده و
مناجــات خوانی حــاج مجید ربانی در جوار حرم خواهر امام رضا ؟امهع؟ برگزار
شد.
بهرســم هرســاله خادمیــن ،زائریــن و مجــاوران حــرم مطهــر بــا حضــور
درصحنهــای آســتان مبــارک حضــرت بــه اســتقبال نــوروز رفتنــد و در زمــان
تحویــل ســال نــو بــا عــرض ارادت بــه ســاحت حضــرت زینــب ؟اهس؟ بــه دعــا
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برپایی نمایشݡگاه مݠهدویت ویژه نوجوانان
نمایشــگاه ویــژه مهدویت به مدت چهــار روز از  15الی  18فروردینماه در
حســینیه اخت الرضا؟اهس؟ حرم حضرت زینب؟اهس؟ برپا شــد.
ایــن نمایشــگاه در قالب چهــار غرفه ویژه دختران جوان و نوجوان برپا شــد
که راویان در غرفههای مختلف پیرامون مقام مادر و نقش مؤثر وی در تربیت
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فرزنــد و آینــده آنهــا صحبــت میکردند و بــه زندگی برخی بزرگان و شــهدا که

است ،میخواند که در خواندن مدیحه پس از ادای نام مبارک امام رضا ؟ع؟

بهواســطه تربیــت صحیــح مــادر بــه جایگاهــی رســیدهاند اشــاره داشــتند که

خادمیــن بــه منظــور ادای احترام قیــام میکنند و پــس از پایان  14فــراز بابیان

ســرآمد همــه مــادران و الگوی زنــان حضرت فاطمــه ؟اهس؟ هســتند .همچنین

نــام مبارک امام زمان؟جع؟ بار دیگر خادمین قیام میکنند و ســپس خطیب

بــا اشــاره به مباحــث خلقت جهان هســتی و اینکــه زمین از حجــت خداوند

مراســم خطبهی مخصوصی را قرائت میکند.

خالی نمیماند به بحث مهدویت و امام زمان؟جع؟ که منجی آخر بشــریت
اســت و اعتقــاد دیگر ادیان به ظهور منجــی و آخرالزمان پرداختند.
گفتنــی ســت ایــن نمایشــگاه بــا همــکاری موسســه مقــر کتــاب و شــورای

در ایــن ویژهبرنامــه عــاوه بــر خادمیــن افتخــاری حــرم مطهــر حضــرت
زینــب؟اهس؟ ؛ خادمیــاران رضوی آســتان قــدس و زائرین نیز حضــور دارند و در
پایان مراســم بهصورت همخوانی فرازی از دعای توســل را قرائت میکنند.

تبلیغات اســامی برگزارشده است.

حرم حضرت زینب ؟اهس؟ اردوی جݠهادی سالمت را در منطقه 14
اجرای آیین «صفه» خوانݡی در آستان مقدس خواهر امام
رضا؟امهع؟

برݡگزار ݡکرد
ایــن طــرح در دو مرحله به مدت ســه روز بــا ارائه خدمات پزشــکی رایگان

چهارشــنبههای امــام رضایــی در جــوار حــرم مطهر حضــرت زینب ؟اهس؟ با

شــامل دندانپزشــکی ،مامایی ،شنواییســنجی ،اطفال ،داخلی ،فیزیوتراپی

حضور خادمیاران رضوی و خادمین افتخاری این آســتان مقدس برگزار شد.

و گفتاردرمانــی بــا همــکاری قــرارگاه جهــادی فاطمــه الزهــرا ؟اهس؟ و درمانــگاه

مراســم ویــژه صفه خوانی چهارشــنبه هــر هفته بعد از نماز مغرب و عشــا با

سیدنا اجرا گردید

قرائــت زیــارت امیــناهلل به نیابت از حــرم امام رضا ؟ع؟ آغاز میشــود؛ به این

بــرای ایــن امــر مددجویــان بایــد جهــت اخــذ نوبت بهصــورت حضــوری با

صورت که ســفرهای پهن میشــود و هر یک از خادمین بر سر سفره مینشینند

ارائــه مــدرک شناســایی و معرفینامــه بــه دفتــر خدمــات اجتماعــی آســتان

و پــس از همخوانــی زیــارت امیــناهلل ،هــر یک از خادمیــن یک فــراز از مدیحه

مقــدس مراجعه میکردنــد .همچنین خیریهها ،ســمنها ،پایگاههای بســیج

۱۴معصــوم ؟مهع؟ یــا ۱۲امام ؟مهع؟ را که از منشــآت خواجه نصیرالدین طوســی

و مجموعههــای مرتبط بــا نیازمندان منطقه نیز جهــت معرفی مخاطبان خود
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ضمــن ارائــه معرفینامــه در ســاعتهای مشــخص افــراد را جهــت دریافــت
نوبت راهنمایی کردند.

آغاز فصل سوم برپایی روضههای خانݡگݡی
طــرح ویــژه روضههــای خانگی در مرحلــه دوم با برپایی  200روضه توســط واحد
فرهنگی حرم مطهر حضرت زینب ؟اهس؟ در منازل خانوادههای اصفهانی به پایان
رسید.
طرح روضههای خانگی که از ایام فاطمیه؟اهس؟ وارد فاز دوم خود شد با همکاری
 50نفر از روحانیون بهصورت افتخاری 20 ،نفر مداح و  25نفر از خادمین حرم مطهر
از واحدهــای تکریــم زائر ،رســانه و ایاب و ذهاب؛  200روضه را در منازل شــهروندان
اصفهانــی ،پایگاههای بســیج ،مســاجد ،گلســتان شــهدا و هیئتهــای مذهبی
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برگزار کرد .همچنین به مناسبت والدت امام جواد ؟ع؟ خادمین طرح روضههای
خانگــی بــه همراه پرچــم و غذای گــرم تبرکی در مرکــز خرید امام رضــا ؟ع؟ حضور

همچنین در این جلســات به رفع اشــکال قرائت قرآن حاضرین در جلســه نیز
پرداخته میشود.

یافتند که مورد استقبال مردم و کسبه قرار گرفت.
بــه گفتــه مدیــر اجرایــی آســتان مقــدس حضــرت زینــب ؟اهس؟ ؛ مرحلــه ســوم
روضههــای خانگــی با آغاز ماه مبارک رمضان شــروع خواهد شــد ،ایــن روضهها با
محتــوای ویــژه ماه رمضان با حضور یک نفر قــاری جهت قرائت یک حزب از قرآن
مجید ،سخنرانی یک روحانی با موضوع شرح فرازهایی از دعای ابوحمزه ثمالی به
همراه ادعیه خوانی مداح بعدازظهرها در منازل برگزار میشود.
عالقهمندان و دوستداران اهلبیت ؟مهع؟ میتوانند با شماره 09357766598
تماس حاصل فرمایند و درخواست خود مبنی بر برپایی روضههای خانگی را ثبت
نمایند.

اجرای طرح راهبری تربیتی طراوت
کارگاههــای آموزشــی دوره تربیــت مربــی ویــژه کانونهــای فرهنگــی مذهبــی
منطقه  14اصفهان به همت امور فرهنگی حرم مطهر حضرت زینب ؟اهس؟ برگزار
شد.
ایــن طرح باهدف «آینده ســازی تمــدن نوین اســامی» در گام اول به جذب
و شناســایی مربیــان مســتعد کانونهــا و مراکــز فرهنگــی و مذهبــی منطقــه 14
اصفهان پرداخته و دورههای تربیتی را در قالب شش فصل شامل روش تربیتی
قبل و بعد از بلوغ ،آشــنایی با نظام معرفتی و تحقق آن و برنامهســازی مقدماتی

برݡگزاری شنبههای قرآنݡی در مسجد الزهرا ؟اهس؟ حرم مطݠهر

و پیشرفته به مدت دو روز برای خواهران و برادران برگزار کرده است.

جلسات سنتی آموزههای قرآنی با حضور سید ناصر رضوی قاری و مدرس قرآن
کشوری در جوار حرم مطهر حضورت زینب ؟اهس؟ برگزار شد.
ایــن جلســات هــر هفتــه روزهــای شــنبه از ابتــدای اســفندماه تحــت عنــوان
«شــنبههای قرآنی» با حضور اســتاد به نام کشوری ســید ناصر رضوی برای افزایش
تســلط و یادگیــری قرائــت قــرآن کریم بــا آموزش صــوت ،لحن و تجوید بعــد از نماز
مغرب و عشا ویژه زائرین بهصورت رایگان برگزار شد.
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توکل بر خدا و معرفی فعالیتهای رستههای مختلف حرم میپردازد .عالقهمندان

یک استادیوم آزادی بازدید
صفحه اختصاصی حرم مطهر حضرت زینب خواهر امام رضا ؟امهع؟ در سایت
آپارات به بیش از  110هزار بازدید منحصربهفرد رسید.
ایــن پلتفــرم مجــازی در ســایت اشــترا کگذاری ویدئو بــه همت واحد رســانه و
تبلیغات آستان مقدس در طول  18ماه فعالیت به بیش از ۴۵۰هزار دقیقه نمایش
بــرای کاربــران رســید که این مقدار برابر با روزانه تقریبی  ۱۴ســاعت تماشــای مدام
اســت ،همچنین تعداد دنبال کنندگان صفحه اینســتاگرام به بیش از  7000نفر و
 1.500.000بازدید در این بازه زمانی رســیده اســت که به تولید محتوای امیدبخش،

میتوانند با دنبال کردن شبکههای اجتماعی حرم به نشانی  @ haramzeinabieاز
محتواهای صحن مجازی بهرهمند شوند.

پخت و توزیع  440پرس چلوماهݡی برای نیازمندان
پویــش عیدانــه حــرم حضــرت زینــب ؟اهس؟ بــرای خانوادههــای نیازمنــد به
مناســبت ایام نوروز برگزار شد.
 110بســته کمکمعیشــت بــه خانوادههــای محــروم و نیازمنــد منطقــه 14
اصفهان اهدا شــد که این بســتههای تبرکی عالوه بر اقالم ضروری و مایحتاج

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

تصویر باال را در تلفن همراهݡ خود تماشا ݡکنید
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معیشــتی شــامل  4پــرس چلو ماهی و  50عدد ماســک برای هــر خانوار بود که

آغاز عملیات اجرایی نصب پوشش ݡگنبد حرم خواهر امام

به مناســبت اعیاد شــعبانیه و نوروز توزیع گردید.

رضا؟امهع؟

گفتنــی ســت این پویــش تحت عنوان «ســفره مهربانی» با توزیع بســتههای
کمکمعیشــت و برپایی ســفرههای افطاری بــرای خانوادههای محروم در ماه
مبارک رمضان ادامه دارد.

