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جهت اجرای برنامه در آستان نموده است.
 )۲برگــزاری جلســات مشــترک بــا کانونهــای فعــال فرهنگــی و تربیتــی در

حجتاالسالم محمد پودینه

مسئول امور فرهنگی و تربیتی آستان
مقدس حضرت زینب ؟اهس؟

محتــوا برای اســتفاده مربیان و فعالیــن تربیتی منطقه همراه با برگــزاری دورهها و
کارگاههای آموزشی تخصصی.
 )۳برگزاری بیش از  1000جلســه روضه خانگی از ابتدای محرم ســال  1399در
منطقه و شــهر اصفهان باهدف ترویج طرح روضههای خانگی جهت آشــنایی

آستان آشنای همه مردم

بــا ســیره و مکتب اهلبیت ؟مهع؟ با حضــور روحانی ،مــداح و خادمان افتخاری

آستان مقدس حضرت زینب ؟اهس؟ در عرصه فعالیتهای فرهنگی و تربیتی
و منطقه  14شهرداری اصفهان نگاه حمایتی دارد ،در این رویکرد ،توجه ویژهای
به مراکز تأثیرگذار فرهنگی و تربیتی منطقه از جمله :مســاجد ،هیئات مذهبی،
کانونهــای فرهنگــی ،تربیتی و قرآنی ،پایگاههای بســیج و مدارس شــده اســت.
این آســتان در نظر دارد با شناســایی و بررســی نقاط قوت و ضعف ،فرصتها و
تهدیدات هر محله ،برنامههای بومی متناســب با بافت جمعیتی آن محله را با
همفکــری افــراد و نخبگان علمی و فعال محله تهیه و تدوین نماید و از ایدهها،
برنامهها و طرحهای بومی آنها حمایتهای مادی و معنوی نماید.
ایجــاد بســترهای مناســب بــرای ارتقای هــر چه ســریعتر ایــن مراکز بــا برگزاری
کارگاهها و دورههای آموزشی مختلف و تخصصی برای مربیان و متربیان آنها در
زمینههای فرهنگی و تربیتی منطقه از جمله این اقدامات است که بحمداهلل این
آستان ،با همه دستگاههای فعال منطقهای و شهری در این زمینه ارتباط خوب،
مستحکم و پویا در جهت رشد سطح فرهنگی و تربیتی برقرار نموده است.

حرم مطهر حضرت زینب ؟اهس؟ درحوزه ارتباط با اقشار مختلف مردم منطقه
نیز اقداماتی به شرح زیر انجام داده است:
 )۱ارتبــاط بــا مســاجد ،هیئات ،پایگاههای بســیج و مراکز فرهنگــی و تربیتی
از جمله :عضویت در قرارگاه فرهنگی اجتماعی شــهید سلیمانی ؟هر؟ منطقه،
اجرای برنامههای مشترک فرهنگی ،حمایت از ایدهها و طرحهای بومی ،دعوت
از امــام جماعــت مســاجد جهــت اقامه نمــاز و مداحــان فعال هیئــات مذهبی
4

جهت ارائه محتواهای استاندارد با همکاری مراکز متخصص در موضوع تولید

حرم مطهر .
 )۴ایجــاد و گســترش فرهنگ زیارت در راســتای تبدیلشــدن حــرم مطهر به
پنجمیــن قطــب زیارتــی فرهنگی تربیتی کشــور با فعال نمودن ســفیران فرهنگی
آستان در محالت منطقه و مناطق شهر اصفهان.
 )۵برگــزاری دورههــای آموزشــی و تربیتــی بــرای بیــش از  ۹۰۰خــادم افتخــاری
برادر و خواهر در دو گروه ســنی بزرگســال و نوجوان باهدف ارتقای سطح معنوی
خادمان حرم مطهر .
 ) ۶اجــرای برنامــه جــذب ،آمــوزش و ســازماندهی خادمان افتخــاری نوجوان
بهعنــوان یــک فعالیــت جدیــد و نوپــای فرهنگــی و تربیتــی در منطقــه باهــدف
آمــوزش و تربیــت خادمــان بهصــورت تخصصــی و اســتفاده از ظرفیــت آنــان در
ســالهای آینده بهعنــوان خادمان متخصص در حیطههــای مختلف موردنیاز
حرم و منطقه.
بــا ایــن همــه ،افزایــش مشــارکت عمومی و همــکاری در بــه ثمر نشســتن این
برنامههــا ،مشــارکت جــدی شــهروندان را میطلبــد و توفیق در ایــن عرصه جز با
همراهی شــهروندان و عالقهمندان به خاندان عصمت و طهارت میسر نیست.
حرم مطهر حضرت زینب ؟اهس؟ در درجه اول متعلق به همسایگان و مجاوران آن
در منطقه بوده و هست و مردم این منطقه میزبان زائران شهری ،استانی ،کشوری
و بینالمللــی هســتند .از همــه بــرادران و خواهــران درخواســت مینماییــم کــه
انتقادات و پیشــنهادات ســازنده خود را به خادمین حرم مطهر از طریق مراجعه
حضوری یا در فضای مجازی انعکاس نمایند.
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در هامیش ملی یاوران وقف صورت گرفت