عملیات عمرانی ساخت و پوشش گنبد حرم مطهر که شامل سازه فلزی ،بتنی
و کاشــیکاری هاســت ،پیشــرفت  ۶۰درصدی داشته که از هفته گذشته قطعات
کاشی آن به محل سازه انتقال یافته و در حال نصب می باشد که تا چندماه آینده
به بهرهبرداری خواهد رسید.
ویژگــی منحصــر به فــرد معماری ایــن گنبد ،ترکیــب گره های هندســی ،نحوه
قرارگیری شمسه ها و استفاده از رنگ روشن است که باعث شده نمونه اجرایی آن
در معماری جهان اسالم کم نظیر باشد.

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

تصویر باال را در تلفن همراهݡ خود تماشا ݡکنید
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برپایی جشن ویژه ݡکودݡکان مبتالبه سرطان مݡکسا
واحد مددکاری اجتماعی مکسا شعبه اصفهان ،بهمنظور بهبود و ارتقاء کیفیت
زندگی بیماران کودک مبتالبه سرطان ،اقدام به برپایی جشنی ویژه کودکان مبتالبه
ســرطان مکسا نمود .شایانذکر اســت این جشن ،با حفظ پروتکلهای بهداشتی
و در تاریخ  ۱۵فروردین  ۱۴۰۰در تاالر سنبله جهاد کشاورزی اصفهان برگزار شد.

به درخواســت خانوادهها جشنهای کودکانهای را با تعداد مهمان بسیار محدود،
در  ۶ماهه ســال  ۱۳۹۹و فروردین  ۱۴۰۰برگزار کردیم .هدف از برگزاری جشــنهای
کودکانه ،حفظ روحیه کودکان مبتالبه سرطان جهت ادامۀ درمان است.
برنامههــای جشــن :تئاتر عروســکی ،ســرودخوانی ،ترانههای کودکانــه ،دکلمه و
موســیقی شــاد و ســنتی با موضوع همدلی و آمــوزش رعایت موازین بهداشــتی در
دوران کرونا با حفظ فاصله اجتماعی.

مهرزاد مســتأجران ،مســئول واحد مددکاری اجتماعی مکســا ضمــن قدردانی خیرینی که در برگزاری سومین جشن ما را یاری کردند:

از خیرین ،افزود :با توجه به شــیوع کرونا ،تمام برنامههای تفریحی واحد مددکاری
اجتماعی ،به دلیل حفظ سالمتی بیماران و خانوادۀ ایشان برگزار نشد؛ اما با توجه
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اجــرای برنامــه :گروه همدالن امید زندگی به سرپرســتی ســرکار خانــم جوزدانی

(هزینه اجرای برنامه به ارزش دو میلیون تومان که طبق سنوات گذشته بهصورت
رایگان اجرا شد).
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محل برنامه :تاالر ســنبله جهاد کشــاورزی (ارزش کرایه ســاختمان سه میلیون
تومان که طی رایزنی بهصورت رایگان در اختیار مرکز مکسا قرار داده شد).
پذیرایــی :تهیهشــده توســط ســرکار خانــم نــوروزی (بــه ارزش هشــتصد هــزار
تومان ).محتویات بسته( :کیک ،آبمیوه رانی و کارامل)
هدایــا :تهیهشــده توســط دکتــر نصیرالدیــن جــوادی (بــه ارزش پنــج میلیــون و
دویســت هزار تومان ).محتویات هر بســته( :اســباببازی ،یک بســته شــکالت،

سوی ستاد مکسا ،به منظور تدوین پروتکلهای الزم همکاری داشته باشد.
نشســت دوم با حضور مســئولین واحدهای مختلف شــعبه اصفهان مکســا و
با هدف بررســی موضوعات مورد نیاز آموزشــی و پژوهشــی در حوزههای مددکاری
اجتماعی در سرطان ،امور داوطلبین ،ژنتیک و پیشگیری برگزار شد که مقرر شد
مســئوالن واحدها با هماهنگی معاون و مدیران آموزش و پژوهش مکسا اقدامات
الزم را در این بخش انجام دهند.
همچنیــن در ادامه جلســهای با حضور پزشــکان و پرســتاران مرکــز اصفهان ،با

کتاب ،جوراب و سی هزار تومان در هر بسته)
معرفی تاالر :سرکار خانم بیگی

هــدف بررســی دورههای بازآموزی ،نحوۀ نیازســنجی آموزشــی تیمهای پزشــکی و

ناهار :تهیهشــده توســط خانواده مستأجران (به ارزش سه میلیون و هفتصد و

برنامهریزی برای آزمونهای ارزیابی برگزار شد.
در پایــان ،جلســهای بــا حضــور دکتر محمدرضــا شــعربافچیزاده معــاون فنی

پنجاههزار تومان)

مکســا ،دکتر مهرداد زینلیان مدیر آموزش و پژوهش شــعبه اصفهان و کارشناسان
آموزش و پژوهش و طرح و برنامه با هدف مشخص شدن نحوه تعامل واحد آموزش
و پژوهش برگزار شد.

بازدید معاون آموزش و پژوهش مݡکسا از شعبه اصفݠهان
دکتــر عادلــه قلیزاده معاون آموزش و پژوهش مکســا و دکتر پونه پیرجانی مدیر
آموزش و پژوهش ضمن حضور در شــعبه اصفهان مکســا ،با کارکنان این مرکز در
بخشهای مختلف به گفتوگو پرداختند.
در نشست اول که همایون ناجی اصفهانی مدیر مرکز اصفهان ،دکتر احمدیفراز
نماینــده واحــد مراقبت معنوی مرکز اصفهان و کارشناســان آموزش و پژوهش مرکز
اصفهــان حضــور داشــتند ،ضمــن ارزیابی نیازهــای آموزشــی کارکنان ،مقرر شــد
دکتر احمدیفراز نســبت به انتقال تجربیات و مســتندات به افراد معرفی شــده از
اخبار و رو یـدادهای مرکز پیشگیری وکنترل سرطان ایرانیان/اسفند99وفروردین 1400
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برنامههای فرهنݡگݡی تربیتی مرݡکز سالله شعبه قم در
(ارســال تصاویــر از برگــزاری جشــنهای خانگی همزمــان با میالد باســعادت

ایام نوروز ۱۴۰۰
مرکــز تربیتــی و پــرورش اســتعداد ســاله شــعبه قــم بــا رویکــرد تربیتــی و
اســتفاده از ظرفیت مربیــان تربیتی برنامهریزیهای متعددی را در نوروز ۱۴۰۰
انجام دادند تا از طریق فضای مجازی و بســتر رســانهای موجود فعالیتهای
تربیتی اجرا شود.

گفتنی اســت پس از ارســال آثار نفرات برگزیده انتخاب و جوایزی بهرســم
یادبود به متربیان اهدا شــد.
همچنیــن همزمــان بــا میــاد باســعادت حضــرت مهدی؟جع؟ تعــداد دو

ویژهبرنامــه لحظــه طال ئــی (ارســال تصاویر خالقانــه و فیلم کوتــاه از لحظه
تحویل ســال  ،)۱۴۰۰بهاری شــو (انجام برنامهریزی روزانــه) و به یاد یار غائب
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منجی عالم بشــریت حضرت ولیعصــر؟جع؟ ازجمله این برنامهها بود.

رأس گوســفند به نیت ســامتی و فرج حضرت ولیعصر؟جع؟ ذبح و در بین
خانوادههای نیازمند شــهر قم توزیع شد.
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متربی مرݡکز سالله ،رتبه اول برنامه روز حل مسئله
خانه ریاضیات ایران را ݡکسب ݡکرد
سید امیرحسین طیب متربی گروه فجر مرکز تربیتی و پرورش استعداد سالله
شــعبه اصفهان ،رتبه اول برنامه روز حل مســئله خانه ریاضیات ایران را کســب
کرد.
ســید امیرحســین طیــب دانشآمــوز ممتــاز مرکــز تربیتــی و پرورش اســتعداد
سالله با موفقیت در آزمون پذیرش مدارس استعدادهای درخشان در پایه هفتم
دبیرستان تیزهوشان شهید اژهای یک اصفهان تحصیل میکند.
امیرحســین  ۱۳ســاله به ریاضیات عالقه دارد و سال گذشته موفق به کسب
رتبــه  ۱۰و مدال نقره مســابقات علمی المپیاد نوجوان ایــران (مبتکران) و دیپلم
افتخار یازدهمین جشنواره بینالمللی ریاضیات کانگورو در ایران شده است.
او کــه رتبــه اول برنامــه روز حــل مســئله خانه ریاضیــات ایران را کســب کرده
و دوره آموزشــی ربــات جنگنــده و دوره محاســبات ذهنــی و چرتکــهای را هم با
موفقیت گذرانده است ،قصد دارد در رشته ریاضی فیزیک ادامه تحصیل دهد

و دوســت دارد در حوزه نجوم دانشــمند شود ،چون محاسبات نجوم و سیارات
خیلی با ریاضیات سروکار دارد.
امیرحسین طیب بابیان اینکه من در کنار درس به چند رشته ورزشی عالقه
دارم ،عنوان کرد :من به رشــته بدمینتون عالقه دارم و میخواهم ورزش را هم در
کنار درس ادامه دهم.
متربی گروه فجر مرکز تربیتی و پرورش اســتعداد ســاله شعبه اصفهان درباره
دورههای محاســبات ذهنی و چرتکهای گفت :در این مســابقات چند عدد به
هر شــرکتکننده اعالم میشد که باید محاسباتی را با چرتکه انجام میدادیم و
گاهی هم چرتکه را از ما میگرفتند تا محاسبات را ذهنی انجام دهیم.
امیرحسین طیب به نوجوانان هم سن و سال خود که به ریاضی عالقه دارند
توصیــه میکنــد بــه کاربرد ریاضــی در زندگی دقــت کنند و با تمریــن و تالش در
رشتهای که با ریاضی مرتبط است پیشرفت کنند.
او کــه ایــن روزهــا ماننــد هــم ســن و ســالهای خــود بهصــورت غیرحضوری
آمــوزش میبینــد ،آمــوزش مجازی را هم مفید و هم مضر دانســت و خاطرنشــان
کرد :آموزش مجازی از این نظر که اتالف وقت دانش آموزان کمتر اســت و مضر
از این نظر که ممکن اســت به دانش آموزان کمتر توجه شــود و امکان تقلب هم
وجود دارد.

اردوی زیارتی فرهنݡگݡی مشݠهد مقدس ݡکارݡکنان و
مربیان تربیتی مرݡکز سالله برݡگزار شد
اردوی زیارتــی فرهنگــی مشــهد مقــدس کارکنــان و مربیــان تربیتــی مرکــز
تربیتــی و پرورش اســتعداد ســاله همزمان بــا عید مبعــث از تاریخ  ۱۹لغایت
 ۲۵اسفندماه برگزار شد.
کارکنــان و مربیــان تربیتــی مرکــز تربیتــی و پــرورش اســتعداد ســاله ضمــن
بهرهمندی از فضای معنوی حرم حضرت علی بن موســیالرضا؟ع؟ و زیارت
بــارگاه ملکوتــی آن امــام همــام از برنامــه مختلــف فرهنگی ایــن اردو بهرهمند
شدند.
ویژهبرنامــه مبعــث رســول گرامــی اســام؟ص؟ ،دورهمــی و زیارتهــای
اخبار و رو یـدادهای مرکز تربیتی و پرورش استعداد سالله/اسفند99وفروردین 1400
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دســتهجمعی ،ســحرهای انتظــار ،حرم گــردی و بازدید از باغوحــش وکیلآباد

اهدای یادبود به ݡکارݡکنان بنیاد آالء و حرم مطݠهر حضرت

ازجملــه برنامههای ایــن اردوی زیارتی فرهنگی بود.

زینب خواهر امام رضا ؟امهع؟ اصفݠهان
محســن جعفری مدیر و جمعی از کارکنان مرکز تربیتی و پرورش اســتعداد
ســاله با حضور در ســاختمان بنیاد خیریه راهبری آالء و حرم مطهر حضرت
زینب بنت موسی بن جعفر ؟مهع؟ اصفهان با اهدای قاب شاسی تصویر ایوان
طــای حــرم حضــرت امیرالمؤمنیــن؟ع؟ ،میــاد باســعادت مولیالموحدیــن
حضــرت علی ؟ع؟ و روز پــدر را تبریک گفتند.

ویژهبرنامههای مرݡکز سالله در ایام والدت حضرت
همزمان با میالد حضرت علݡی ؟ع؟ از زحمات ݡکارݡکنان
مرݡکز تربیتی و پرورش استعداد سالله تقدیر شد
همزمــان میــاد باســعادت مولیالموحدیــن حضرت علــی ؟ع؟ و روز پدر،
محســن جعفــری مدیــر مرکــز تربیتــی و پــرورش اســتعداد ســاله از زحمــات
کارکنــان و مربیــان تربیتی این مرکز با اهدای گلــدان گل و هدیه تقدیر کرد.
جعفــری ضمــن تبریک ایــن میالد فرخنــده ابراز امیدواری کرد :انشــاءاهلل
در زیر ســایه حضرت امیرالمؤمنین ؟ع؟ در تمام مراحل زندگی موفق باشــید.
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امیرالمؤمنین ؟ع؟ و روز پدر
همزمــان بــا ســیزدهم رجــب ،ســالروز میــاد مولــود کعبــه ،حضــرت
امیرالمؤمنیــن علــی ؟ع؟ ویژهبرنامههایــی در مراکــز تربیتی و پرورش اســتعداد
سالله برگزار شد.
نوجوانان ســید مرکز سالله شعبه اصفهان در شب میالد پر خیروبرکت امام
اول شــیعیان حضرت علی ؟ع؟ دور هم جمع شــدند تا میالد این امام همام را
به پیشــگاه مقدس حضرت ولیعصــر ؟جع؟ تبریک و تهنیت عرض کنند.
محسن جعفری؛ مدیر مرکز تربیتی و پرورش استعداد سالله در این آیین به
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بیــان ویژگیهــای شــخصیت حضرت علی ؟ع؟ پرداخت و ســپس کربالیی

 ۳روز بندگی خالصانه نوجوانان سید مرکز سالله با دعای ام داوود پایان

جــواد جانقربان به مدیحهســرایی و مولودیخوانی در مدح و ثنای مولود کعبه

یافت

حضــرت امیرالمؤمنین ؟ع؟ پرداخت.

قرائت قرآن ،بیان احکام ،حلقههای راه وصل ،قرائت دعا و زیارت و سخنرانی

مســابقه ،اهــدای جوایــز و هدیه بــه نوجوانانی کــه نام مبارکشــان علی بود از
دیگر برنامههای این مراســم معنوی بود.

جمله برنامههایی بود که از سحرگاه نخستین روز اعتکاف برگزار شد.

در پایان این جشــن نوجوانان ســید مهمان سفره بابرکت حضرت علی؟ع؟
بودند.

در ایــن آییــن که از ســالروز والدت باســعادت مولیالموحدیــن حضرت علی
؟ع؟ آغــاز و بــا قرائــت دعــای ام داود خاتمــه یافت ۲۶ ،نفر از نوجوانان ســید پســر

الزم بــه ذکــر اســت ،فوتبال پدر و پســری ،دستبوســی پدر و تماشــای فیلم
«دیدن این فیلم جرم اســت» از دیگر برنامههای مرکز ســاله شعبه اصفهان در
ایام میالد با ســعادت حضرت علی ؟ع؟ بود.

حجتاالســام علی حقانی و محســن جعفری مدیر مرکز ســاله ،مرثیهسرایی از

از گروههای فجر و ســلمان مرکز تربیتی و پرورش اســتعداد ســاله شعبه اصفهان
حضور داشتند و خود را برای تمرین بندگی و جهاد با نفس آماده نمودند.
گفتنــی اســت؛  ۲۶معتکف در غــروب روز  ۱۵رجب  ،آخریــن نماز اعتکاف را
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خواندند و پس از افطار با این فضای سرشار از عطر معنویت وداع کردند.

مسابقه پدر و پسر در مرکز سالله شعبه قم برگزار شد
مســابقه پدر و پســر همزمان با میالد باســعادت امام جواد ؟ع؟ و امام علی؟ع؟
طی  ۴روز در مرکز تربیتی و پرورش استعداد سالله شعبه قم برگزار شد.
این برنامه باهدف ایجاد تعامل و روحیه شورونشــاط در بین والدین و متربیان
برگزار شد.
ایــن برنامه در قالبهای پانتومیم ،مســابقات ایرهاکی ،فوتبال دســتی ،دارت،
شناخت پدران و فرزندان و سؤاالت مذهبی و اطالعات عمومی برگزار شد.
الزم به ذکر اســت ســید محمدحســن ســیدمحمدی از گروه شــهید زینالدین
بهعنــوان نفــر اول و ســید محمدمهــدی حســینی شــریف از گروه شــهید حججی
بهعنوان نفر دوم مسابقه ورزشی پدر و پسر انتخاب و جوایز نفیسی به آنها اهدا شد.

ضدعفونݡی مستمر ݡکالسهای مرݡکز تربیتی و پرورش
استعداد سالله
مســئول تربیــت و پژوهــش مرکز ســاله از اجــرای تمهیــدات ویژه بهداشــتی در
شعب مرکز سالله خبر داد و گفت :تمهیدات الزم برای جلوگیری از انتشار ویروس
کرونا در بین متربیان در نظر گرفتهشده و بهصورت مستمر عملیاتی میشود.
مهدی نفیســی مهر تصریح کرد :براســاس برنامهریزیهای انجامشــده ،تمامی
سهــا ،نردههــا ،تجهیــزات و صندلیها به منظور پیشــگیری از شــیوع ویروس
کال 
کرونا بهصورت مســتمر توســط کارکنان شــعب اصفهان و قم مرکز تربیتی و پرورش
استعداد سالله ضدعفونی میشوند.
وی تأ کید کرد :کالسها و تجهیزات شعب اصفهان و قم مرکز تربیتی و پرورش

همچنیــن بــه مناســبت ســالروز والدت مولود کعبــه حضرت علــی ؟ع؟ و روز
پدر ،مسابقه چالش پدرانه باهدف بزرگداشت مقام و جایگاه پدر در مرکز تربیتی
و پرورش استعداد سالله شعبه قم برگزار شد.
متربیــان در ایــن چالــش مصاحبــهای را بــا پدران یــا پدربزرگان خــود با موضوع
«بهتریــن و جذابتریــن خاطره دوران نوجوانی» انجــام و فیلم مصاحبه (حداکثر
در حدود یک دقیقه) ارسال نمودند.
دبیرخانــه ایــن چالش ســید محمدمهــدی مؤمنی از گروه شــهید ســلیمانی را
بهعنوان نفر برگزیده این برنامه انتخاب کردند.
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استعداد سالله باید بهطور مستمر و روزانه ضدعفونی شوند تا بدین طریق با کاهش
شیوع این ویروس ،از میزان اضطراب و استرس خانوادهها نیز کاسته شود.
مســئول تربیــت و پژوهــش مرکز ســاله افــزود :همــکاران مرکــز تربیتــی و پرورش
اســتعداد ســاله بــا برنامهریزی دقیق و مدون با اســتفاده از تجهیــزات و امکانات
الزم ،خدمات ضدعفونی مستمر را انجام میدهند و تا رفع این بیماری منحوس
ادامه خواهد داشت.

متربیان مرݡکز سالله شعبه اصفݠهان بݠهار تݡکلیف خود را
جشن ݡگرفتند
همزمان با میالد باسعادت منجی عالم بشریت حضرت ولیعصر ارواحنافداه
جشــن تکلیــف متربیــان گــروه نــور مرکــز تربیتی و پرورش اســتعداد ســاله شــعبه
اصفهان در قالب «شروع فصل راز و نیاز» برگزار شد.
در این آیین معنوی حجتاالسالم مهدی کشاورز خطاب به دانش آموزان تازه
مکلف اظهار کرد :بزرگی به سن و سال نیست به رفتار آدمهاست .هیچ گناهی را
کوچک نشمارید چون ممکن است غضب خداوند در آن گناه باشد و سعی کنید
بهترین بنده برای خداوند باشید.

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

در ایــن آییــن معنــوی کــه در فضایــی آ کنــده از نشــاط و شــوق برگــزار شــد،
مولودیخوانــی حــاج محمــد یزدخواســتی ،اجــرای گــروه ســرود بینــه ،قرائــت
سوگندنامه ،مسابقه و اهدای جوایز از دیگر برنامههای شاد و آموزندهای بود که اجرا
شد.