تقدیر از بنیاد خیریه راهبری آالء
در همایــش ملــی یــاوران وقــف از دکترمحمدصالــح طیبنیــا بــه عنــوان
مدیرعامــل بنیــاد خیریــه راهبــری آ الء بــا اهــدا لــوح و تندیس یادبــود همایش
تقدیر شد.
در ایــن همایــش که به مناســب دهه وقف با حضور ســورنا ســتاری معاون
علمــی و فنــاوری رئیــس جمهوری ،محمدمهدی اســماعیلی وزیــر فرهنگ و
ارشــاد اســامی و حجت االســام ســید مهدی خاموشــی نماینده ولی فقیه و
ر یاســت ســازمان اوقاف و امور خیریه برگزار شد ،از جمعی از واقفان ،خیرین
و فعــاالن عرصه وقف و نیکوکاری تجلیل شــد.
در بخشــی از این لوح آمده اســت :بدون شک تالشهای ستودنی شما در
عرصه مقدس وقف و آثار و برکاتی که جامعه در قبال شــکوفایی این ســنت
حســنه ،از آن برخــوردار خواهــد شــد در مســیر رضــای الهــی اســت ،از این رو
بــر خــود الزم میدانــم از همت واالی جنابعالی در رشــد و تعالــی این باقیات
الصالحــات ،خصوصــا نهادینــه شــدن فرهنگ «همه واقف باشــیم» تشــکر و
قدردانی نمایم.
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تیپسازی  5مدل قرارداد و  21عنوان مستقل قراردادی در
دفتر حقوقی بنیاد

دفتــر حقــوق بنیــاد آ الء در طی ســه ماهــه تابســتان  1400با اجــرای بیش از
 73عنــوان عملکرد توانســته اســت بخــش مهمی از مشــکالت حقوقی بنیاد
آ الء و مراکــز تابعــه و حتی مددجویان مراکــز بنیاد را مرتفع کند.
بر اساس این گزارش در این مدت زمان دفتر حقوقی بنیاد  5مدل قرارداد

قانونــی و حقوقــی مراکــز مکســا ،المرتضــی؟ع؟ ،ســاله و کوثــر  ،حضــور فعال
در جلســات امــور قراردادهای طرح توســعه حــرم و شناســایی نیازمندیهای
جدید بنیاد برای تغییر در اساســنامه را عملیاتی کرده اســت.
از دیگــر اقدامــات دفتــر حقوقی در طی این مدت زمان میتوان به بررســی
و ارز یابــی  18قــرارداد در  3مرحلــه مختلف و ارائه مشــاوره و راهکارهای الزم
برای ثبت دو برند جدید بنیاد آ الء اشــاره کرد.

و  21عنــوان مســتقل قــرارداد را طراحــی و نــگارش کــرده کــه در فــاز بررســی و
ارز یابی نهایی هستند.
 5تیــپ قراردادهــا شــامل دســتههای عمرانــی ،تجاری ،درمانی ،رســانهای
و آموزشــی اســت کــه در قالــب  21عنوان مســتقل و بر اســاس موضوعات روز

فریمان نقایی

بنیاد آ الء و مراکز تابعه طراحی شــدهاند.