تصویر باال را در تلفن همراهݡ خود تماشا ݡکنید
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توسعه سازمانهای مردم نهاد قرار دادند به این معنا که دولتها تسلطشان رو

ݡگزارش سومین همایش ملݡی خیرماندݡگار

به افول است و نهادهای خصوصی کارایی کافی را ندارد ،اما بخش سوم یعنی

از افول توجه به فرهنگ وقف در قرون اخیر تا لزوم ایجاد نگاههای
جدید به عرصه وقف
ســومین همایــش خیــر ماندگار با حضور حجتاالســام ســید ســعیدرضا
عاملــی دبیــر شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی ،حجتاالســام ســید مهــدی
خاموشــی رئیس ســازمان اوقاف و امور خیریه و جمعی از نمایندگان مجلس
شــورای اســامی و فعاالن عرصه امور خیر و کارآفرینی برگزار شد.
در این مراســم محمد صالــح طیبنیا رئیس ســومین همایش خیر ماندگار

سازمانهای مردم نهاد کارایی بیشتر و روند اقتصادی بهتری خواهند داشت.
طیبنیــا تا کیــد کــرد :تعــداد ســازمانهای مــردم نهــاد در دنیــا بیــش از
۱۰میلیون اســت که بیشــتر آنها پس از ســال ۲۰۰۰میالدی شــکل گرفته اســت،
هند ،آمریکا و ســپس چین در رتبههای اول ســازمانهای مردم نهاد هســتند،
در ایــران هــم در یــک دهــه اخیــر ایــن ســازمانها رو بــه رشــد اســت .تعــداد
خیریههــا در ایــران نیــز براســاس آمــار رســمی ۱۵هزارتــا اســت ،البته ایــن آمار
وزارت کشــور اســت امــا بســیاری از مراکــز خیریه ما مثــل موقوفهها و مســاجد

با ارائه گزارشــی از تاریخچه وقف در کشــور ایران ،اظهار کرد :وقف تاریخچه
بســیار قدیمی دارد و از زمان پیامبر اکرم؟ص؟ نهادهای آن شــکل گرفته است،
در برهــهای زمــان تدابیــری مثــل خمــس ،ذکات ،قربانــی و ...بســیار در بــاد
اســامی توســعه پیــدا کــرد و بــه بخشــی از زندگی مردم تبدیل شــد .بســیاری
از شــهرهای کشــور مــا کال موقوفه اســت و همه مردم شــهر از منافــع وقف بهره
میبردند.

در دو قرن اخیر وقف افول پیدا کرده است
وی ادامــه داد :متاســفانه در دو قــرن اخیــر وقــف افــول پیدا کــرده و از حالت
مردمــی بــه شــکل ســازمانی تبدیل شــده اســت ،بســیاری از متفکران قــرن ۲۱را
28
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که دولتی نیســتند در این آمار قرار ندارند که با احتســاب آنها آمار به ۲۰۰هزار

بــاالی تحــوالت اجتماعــی و در عیــن حــال پیچیــده شــدن مســائل جوامــع و

مرکز خیریه میرسد.

اثربخشــی باالی فعالیت خیریهها مواجه هســتیم.

پنجمین اقتصاد جهان را سازمانهای مردم نهاد در اختیار دارد

طیبنیــا ابــراز کــرد :در ایران نیــز امور خیر بــا چالشهــای حکمرانی ،عدم

وی یــادآور شــد :پنجمیــن اقتصــاد جهــان را ســازمانهای مــردم نهــاد در

شــناخت نخبگان از حوزه خیریه ،فقدان نهاد واحد جهت سیاستگذاری،

اختیــار دارد ،امــروز یکــی از مشــکالت جوامــع و حتــی ایران اشــتغال اســت،

فقدان نهادی صدور مجوز ،ضعف و نا کارآمدی و عدم آمار دقیق از اتفاقات

ســازمانهای مــردم نهــاد در کشــوری مثــل هلنــد ۱۴درصــد شــاغلین را در بــر

مرتبــط بــا امــور خیــر روبرو اســت .بــا این وجــود بــرای عصر جدیــد بایــد تولید

میگیرند که حقوقبگیر هســتند ،البته این جدای از ۱۲میلیون نفری هســتند

دانــش تخصصــی امر خیــر و مشــارکت اجتماعی ،تربیت نیــروی متخصص،

کــه داوطلبانه کار میکنند.

اصالح الگوی حکمرانی امر خیر در ســطح کالن و ترویج و فرهنگســازی امر

طیبنیــا بــا بیــان اینکــه در ســال  ۲۰۱۶در آمریــکا ۱۲میلیــون نفــر در
ســازمانهای مــردم نهــاد مشــغول هســتند کــه حقــوق نیــز دریافــت میکنند،

خیــر و مشــارکتهای اجتماعی را مدنظر قرار دهیم.

در حال حاضر ۱۲۰۰موقوفه در کشور ما ثبت شده است

تصریح کرد :البته بیشــتر ثروتمندان بزرگ دنیا امروز یک ســازمان خیریه دارند

حجتاالســام ســیدمهدی خاموشــی رئیس ســازمان اوقاف و امور خیریه

کــه ایــن یک قــدرت را برای آنها ایجــاد کرده اســت و ایــن نقشغیرنیکوکارانه

دیگــر ســخنران ایــن همایــش بود کــه با بیــان اینکــه کار خیر در نــگاه دینی ما

خیریههای بزرگ در دوران معاصر یک چالش اســت ،این باعث شــده که آن

دارای مولفههــا و عناصــری اســت کــه بــا نــگاه بشــری امــروز متفاوت اســت،

خوشــبینی سابق که وجود داشــت مورد تردید قرار بگیرد.

اظهــار کرد :در نگاه بشــری اگر نفع خود را در نظــر نگیرید و نفع دیگران مدنظر

وی افــزود :امــروز خیریههایــی بــا اثربخشــی بــاال در حــوزه پژوهــش،

باشــد میگوینــد کار خیــر انجــام شــده اســت ،امــا در دیــن کار خیــر بــا مولفه

سیاســتگذاری ،تکنولــوژی ،آمــوزش و حوزه ســامت وجود دارنــد ،ما در امر

بینش الهی همراه اســت که یــک جهت به زندگی مامیدهد.

خیریــه در قســمت کالن بــا چالشهایی چون وابســتگی تحــوالت اجتماعی

ما نزدیک به ۹۰۰نیت در مورد کار خیر داریم

و فرهنگــی کشــورها بــه یکدیگــر ،عدم جداســازی خیریهها از ســایر نهادهای

وی ادامــه داد :هــرکاری که بــرای خدا انجام دهیم خداونــد این مال یا کار

مدنــی ،کاهــش اقتــدار دولتهــا و افزایش قــدرت نهادهای مردمی ،ســرعت

را میپذیــرد که ایــن میتواند در قالبهای مختلفــی همچون کمک درمانی،
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معیشــتی و حتــی وقت گذاشــتن برای دیگران باشــد ،بهتریــن معروف به داد

شــد مگــر بــا کمــک خود مــردم بــه همین منظــور شــوراهای خیــر در اســتانها

مســلمین رســیدن اســت ،پیامبر اکرم؟ص؟ میفرمایند«کســی که بیدار شــود و

ایجــاد کردیــم کــه مردم خود آنهــا را اداره کننــد ،ما در مورد رقبــات و درآمدها

اهتمام و اراده کمک به دیگران نداشــته باشــد مسلمان نیست» .پس تعریف

ســعی کردیم کار را به امینها بســپاریم ،در واقع در مورد اداره موقوفات تالش

مــا از کار خیــر در دین با مولفههای دینی اســت ،در حالی که در نظام ســلطه

کردیم امینها کار کنند و ســتاد کار کارشناســی انجام دهد.

کار خیر تمرکز قدرت و پول در مســیر منافع شخصی

نیکوکاری ماهیت جهانی دارد

است.

حجتاالســام ســید ســعیدرضا عاملــی دبیــر

رئیــس ســازمان اوقاف و امــور خیریه خاطرنشــان
کــرد:در امــور خیر مــا نزدیک به ۹۰۰نیــت در مورد کار
خیــر داریم ،در جایــزه علمی البرز نمونــه آن را کامال

ســازمان اوقاف میتواند نیمــی از فعالیت
خــود را در اختیــار دانشــگاهها قــرار دهــد ،زیرا

شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی نیز در ایــن همایش
بــا اشــاره به اینکــه اولین هدف کار خیر برای انســان
اســت ،گفــت :در امر خیر مســاله اصلی به حســاب

میبنیــم کــه واقــف بــرای علــم و کارآفرینــی هزینــه امــروز نــور در علم اســت ،برای نمونــه کار خیر
کــرده اســت و وقــف امــور در مســیر علــم اســت ،بــه در امــر محیطزیســت امــری اســت کــه نباید از

نیکوکاری بنگاههای بزرگ و ثروتمند متفاوت است

همیــن منظور تقاضا دارم نیاتی که ما را به اســتقالل آن غافــل شــویم ،نیکوکاری در محیطزیســت

پــس بایــد نیکــوکاری را مردمــی کرد .یــک خیری که

و قــدرت بیشــتر یعنــی همــان تولیــد بومی با اتــکا به میتوانــد بــه ســامت مــا کمــک کنــد ،حتــی

علــوم نوجوانان و جوانان ســوق میدهــد دقت کنیم
زیرا در ادامه اســتقالل اقتصادی را به همراه دارد.

ایران اسالمی سابقه درخشانی در امر خیر و
موقوفات داشته

غذای ســالم میتواند در مســیر نیکوکاری قرار
گیــرد .حتــی حــوزه مشــاوره در امــر نیکــوکاری
نبایــد فرامــوش شــود ،خیلــی از مــردم روزانــه

خاموشــی یــادآور شــد :ایــران اســامی ســابقه دچــار اضطــراب و بنبســتهای اجتماعــی
درخشانی در امر خیر و موقوفات داشته است ،برای هســتند که با نیکوکاری در این عرصه میتوان
نمونه ســازمان اوقاف ۱میلیون و ۶۰۰بســته معیشــتی به قشری از جامعه کمک کرد.
در همیــن ایام کرونا در اختیار مردم قرار داده اســت

آوردن و توجه به همگان است ،نیکوکاری مردمی با

داوطلــب کار خیــر اســت اولین لذت بــرای او فراهم
است نه کسی که به او کمک میشود.
وی ادامــه داد :وقتــی در نیکــوکاری بــه ســمت
آموزش و بنیه دانش جامعه میرویم یک گسترهای
در دامنــه نوآور یهــای اجتماعــی فراهــم میکنیم،
ایــن نوآوری میتوانــد اتفاقات جدید را رقم بزند.
دبیــر شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی بــا اشــاره
بــه اینکــه شــفافیت مالــی و قابــل دســترس وقــف
میتوانــد اعتمــاد عمومــی را بــرای واقــف و کســی

کــه نــه بــا بودجــه ســازمان بلکه بــا کمک مــردم بوده

کــه خدمات دریافــت میکند فراهم کنــد ،تصریح

اســت ،همچنین نیازهای بهداشــتی چون ماسک،

کرد :وقتی شــفافیت ایجاد شــود احساس تقویت و

دســتکش و گان با کار خیر مردمتامین شــد.

عضویــت اجتماعی و هویت ملی شــکل میگیرد.

وی افــزود :در حــال حاضــر ۱۲۰۰موقوفــه در کشــور مــا ثبت شــده کــه دارای

عاملــی بیــان کــرد :نیکــوکاری ماهیــت جهانــی

رقبــات میلیونی اســت که این نشــانگر نــگاه آیندهنگری مردم از گذشــته تا به

دارد ،در واقــع آنچــه برای ایران انجام میدهیم برای جهان هم باید انجام داد،

امروز بوده است.

البتــه در بســیاری از حوزههــای بینالمللــی مــا تمایلی به حضــور نداریم چون

رییــس ســازمان اوقاف و امــور خیریه بیان کرد :امور خیریــه محقق نخواهد
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بســیاری از ســازمانهای خیریــه جهان با نگاه ســلطه قدرت و ثروت هســتند،
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بــا ایــن وجــود نیــت ما بــرای کار خیــر نبایــد محــدود به یــک جغرافیــای خاص

در محیطزیســت میتوانــد بــه ســامت مــا کمــک کنــد ،حتــی غــذای ســالم

باشــد ،البته فراموش نکنیم هرآنچه کار خیر انجام دهیم به خودمان باز خواهد

میتوانــد در مســیر نیکوکاری قرار گیــرد .حتی حوزه مشــاوره در امر نیکوکاری

گشــت ،بــرای نمونــه تالش ما بــرای حذف تروریســت در منطقه خیــرش به تمام

نبایــد فرامــوش شــود ،خیلــی از مــردم روزانــه دچــار اضطراب و بنبســتهای

دنیا بازگشت.

اجتماعی هســتند که با نیکوکاری در این عرصه میتوان به قشــری از جامعه

نباید تمام کارهای خیریه را یک نهاد انجام دهد

کمک کرد.

وی افــزود :حوزه نیکوکاری اجتماعی دارای ســه رکن وقف و حمایتهای

۴۰میلیارد دالر وقف دانشگاه هاروارد آمریکا است

اجتماعــی اشــخاص و نهادهــا ،نیکــوکاری مردمــی از طریــق مشــارکت همــه

وی ادامــه داد :در حــال حاضــر شــرکتهای چنــد ملیتی فقــط در امر خیر

مــردم در حمایــت از یکدیگــر و نهادهــای سیاســتگذار و نهادهــای کلــی

پــول نمیدهنــد بلکــه تجهیزات و منابع انســانی خــود را در اختیار میگذارند

اســت ،اما بایــد الیههای متنوع نیکــوکاری اجتماعی را مشــخص کنیم ،باید

تــا بتواننــد قدمــی در عرصه خیــر بردارند .از ایــن رو در حوزه سیاســتگذاری

نیــروی متخصــص را در زمینه امور خیر آموزش دهیم.

باید تســهیلگری در کار خیر و نیکوکاری داشــته باشــیم ،در عین حال امکان

دبیر شــورای عالی انقالب فرهنگ با بیان اینکه نباید تمام کارهای خیریه
را یــک نهــاد انجــام دهــد ،گفــت :ما در زندگــی روزمــره باید به دیگــران کمک

خدمــات بــدون مالیات ،تامیــن ضوابط حقوقی الزم بــرای کمک به دیگران،
دانشافزایــی در حوزه امور خیریه هم اهمیت خواهد داشــت.

کنیــم ،مســاله بیتوجهــی کــه امــروز در زندگی مردم ایجاد شــده اســت خوب

دبیر شــورای عالی انقالب فرهنگ ابراز کرد :در حوزه امور خیر و نیکوکاری

نیســت ،متاســفانه در زندگــی فعلــی کســی حتــی از حال همســایه خــود خبر

ایــران تاریــخ غنــی دارد ،زرتشــت در اوســتا صراحتــا میگوید «خوشــبختی از

نــدارد ،بنابرایــن جنــس کار خیــر فقــط مالی نیســت بلکــه باید در تمــام ابعاد

آن کســی اســت که دیگران را خوشــبخت کند» ،با همین پیشزمینه تا زمان

بتوانیم بــه دیگران کمک کنیم.

پیامبر؟ص؟ و دین اسالم در تاریخ ایران کار خیر را میبینیم ،در آتشکدههای

عاملی خاطرنشــان کرد :ســازمان اوقــاف میتواند نیمــی از فعالیت خود را
در اختیــار دانشــگاهها قــرار دهد ،زیرا امروز نور در علم اســت ،برای نمونه کار
خیر در امر محیطزیســت امری اســت که نباید از آن غافل شــویم ،نیکوکاری

قدیــم ایــران کار آموزشــی را انجــام میدادنــد کــه بعــد از ورود اســام بــه ایران
مســجد جای این اما کن را گرفتند.
وی در پایــان گفــت :حــوزه وقــف علمــی نــه در ایــران بلکــه در دنیــا بســیار
پررنــگ اســت ،بــرای مثــال ۴۰میلیــارد دالر وقــف دانشــگاه هــاروارد آمریــکا
اســت ،زیرا تولید علم بســیار مهم اســت و مــا هم باید به ایــن موضوع اهتمام
داشته باشیم.

مهمترین کار خیر تولید ثروت است
در ادامــه این مراســم محمدرضا دیانی رئیــس مجمع کارآفرینان کشــور نیز
بــا بیــان اینکــه مهمتریــن کار خیر تولید ثروت اســت ،گفت :ثــروت در جریان
خــود فقــر را از بیــن میبــرد ،توجــه بــه کارآفرینــی و تولیــد ثــروت منشــا آن از
اهلبیت؟مهع؟ میآید ،اینکه ما به اموال دولتی رجوع و آن را تقسیم کنیم یک
امر طبیعی اســت اما تولید ثروت و توزیع آن درست است ،حضرت علی؟ع؟
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باتوجه به باغهایی که در آن کشــاورزی میکردند هم تولید کار و هم ثروت را

میخواهند کار وقف کنند به ســمت کارهــای اولویتدار هدایت کنیم.
وی اضافــه کــرد :یکی از مهمترین کارهای خیر توجه به خردمندی اســت،

داشــته و از محل درآمد آن به دیگران کمک میکردند.
وی ادامه داد :یکی از توجههای ما باید این باشد که به جای انباشت ثروت

هــرگاه جامعــه خردمنــد شــود بســیاری از موضوعــات همچــون تولیــد و توزیع

به سمت تولید آن برویم ،امروز خیلی از مردم به دنبال انباشت طال ،سکه و دالر

ثروت هم درســت خواهد شد.

هستند در حالی که این رویه درست نیست ،اگر تولید ثروت و کارآفرینی شکل

راه برونرفت از مشکالت اقتصادی را مردمی کردن آن است

بگیرد قطعا رویکرد ما نسبت به امور خیر عوض خواهد شد.

مهــدی طغیانــی نماینده مجلس شــورای اســامی نیز در ادامه این مراســم

نگاههای جدید به عرصه وقف بسیار مهم است

بــا بیــان اینکه برخی راه برو نرفت از مشــکالت اقتصــادی را مردمی کردن آن

رئیــس مجمــع کارآفرینان کشــور ابــراز کرد :اگــر واقعا فرهنــگ عمومی خود

میداننــد ،گفــت :متاســفانه در کشــور مــا در مــورد خیر کــه بــه نقشآفرینی در

را بــه این ســمت ببریــم که جایگاه ویــژهای برای جهادگران عرصــه کار ،تولید

اقتصــاد کمــک میکنــد پراکندگــی قوانین داریم و باعث شــده کــه این حوزه

و اشــتغال قائل باشــیم بزرگترین کار خیر را کردهایم ،درســت اســت که باید

رشد نکند.

بــرای جهادگــران امنیــت و علــم ارزش قائل باشــیم اما جهادگــران کارآفرین را

وی یادآور شــد :برای مثال در نظام مالیاتی با بســتن مالیاتهای ســنگین
بــرای منافعی که از خیریه حاصل میشــود مانــع ایجاد میکنیم و نمیگذاریم

هم نباید فراموش کرد.
دیانی افزود :نگاههای جدید به عرصه وقف بسیار مهم است ،تولید ثروت

کــه پیشــرفت و توســعه بــرای آن بخــش حاصــل شــود ،البته در مجلس ســعی

جــزء ارزشهــای ملــی ما نیســت زیرا شــاخصهای آن تعریف نشــده اســت،

داریم در نوع مجوزدهی ،حسابرســی و شــفافیت در امور خیریه قاعدهگذاری

موضــوع دیگــر در کنــار تولیــد ثــروت بحــث توزیــع ثروت اســت ،امــروز مراجع

داشــته باشــیم .تالش نمایندگان بر این اســت هرچه زودتر یک قاعده درست

عظــام تقلیــد و رهبــر معظــم انقــاب معتقــد هســتند کســانی کــه میخواهند

بــرای امــور خیــر و ســپس اقتصــاد مردمــی را داشــته باشــیم که یک رکــن برای

وقــف کننــد باید در جهت مســیر و نظر خود واقف باشــد ،یکــی از کارهای ما

اقتصاد مقاومتی به شــمار میرود.

در توســعه امر خیر این اســت که زمینهســازی برای انجام امور خیر به ســلیقه
خــود مــردم را داشــته باشــیم .همچنیــن با یــک راهبرد علمــی بایــد مردمیکه
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تعداد بازدیدئئکنندئئگان
 5000بازدید از الیو سایت خیرماندئئگار بــه
وسـیلــه  1200ئئکاربر یئئکتا

300بازدید ئئکننده یئئکتا

 9بـــــازدیـــــد

 50بــازدیـد
به همراه 11
بازدیـدئئکننده
مستمر و 39
بازدید ئئکننده
غیرمستمر

ئئکنـنـده یئئکتا

 300بازدید با  30بازدیدئئکننده مستمر و 270
بازدید ئئکننده غیر مستمر

 31بــازدیـد ئئکنـنـده یئئکتا

 12و  13اسفندماه ( 1399نشست های تخصصءءی)

بازتاب خبری سومین همایش ملءءءءءی خیرماندئئگار
در اخبار صدا و سیما و ئئگفتئئگوهای رادیویی
جئئئهت مشاهده ئئکلیپها و ئئگفتئئگوهای رادیویی QR
 Codeروبهرو را اسئئکن ئئکنید

به همت بنیاد آالء ݡکتاب «سرمایههای ماندݡگار» روانه

بــه بیــان دیگر ،دغدغــه کتاب ،بیــان نکتههــا و راهکارهایی بــرای افزایش
هــر چه بیشــتر تــوان موسســات غیرانتفاعــی و خیریهها در نحوه جــذب منابع

بازار نشر شد
کتــاب « ســرمایههای مانــدگار» بــه همت «بنیــاد آالء و پژوهشــکده آالء» با
موضــوع روشهــای تامیــن مالــی خیریههــا و ســازمانهای مردم نهــاد چاپ و
منتشر شد.
خیرخواهــی و نیکــوکاری و تمایــل افــراد بــرای انجــام دادن آن ،از
خصوصیات فطری انســان اســت .افراد فارغ از جنس ،سن ،قومیت ،مذهب
و … ،بــه صــورت فــردی یــا جمعی ،به انجــام دادن آن مایل بــوده و در صورت
نشــر و گســترش آن ،زمینه التیام جانهای خســته و رفع بسیاری از مشکالت
فردی اجتماعی فراهم میشــود.
کتــاب «ســرمایههای ماندگار» با هدف ترویج نیکوکاری ،راهنمایی اســت

است.
کتــاب « ســرمایههای مانــدگار » بــه همــت «بنیــاد خیریــه راهبــری آالء و
پژوهشــکده آالء» و قلــم «دکتــر مهــدی طغیانــی و محمدمهــدی کاظمــی» بــا
موضــوع روشهــای تامیــن مالــی خیریههــا و ســازمانهای مردمنهــاد چــاپ و
منتشر شد.
ایــن کتــاب در قطــع وزیــری۳۷۸ ،صفحه ،شــمارگان هزار نســخه و بهای
 ۶۵هزار تومان چاپ شــده است.
عالقمنــدان بــه منظــور تهیــه ایــن کتــاب و دیگــر کتابهــای برنــد آالء
میتواننــد با بنیاد آالء به شــماره های  031-35522006-9تماس بگیرند.