کارشــناس مسئول دفتر حقوقی

طراحــی سیســتم آنالین قراردادها شــامل چک لیســت ،فرایند ارجاعدهی
و دســتورالعمل نحوه بررســی قراردادهــا ،ارتباط با دفاتــر حقوقی اوقاف ،گروه
صنعتی انتخاب ،شــهرداری و دانشــگاه اصفهان و ارائه  12خدمت مشــاوره
حقوقــی بــه بیمــاران مکســا ،زائریــن حــرم ،مددجویــان کوثــر و کارمنــدان بــه
صورت تلفنی از دیگر خدمات دفتر حقوقی بنیاد در طی ســه ماهه تابســتان
بود.
همچنیــن در طــی ایــن مــدت دفتــر حقوقــی بنیــاد کار بررســی خالءهــای

حق بر شهرت یا تصویر تجاری:
برند ،لوگو  ،نشان ،نماد و  ....واژگانی است که این روزها در جهان پیرامون
به وفور شــنیده و مشــاهده میشــود ،کمتر روزی ســپری میشــود که آ گهی یا
اطالعیــهای پیرامــون برگــزاری دورههــای آموزشــی برندینگ یا ســاخت لوگو و
نشــان تجاری دیده نشــود .بنابراین در چنین فضایی که سوق و مسیر اصلی
حرکــت جامعــه بــه ســمت توســعه مفاهیمــی ماننــد برندینــگ ،برندســازی،
شــهرت تجــاری ،نشــان و نمــاد الکترونیک و  ...اســت ،ضرورت بررســی این
موضوعــات ولــو موجــز از در یچــه علــم حقــوق امــری ضــروری و البد اســت.
بــه عــاوه اینکــه با بررســی اجمالــی بــر پروندههای حا کــم بر محا کــم قضایی
ایــران ،میتــوان فهمیــد کــه رســیدگی بــه پروندههای مرتبــط با مفاهیــم مذکور
فراوانی بیشــتری یافته اســت .بارزترین شــاهد برای مدعــای فوق ،اختصاص
دادســرایی ویــژه برای رســیدگی بــه پروندههای نقــض حقــوق مالکیت فکری
اســت .اختصــاص یــک شــعبه تخصصــی بــه منظــور رســیدگی بــه دعــاوی
مرتبــط با طرحهــای صنعتی ،اختراعات ،عال ئم تجاری و به طور کلی حقوق
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مالکیــت فکــری و معنــوی(در عام ایــن نوع حقوق بیشــتر با عنــوان برندینگ

ایــن حــق تنهــا منحصــر بــه اشــخاص حقیقــی نیســت و اشــخاص حقوقــی

گره خورده اســت) اهمیت این موضوعات در دنیای امروز را نشــان میدهد.

نیــز  ،بــه غیــر از آنچــه منحصــر بــه اشــخاص حقیقــی اســت مثل حــق ابوت،

بعد از پرداختن به مقدمه فوق ،اما در این مطلب ،قصد اشــاره به موضوع

دارای یــک ســری حقوق معنوی میباشــند .بــدون تردید ،ســمنها ،خیریهها

ســوء اســتفاده از برنــد بــا تغییــر در نشــان یــا عالمات اختصــاری یا اســتفاده

و  ...امــروزه یکــی از مهمتریــن اشــخاص حقوقی هســتند و دارای شــخصیت

از لوگــو و نشــان تجــاری فــان کارخانــه بــه قصــد تقلــب و کالهبــرداری و ...

حقوقی و محق برای داشــتن اعتبار  ،شــهرت و حیثیت معنوی.

را ندار یــم .طبیعــی اســت که اســتفاده یــا ســاخت لوگویی مشــابه پیامدهای

بنابراین ،تمامی تشــکلهای مردمنهاد و ســمنها و به طور کلی اشــخاص

قضایــی خــاص خــود تحــت عنــوان نقــض کپی رایــت را بــه دنبــال دارد ،اما

حقوقــی بایــد بداننــد کــه تصمیمــات ماخــوذه در حــوزه برندینــگ و تجــاری

موضــوع و چالــش قانونــی دیگــری کــه در ایــن حــوزه نبایــد از آن غافــل شــد،

ســازی الزامــا منحصر به دعــاوی مرتبط با حوزه جعل برند یا لوگو نمیشــود و

اســتفاده یا سوء اســتفاده تجاری از شهرت یک برند است( .منظور از اعمال

وجه پنهان دیگری تحت عنوان سوء استفاده از حق شهرت و برند نیز وجود

و بکارگیــری ،اســتفاده بــا رضایت یــا اســتفاده غیرمتعارف مبتنی بــر تقصیر

دارد ،که الزم به تصمیم ســازی اســت و لزوما توجه ویژهای را طلب میکند.