بــرای موسســات خیریــه و ســازمانهای مــردم نهــاد .ایــن کتــاب دربردارنــده
اطالعــات الزم در زمینــه راهانــدازی خیریــه و توســعه و تجدیــد برنامههــای
جمــعآوری اعانــه از اشــخاص خیــر اســت و در آن ،روشهای تجهیــز منابع و
فعالیتهایی مطرح میشــود که با ورود ســرمایه به ســازمان سروکار دارد.

ݡکتاب «معماران عصر جدید» منتشر شد
کتــاب «معمــاران عصــر جدیــد» بــه همــت «پژوهشــکده آالء» بــا موضــوع
تحلیلی بر وضعیت ســازمانهای مردم نهاد در ایران و جهان چاپ و منتشــر
شد.
امــروز در بســیاری از کشــورهای جهــان ،بخــش مــردم نهــاد بــه طــور عــام و
ســازمانهای خیریــه بــه طــور خاص رکنــی از ســاختار جامعه در کنــار بخش
دولتی و خصوصی محسوب میشوند .این مجموعهها ،به ویژه سازمانهای
مــردم نهــاد ،در حــوزه مشــارکتهای اجتماعی بــه عنصری بیبدیــل در همه
عرصههــای اجتماعــی ،اقتصــادی ،فرهنگــی ،سیاســی و حتــی امنیتــی و
نظامی در دوران معاصر تبدیل شــدهاند.
تعداد زیاد مطالعات ،تحقیقات و انتشــارات دو دهه اخیر در مدح یا نقد
رویکردهــای نیکــوکاری ســازمانی ،رشــد چشــمگیر شــمار ســازمانهای مردم
نهاد در تمامی کشورهای دنیا ،گسترش دامنه موضوعات کار این سازمانها
بــه حوزههــای غیررفاهــی و ورود افراد مشــهور و کمپانیهــای تاثیرگذار و بزرگ
جهانی در این عرصه موید این تحول شــگرف اســت.
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کتــاب «معمــاران عصــر جدید» ،با توجــه به اهمیت عرصــه خیر در آینده و
بــه ویــژه بــرای جوامع در حال توســعه ،بــه مطالعــه موضوع ســازمانهای مردم
نهاد میپردازد.

هزار تومان چاپ شــده است.
عالقمنــدان بــه منظــور تهیــه ایــن کتــاب و دیگــر کتابهــای برنــد آالء
میتواننــد بــا بنیاد آالء  031-35522006-9تماس بگیرند.

بــا این دیــدگاه این کتاب ضمــن شناســایی مفاهیم بنیادین بخشــش ،به
مطالعــه ســازمانهای حــوزه امــر خیــر از جملــه پژوهشــکدهها ،دانشــگاهها و

برݡگزاری اولین جلسه «با ݡکارآفرینان اجتماعݡی»

سازمانهای مردم نهاد و خیریهها در جهان میپردازد و نمونههایی را معرفی
میکنــد .مخاطبــان در وهله اول ،فعاالن ســازمانهای خیریــه و عالقهمندان

اولیــن جلســه «بــا کارآفرینــان اجتماعــی» بــا بررســی تاریخچــه تاســیس ،نــوع

به تاســیس خیریهاند .در اولویت بعد ،سیاستگذاران و نهادهای حا کمیتی،

فعالیتهــا ،تجــارب و چالشهــای «کانــون معلولیــن توانــا» در حــوزه کارآفرینــی

در ایــن کتــاب با نمونههایی از نحوه عملکرد راهبری و مدیریت و برنامههای

اجتماعی برگزار شد.

خیریههــای سرشــناس آشــنا میشــوند تــا بتوانند در طرح نقشــه راه و پیشــبرد
ماموریتهــای متعالی خــود ،موفقتر عمل کنند.

نشست اول «با کارآفرینان اجتماعی» که جزء فعالیتهای «مرکز شتابدهنده
اجتماعی خیرماندگار» و با هدف آشــنایی عالقهمندان با تجارب و فعالیتهای

کتــاب «معمــاران عصــر جدیــد» بــه همــت «بنیــاد خیریــه راهبــری آالء و

کارآفرینان اجتماعی برتر و نیز مؤسســات کارآفرین اجتماعی موفق کشــور طراحی

پژوهشــکده آالء» و قلــم «دکتــر محمدصالــح طیبنیــا ،مینــا فــاح و حوریــه

شــده اســت ،در تاریــخ  ۱۷اســفند ســال جــاری بــا موضــوع بررســی تاریخچــه و

ربانــی اصفهانــی» بــا موضــوع تحلیلی بر وضعیت ســازمانهای مــردم نهاد در

انگیزههای شکلگیری “کانون معلولین توانا” و طرح چالشها و تجارب این کانون

ایران و جهان چاپ و منتشــر شد.

برگزار شد.

این کتاب در قطع وزیری۳۶۲ ،صفحه ،شمارگان هزار نسخه و بهای ۶۵

مهندس محمدرضا هادیپور عضو هیئت مدیره «کانون معلولین توانا» در این
نشست که به شکل مجازی (الیو در بستر اینستاگرام) برگزار شد ،به بیان تاریخچه
شکلگیری این کانون پرداخته و بیان داشت:
از ســال  ۱۳۷۳و بــا هــدف تاســیس مرکــزی تحــت عنــوان جامعــه معلولیــن
شهرســتان قزوین ،قدم در این مســیر گذاشــته و در ابتدا برای کســب اطالعات و
کمک به شــکلگیری این مرکز به بســیاری از مؤسســات مشــابه در شــهرهای دیگر
کشور بازدید کرده و با بسیاری از مسئولین ذیصالح در این ارتباط در سازمانهایی
نظیر بهزیســتی و سایر نهادهای حاکمیتی مرتبط جلســه برگزار کردیم ،این کانون
که در ابتدا با هدف رفع مشــکالت عزیزان معلول شهرســتان قزوین شــکل گرفته
بود ،رفته رفته بزرگ و بالغتر شــده و در زمینه فرهنگســازی برای ایجاد اعتماد به
نفس معلوالن ،پذیرش توانمندیهای آنان در جامعه و نیز ایجاد اشتغال برای آنان
قــدم برداشــت به طوری که امروز عالوه بر ایجاد اشــتغال مســتقیم بــرای حدود ۴۰
معلــول در بخش ســتادی کانون توانا ،بــه دلیل اثبات کیفیت کاری خوب ،تمرکز
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مطلوب و تعهد کاری باالی عزیزان معلول ،در حال حاضر بسیاری از شرکتها و

اشــتغالزایی معلولین فعال هســتند نظیر موسســه نیکــوکاری رعدالغدیر اشــاره

سازمانهای استان قزوین و سایر استانهای کشور از اعضای این کانون به عنوان

کــرده و در ارتبــاط با اقدامات و تعامالت موفق بینالمللی کانون توانا نظیر کســب

نیــروی کاری خــود اســتفاده میکننــد و ایــن تقاضا رو بــه افزایش اســت .بهعنوان

مقام مشــورتی در ســازمان ملل ،توضیحاتی ارائه کرد .وی در انتها ضمن تشــکر از

نمونــه در حــال حاضر بیــش از  ۹۰درصد از کارکنان گروه بهداشــتی فیروز -یکی از

فعالیتهای بنیاد آالء ب هویژه واحد خیرماندگار ابراز امیداوری کرد در آینده شاهد

بزرگترین کارخانههای تولید محصوالت بهداشتی کشور -را اعضای کانون توانا و

ادامه همکار یهای مشترک بین این کانون و بنیاد خیریه راهبری آالء باشیم.

یا بستگان درجه اول آنان تشکیل میدهند.
هادیپــور در بخــش دیگــری از ســخنان خــود بــه تعامــل ســازنده ،همــکاری و
آمــوزش متقابــل کانون توانا با برخی از موسســات خیریه خوب کشــور کــه در حوزه

چݠهارمین دوره مدرسه تخصصݡی خیرماندݡگار در اسفندماه
سال جاری برݡگزار شد
چهارمیــن دوره “مدرســه تخصصــی خیرمانــدگار” شــامل  ۵کارگاه آموزشــی،
کاربردی و در مجموع  ۲۰ساعت برای مدیران ،کارشناسان و داوطلبان مؤسسات
خیریه و سمنها از تاریخ  ۲الی  ۱۳اسفندماه ۱۳۹۹برگزار شد.
کارگاههای این دوره به صورت مجازی (وبینار) برگزار شده و در مجموع  ۲۷نفر
از اعضــای ســمنها و موسســات خیریه مختلف و عالقهمندان به ایــن حوزه از ۸
استان کشور در آن شرکت کردند.
رضــا درمــان مدرس کارگاه روشهای جذب و تامین منابع مالی در مؤسســات
خیریــه و ســمنها در ایــن کارگاه ضمــن اشــاره بــه تغییــرات ایجــاد شــده در
پیشفرضهای سازمانها و عادات مردم ،همچون استفاده بیشتر از قابلیتهای
فضــای مجــازی طی دوران کرونا ،به مباحثی همچــون ایجاد انواع کمپینها برای
عبور از مشکالت این دوران پرداختند.
مصطفــی نظری مــدرس کارگاه مباحــث و قوانین مالیاتی مرتبط با مؤسســات
خیریه و سمنها نیز در این کارگاه پس از طرح مباحث اولیه قوانین مالیاتی ،انواع
مالیاتهای تکلیفی و مالیات بر درآمدهای مختلف را برای دانشپژوهان تشریح
کرده و چگونگی تدوین و تسلیم اظهارنامه مالیاتی را آموزش دادند.
مهــدیزاده و عظیمــی مدرســین کارگاه روابــط عمومــی و نقــش آن در پیشــبرد
اهــداف مؤسســات خیریه و ســمنها بودند که در ایــن کارگاه عالوه بر تبیین نقش
روابط عمومی ،شــرح وظایف ،نحوه شــکلگیری و ســاختار تشکیالتی آن ،تاکید
کردند :روابط عمومی باید ضمن رسالت درون سازمانی و همصدایی بخشهای
مختلف سازمان ،میبایست نمایانگر اصول ارزشی سازمان همچون پاسخگویی،
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شفافیت ،مشارکت و… در خارج از سازمان نیز باشد.

طیبنیــا رئیس پژوهشــکده آالء در ایــن آیین ضمن ارائه گــزارش عملکرد

علیویــردی دیگــر مــدرس مدرســه تخصصــی خیرمانــدگار کــه تدریــس کارگاه
راهبری نیروهای داوطلب در مؤسسات خیریه و سمنها را بر عهده داشت در این

یکســاله پژوهشــکده از تالشها و خدمات اعضاء هیئتعلمی پژوهشکده
تقدیر و قدردانی کرد.

کارگاه داشتن برنامهریزی مدون برای جذب داوطلب ،آموزش و نیازسنجی دائمی
این گروه را جزء الینفک همه سازمانها دانسته و بر نحوه صحیح مدیریت روابط
کارکنان و داوطلبان تاکید کرد.
ولیمحمــدی و رهبری نیــز که تدریس کارگاه نقش فضای مجازی در برندینگ
و مارکتینگ مؤسســات خیریه و ســمنها را بر عهده داشتند در این کارگاه ضمن
ی در مؤسســات خیریــه و ســمنها گفتند:
اشــاره بــه اهمیــت برندینــگ و بازاریابــ 
امــروزه بازاریابیهای مدرن و موفق ،در بســتر شــبکههای اجتماعــی رخ میدهد و
مؤسسات برای توسعه برندینگ و بازاریابی خود باید به تولید محتوای مناسب در
بستر فضای مجازی بپردازند.

با حضور دݡکتر رݡکنیزاده ،آیین تقدیر و تشݡکر از اعضاء
هیئتعلمݡی پژوهشݡکده آالء برݡگزار شد
آییــن تقدیــر و تشــکر از اعضــاء هیئتعلمــی پژوهشــکده آالء بــا حضــور
دکتــر رســول رکنــیزاده معــاون پژوهــش و فنــاوری دانشــگاه اصفهــان ،دکتــر
محمدصالــح طیبنیــا رئیــس پژوهشــکده آالء و دیگــر اعضــاء هیئتعلمی
این پژوهشکده در دانشــگاه اصفهان برگزار شد.
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ݡکاهش نابرابری با ایجاد تشݡکلهای اجتماعݡی قدرتمند
نشســت «ایدههــای نــو بــرای حکمرانی امــور خیر» از سلســله نشســتهای

وی تأ کید کرد :شــما شــورا را یکی از سلســله مراتب سیاســت کردید و این
ً
نادرســت اســت .اصال احــزاب نباید در شــوراها دخالــت کنند .تشــکلهای

بهمــن مشــکینی ،کارشــناس مســائل فرهنگی ،در این نشســت به بررســی

مردمی باید کاندیدا بدهند و تالش کنند و خودشــان نظارت کنند و شــوراها
ً
به آنها اختیار دهند .قانون اساســی دقیقا این را میگوید .یک فصل از قانون

مســائل و راهکارهــای تعالــی عدالــت در نظــام حکمرانــی امــور خیــر در ایران

اساســی بــه ایــن مســئله اختصــاص دارد .قانــون اساســی بر اســاس ایــن مبنا

پرداخــت و اظهــار کرد :یکی از عوامل اعتیاد همین اســت کــه طرف میبیند
ً
یــک نفــر ،مثال یک آقازاده یا یک بازیگر با ماشــین گرانقیمت از روبروی تو رد

تعریــف شــده اســت که مــردم بیاینــد و در قالب شــوراها فعالیت تشــکیال تی

همایــش ملی خیر ماندگار به صورت مجازی برگزار شــد.

داشته باشند.

میشــود و تو میبینی هیچ وقت به توان خرید این خودرو نمیرســی؛ لذا مواد

وی در پایان گفت :آن وقت خواهید دید مدرســه در هر محله توســط مردم

مخــدر مصــرف میکنــی تــا در عالم ذهــن این وضعیــت را تجربــه بکنی .پس

اداره خواهــد شــد؛ یعنــی آمــوزش و پــرورش فقــط استانداردســازی و نظــارت

فســاد اخالقی و اجتماعی در بدنه جامعه و فســاد دولتی و اداری در طبقات

میکنــد ،امــا مدیریت مدرســه را خود مردم با توان خودشــان انجام میدهند.
ً
مثــا اگــر مدرســهای معلــم ندارد خود مــردم یــک دوره آموزشــی میبینند و در

جامعــه تــا یک جایی میتواند این فاصله را تحمل کند و یک زمان انقالبها

آنجــا تدریــس میکننــد .در یکــی از کشــورها ایــن روش انجــام شــده اســت و

و شــورشها اتفاق میافتد .این قاعدهای اســت که استثنا ندارد.

ســرمایه اجتماعی و تعلقات مردم به حد بســیار زیادی باال رفته اســت .وقتی

بــاالی جامعــه در اثــر بیعدالتــی اتفــاق میافتد .همیشــه این گونه اســت که

وی ادامــه داد :تغییــر این وضعیت این اســت که دولت ســر جای خودش
باشــد؛ یعنی به مســئله دفاع داخلی و دیپلماسی خارجی و نظارت و تسهیل

شــما احزاب قوی داشــتی ،تشــکیالت قوی داشــتی بهترینها بــر میآیند .آن
وقــت این بهترینها آرام آرام فرصتهــا را در اختیار میگیرند.

بپــردازد .یــک مثــال میزنــم .نقش یــک پدر و مادر خــوب در تربیــت فرزند دو

اشــکان تقیپور مدیرعامل موسســه خیریه نیک گامان جمشــید نیز در این

چیز اســت؛ یکی اینکه محیطی فراهم کنند تا اســتعدادهایش شــکوفا شــود و

نشســت اظهــار کــرد :در مورد ایدههــای نو بــرای حکمرانی امور خیــر صحبت

دوم اینکه تالش کنند ،مانعی ســر راهش نباشــد .تربیت یعنی زدودن موانع و

فراوان است .من ابتدا یک کلیتی درباره حکمرانی امور خیر و ایدههای نویی

پرورش اســتعدادها .جای حکومت هم همین است.

کــه میشــود انجــام داد عــرض میکنــم .اصوال مــا ایرانیــان همیشــه در انجام
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امور خیر پیشــرو بودیم .چند ســال پیش در یک همایشــی که ســازمان اوقاف

میبینیــم اوال بــه ایــن جهت اســت کــه این ســطح باالتر را از منظر وارد شــدن

برگــزار میکــرد بیــان شــد طبــق آمــار طبقهبندی ســازمان ملــل ،ایــران دهمین

یکســری بازیگــران فراحکومتی تعریــف میکنیم یعنــی میگوییم فقط مجلس

کشــور کمککننده در ســطح جهان است .وقتی شما به این طبقهبندی نگاه

و دولت و کارگزاران در حکمرانی حاضر نیســتند و مردم و تشکلهای مردمی

میکردید میدید کشــورهای قبلی جزء کشــورهایی هســتند کــه درآمد باالیی

هــم حضــور دارنــد .یــک الیــه مهمتــرش این اســت کــه داریــم درباره یکســری

دارند .پس چه میشــود ما در ایــن رتبه قرار میگیریم.

ایدههایی حرف میزنیم که فراتر از قوانین و دستورالعملها و خط مشیهای

وی افزود :از قبل از ظهور اســام در ایران ما بحث داد و دهش را داشــتیم،
بعــد از اســام هــم بحث ثلث و وقف و خمــس و زکات و صدقه جزء فرهنگ

آن نهادهــا اســت و انــگار قرار اســت این ایدهها در آن ســاختارها قــرار گیرد و
الزامات آن پیاده و تبدیل به دســتورالعمل و قانون و نهاد و ســاختار شــود.

روزمره مردم بوده که در زمان خودش نو بوده است .این قضایا ادامه پیدا کرد

وی افــزود :مــا برای خیلی از امــور قانونی به الیههــای حکومتی رفته و برای

ولی انســجام ســاختاری درســتی پیدا نکرد و اآلن هم به همان شکل گذشته

آنهــا قانون تصویب کردهایم اما متاســفانه اتفاقــی رخ نمیدهد ،امام راحل در

خــودش انجــام میشــود .این بیانگر این اســت کــه ظرفیت خوبــی داریم .اگر

این راســتا میفرمایند« :روحانیت شــغلی مهمتر قبل از ورود به حکومت دارد

بخواهیــم وارد ایــن قضیــه بشــویم کــه چــرا ایدههــای نــو مطرح نشــده اســت و

و آن ایــن اســت کــه بایــد آرمانهــا را بشناســد و جامعــه را به ســمت تعالی به

چگونه میتوانیم مدلســازی کنیم جای صحبت فراوان اســت.

پیش ببرد» .از نظر بنده حتی رســانه باید این شــان را داشــته باشــد ،نه اینکه

در ادامــه نشســت میــاد گــودرزی بــه ایراد ســخن پرداخــت و اظهــار کرد:

روابط عمومی مســئولین باشد.

مــن میخواهــم نــو بــودن ایدههایی کــه در این زمینــه وجــود دارد را از زاویهای

این محقق یادآور شــد :ســازمانها ،اتحادیهها و انجییوها نیز باید در پی

طرح کنیم که خودم درگیرش بودم و شــاید برای شــما عجیب باشد .ما داریم

این باشــند که هویت اصلی خود را حفظ کنند .احیای نهضت مراکز خیریه

در ایــن بــاره فکــر میکنیــم چگونــه میتوانیــم با وقف کــردن قابلیــت آدمهای

بــه ایــن معنــا اســت که هویــت بیرونــی خــود را حفــظ کــرده و کار نظارتــی نیز

مختلــف ،کارهایــی از نــوع تغییــر ســاختارها و قوانیــن را رقــم زد .از مــوارد

داشــته باشــد ،این به معنای آلوده نشدن و ذینفع نبودن در حکومت است،

مصداقــی بگیرید تا بحث ســاختار یتر و مبناییتر.

مثل داور یک بازی که تنها بازی را سوت میزند و در مواقعی به جریان بازی

وی ادامــه داد :اینکــه مــا حکمرانــی را در ســطح باالتــری از حکومــت

ورود پیــدا میکند اما ذینفع نیســت و طرفــداری تیم خاصی را نمیکند.
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سلسله نشستهای آشنایی با ملل (حلقه ّسنا)
سومین جلسه حلقه سنا با محوریت برزیل با موضع رسانه و کارکرد آن در کشور
برزیل در موسسه بینالمللی المرتضی ؟ع؟ برگزار شد.
در این جلســه مبلغ فعال منطقه حجتاالســام جواد حیدری به ایراد ســخن
پرداخــت و با تشــریح انواع رســانههای یکســویه و دوســویه در برزیل ،آمــاری را در
خصوص رسانههای موجود و فعال در آن کشور ارائه کرد.
وی در همین زمینه به پشتیبانهای این رسانهها و جریانسازان رسانهای اشاره
کرد و اظهار داشــت :رســانه در برزیل تحت نفوذ سیاســتمداران ،البی یهودیان و

ســرمایهداران اســت و کســی نمیتواند بدون پشــتوانهی این جریانها ،رسانهای را
ایجاد یا هدایت کند.
حیدری در ادامه این نشست به سؤاالتی مانند نقش رسانهها در جامعه برزیل،
نگاه مردم برزیل به شــبکههای غیراخالقی و میزان اســتفاده از آن ،شناخت مردم
برزیــل از ایرانیــان از طریــق فضای مجازی و رســانه و ســؤاالتی از این قبیل پاســخ
گفت.

برݡگزاری ݡکالسهای مجازی موسسه بینالمللݡی
المرتضݡی ؟ع؟ به شیوه تدریس ݡگروهݡی
پــس از شــیوع ویــروس کرونا و ملزم شــدن مراکز علمی آموزشــی بــه برگزاری
کالسهــا بهصــورت مجــازی ،موسســه بینالمللــی المرتضــی ؟ع؟ هــم
برنامههــای خود را بهصورت «مجازی» ادامه داد.
برای تقویت کیفیت آموزشی کالسهای مجازی ،موسسه اقدام به اجرای
دورهها با اســتفاده از گروه اســاتید گرفت .بهاینترتیب که دو نفر اســتاد یکی
بهعنــوان مدرس و دیگری بهعنوان اســتاد همکار کالس را اداره میکنند.
در این شــیوه مدرس به ارائه دروس پرداخته و با هماهنگی ،اســتاد همکار
یــا همــان پشــتیبان عــاوه بــر تکــرار درس ،پیگیــر حــل تمریــن و فعالیتهای
کالســی دانشپژوهــان بهصــورت نفربهنفــر بــوده و بهطــور دائــم روند پیشــرفت

44

اخبار و رو یـدادهایمؤسسهبین المللی المرتضی؟ع؟/اسفند99وفروردین 1400

دانشپژوه رصد میشود.

در همیــن راســتا بیش از ده جلســه بــا حضور مدیران و اســاتید مرکــز برگزار

در ایــن روش فراینــد آمــوزش تدریجــی بــوده و از تجمــع دروس بــرای ایــام
امتحان جلوگیری میشــود .الزم به ذکر اســت برنامههای آموزشــی موسسه در
ماه مبارک «رمضان» هم در حال برگزاری اســت.

و پــس از مالحظــه نمونههای آزمایشــی ،نســبت بــه محتوا و شــیوه اجرای این
برنامهها بحث و تبادلنظر شــد.
این موسسه بنا دارد ضمن توجه به کیفیت تولیدات ،در اسرع وقت تولید
انبوه کلیپهای آموزشــی احکام به زبانهای ذکرشــده را به انجام رســاند.

آغاز ضبط ݡکلیپهای آموزشݡی احݡکام به  4زبان
موسســه بینالمللی المرتضی ؟ع؟ تهیه و تولید کلیپهای احکام شــیعی

ݡگردشݡگری دینی در قالب ایرانشناسݡی

بــه زبانهــای روســی ،پرتقالــی ،اســپانیایی و انگلیســی را در دســتور کار خود
قرار داد.

با حضور مســئولین بنیاد ایرانشناسی و موسسه بینالمللی المرتضی؟ع؟
جلســهای مشــترک بــا موضــوع توریســم مذهبــی در ایــران در محــل موسســه
بینالمللی المرتضی ؟ع؟ برگزار شــد.
در ایــن نشســت ،طرفیــن ضمــن ارزیابــی نقــاط ضعــف و قــوت توریســم
مذهبی در ایران ،به ارائه نظرات در بحث توســعه و رشــد گردشگری با تأ کید
بــر گردشــگری دینــی و هدفمنــد پرداختنــد .ســپس شــیوهای همــکاری مورد
بررسی قرار گرفت.
قــرار اســت این نشســتها ادامه داشــته باشــد و برنامــه همــکاری اجرایی
تدوین شد.
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وقتی سادݡگݡݡی یک سفره افطار ،نیازمندان را شاد مݡیݡکند
گاهــی اندکــی صرفهجویــی در زندگــی باعث شــاد کــردن دلهای بیشــماری
یشــود ،دلهایی که به دست آوردنشــان باعث به دست آوردن بهشت میشود
م 
و با صرفهجویی در افطار یها میتوان قسمتی از هزینه این افطاری را صرف شاد
کردن نیازمندان کرد.
متأســفانه در سالهای اخیر سفرههای افطاری اشرافی در میان عدهای از افراد
به یک مد تبدیل شده است ،مدی که نیازمندان را هر روز گرسنهتر و ثروتمندان را
هر روز سیرتر میسازد.
این امر یک آســیب جدی برای جامعه اســامی است چرا که یکی از مهمترین
اهــداف جامعــه اســامی اجرای عدالــت اســت و رفتارهایی این چنیــن ،جامعه

ماهی که با دل بریدن از دنیا ،رنگ خدایی میگیرد
احمد عظیمینژاد مدیر مرکز مددکاری کوثر اظهار کرد :رمضان ،ماه نشستن بر
ســر ســفره ایمان و اخالص و بریدن از تعلقات دنیوی است ،ماه گذشتن از خود و
پیوستن به اهلل و ماه گرفتن دست مظلومان و نیازمندان است.
وی بــا بیــان اینکه مــاه مبارک رمضان حــال و هوای عجیبی اســت ،طاعات و
عبــادات در رمضــان رنــگ خدایــی بــه خــود میگیــرد ،افــزود :در این مــاه صفاتی
همچــون حــس رفتــار ،صبــر و آرامش ،بخشــش و گذشــت ،نوع دوســتی و بندگی
خداوند در انسان متبلور میشود.
عظیمینــژاد بیــان کــرد :در ایــن مــاه پربرکت ،اخالص چاشــنی اعمال انســان
میشــود ،قلبهــا آمــاده پذیرش خوبیها شــده و در اینجا اســت که دریچه قلب

اسالمی را با معضالتی روبرو میکند.
اما مجامع خیریهای هســتند که در راســتای کمک به نیازمندان و شــاد کردن
دلهایــی معصــوم گام برمیدارنــد و در ایــن راه بزرگ خیرانی دریادل بــه آنان یاری
میرسانند.
مرکــز مــددکاری کوثــر یکــی از این مراکز خیریه اســت کــه در طول ســال به یاری
نیازمنــدان میشــتابند و بــه خصوص در ماه مبــارک رمضان نیز با ارائه بســتههای
غذایی ،بســتههای حمایتی و میزبانی از خانوادههای تحت پوشــش خود در ســر
سفره افطار ماه خداوند را برای آنان نورانی میکند.
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انسانها برای طلب بخشش و مغفرت به درگاه خداوند باز میشود.

برنامههایــی در طــول ماه مبــارک رمضان؛ از جملــه ،اطعام نیازمندان ،تهیه ســبد

وی ادامه داد :اما مهم تر از هر چیز اطعام نیازمندان و اکرام ایتام و کمک به آنان

غذایــی نیازمندان ،سرپرســتی از ایتــام و پرداخت زکات فطریه و کفــارات از تمام

در این ماه از جلوه خاصی برخوردار است و یتیمان و نیازمندانی هستند که چشم

هموطنــان و هــم اســتانیها دعــوت میکنــد در ایــن مــاه پــر فیــض الهی بــه یاری

به راه حمایتهای علی گونه انسانها هستند.

خانوادههای نیازمند و یتیمان بی سرپرست بشتابند.

وی افزود :گرفتن دست نیازمندان و مهربانی کردن با ایتام در ماه مبارک رمضان
نشانگر ارادت مردم فهیم و نیکوکار د به پدر یتیمان ،موال امیر المومنین علی؟ع؟
بزرگترین یار و یاور و مددکار یتیمان است.

کمکی برای شادی دلها
وی با بیان این که در سالهای گذشته مرکز مددکاری کوثر در طول ماه مبارک
رمضان وعده افطار را در ضیافتسرای آستـان مقدس حضرت زینب؟اهس؟ میزبان

مدیر مرکز مددکاری کوثر ادامه داد :کشیدن دست نوازش بر سر یتیم و نیازمندان

مددجویان بود  ،بیان کرد :با توجه به شرایط کرونایی امسال از میزبانی مددجویان

شــهر و برآورده کردن حاجات آنها ضامنی برای برآوده شــدن حاجات و نرم شدن

در ضیافتسرای حرم محروم هستیم اما وعدههای افطار را با رعایت پروتکلهای

دل های خود ما است.

بهداشتی در بین مددجویان توزیع میکنیم.

وی بیــان کــرد :در کشــور مراکز دولتــی و نیکوکاری زیادی هســتند که با کمک

عظیمینــژاد بیــان کرد :ایــن امر خود ترویج افطاری ســاده در بین این اقشــار در

خیریــن به ایتام رســیدگی میکننــد ،اما با توجه به اهمیت رســیدگی کامل به این

جامعه است که با انفاق افطار خود به نیازمندان موجبات شادی محرومان را مهیا

افراد ،باز هم این کمکها ناکافی است و شاهد این هستیم که آنها نه تنها غم بی

میکنند و ما باید در ترویج این سنت حسنه کوشا باشیم.

پدری و یتیمی را بلکه غمهای مادی و گاها روانی را نیز تجربه و تحمل میکنند.
وی افزود :ماه مبارک رمضان فرصتی طالیی است تا با مشارکت در دادن اطعام
بــه نیازمنــدان و دســت گیری از یتیمــان ضمانتی برای حاجــت روایی خود پیش

وی خاطرنشان کرد :همچنین در پایان این ماه پرفضیلت نیکوکاران میتوانند
برای کمک به خانوادههای نیازمند فطریه و کفارات خود را به این مجمع بدهند تا
شادی را بر دلهای این نیازمندان در پایان ماه خدا بنشانند.

پروردگار عالمیان داشــته باشــیم و برای یازده ماه دیگر رقت قلب به ایتام را چنان

عظیمینژاد افزود :افراد نیکوکار میتوانند کمکهای نقدی و غیرنقدی خود را

در وجود خود نهادینه کنیم که آنها در کشــور اســامی یک غم داشته باشند و آن

به شماره کارت  ۵۰۴۱۷۲۷۰۱۰۰۲۲۳۲۳نزد بانک رسالت و یا به آدرس اصفهـــان،

هم غم بی پدری باشد.

خیابــان زینبیــه (خیابان آیت اهلل غفاری) ،جنب آستـــان مقدس حضرت زینب

مدیــر مرکــز مددکاری کوثــر تصریح کرد :در این میان مرکز مــددکاری کوثر با ارائه

بنت موسی بن جعفر ؟اهع؟  ،کوچه آیت اهلل سعیدی ،ساختمان کوثر ،پال ک  ۱۱۰به
دست این نیازمندان برسانند.
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