و تعدی است)

چــرا کــه شــهرت یــک خیریــه یــا ســمن ،ممکن اســت عــاوه بــر تاثیر بســزا

بســیاری دیــده میشــود کــه مغــازه داران یــا صاحبــان کســب و کار بــرای

در جــذب ســرمایههای مــادی و انســانی فــراوان ،تاثیــر مســتقیمی بــر افزایش

کسب سود بیشتر و یا اعتبار معنوی ،اقدام به استفاده از عنوان تجاری یک

دارایــی افــراد ،اشــخاص حقیقی شــاغل یا حتی داوطلبین آن داشــته باشــد.

شــخص معــروف یا فــان برنامــه تلوزیونــی میکنند .بــه عنوان مثال اســتفاده

این شمشــیر دوســویه میتواند بار منفی نیز به همراه داشــته باشد ،به عبارت

از برنــد برنامــه ورزشــی  90یــا اســتفاده از تصویــر و تایپوگرافــی جنــاب خان یا

دیگــر شــهرت تجــاری و عرفــی یــک خیریــه میتوانــد تبعــات منفــی مــادی و

اســم تجاری خندوانه در شــهرت یا جذب مخاطب تاثیر بســزایی دارد .این

معنــوی بــرای مخاطبین ،داوطلبین و پرســنل آن به بار بیاورد .نحوه تبلیغات

ســوال در جامعه حقوقی و جامعه ایجاد میشــود که آیا اکنون که کپی رایتی

در خیریههــا و ســمنها ،انتخــاب عناویــن و واژگان در تبلیغــات و ...

نقــض نشــده(جعلی در لوگو یــا عنوان صورت نگرفته اســت یا ادعایی بدون

موضوعاتی اســت که حساســیت باالیی دارد .در سویی دیگر این امکان نیز ،

ذکــر منبع صورت نگرفته و اســتفاده از نشــان و عبارت به قصــد تقلب نبوده

بــرای ســمنها و خیریهها و تشــکلهای مردمنهاد فراهم اســت تــا در صورتی

اســت) و تنها اســتفادهای از نام و عنوانی صورت گرفته که یادآور یک برنامه

کــه سوءاســتفادهای از برنــد و نشــانهای آنهــا توســط مرکــزی دیگــر حتــی با

تلوزیونی شــده اســت یا یادآور شخصیت محبوبی شده که شهرت پیدا کرده

فعالیتــی غیــر مرتبط  ،صورت بگیرد نســبت به احقاق حق اقدام کند.

و مصطلــح و رایــج گشــته اســت ،جرمــی رخ داده اســت؟ آیا تبعــات حقوقی
دارد؟
در عالــم حقــوق ،حقــی تحت عنــوان حق معنــوی وجود دارد کــه ملموس
و فیزیکــی نمیباشــد .آنچــه عمدتــا با اعتبــار  ،حیثیــت و معنویــت افراد گره
میخــورد و لطمــه به آن ،منجــر به ضرر به آبرو و هویت معنوی میشــود دایره
وســیع و گســتردهای دارد .حق بر شــخصیت یا حق شــهرت ،حق مالکانهای
از حقــوق معنــوی اســت کــه حتی قابــل مبادلــه و واگذاری و تجارت اســت.
اخبـار و رو یـدادهای بن ـیــاد خیــر ی ـهراهـب ــریآ الء /مهـ ـ ــرماه 1400
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با هماکری پایاگه بسیج منطقه  14اصفهان انجام شد

اکران فیلم سینامیی تکتیرانداز در حرم مطهر

به همت مرکز آموزش حرم؛

سال تحصیلی «گنجینه» با حضور بیش از  50نوآموز
آاغز شد

فیلــم ســینمایی تکتیرانــداز بــه مناســبت هفتــه دفــاع مقــدس در ســالن
کوثــر حرم مطهر خواهر امام رضا ؟امهع؟ اکران شــد.

مهدکــودک و پیشدبســتانی گنجینــه وابســته بــه حــرم مطهــر حضــرت

در آییــن اکــران ایــن فیلــم ســینمایی کــه بــا همــکاری پایــگاه بســیج

ز ینــب؟اهس؟ بــا حضور بیش از  ۵۰نوآموز ســال تحصیلی  1400را آغاز کرد.

خواهــران و بــرادران آســتان مقــدس برگــزار شــد ،بیــش از  ۱۰۰نفر به تماشــای

ایــن پیشدبســتانی وابســته بــه حرم مطهــر خواهر امــام رضــا ؟امهع؟ زیر نظر

فیلــم تکتیرانــداز ســاخته علــی غفاری نشســتند .ایــن فیلم قهرمــان محور ،

دارالقرآن کریم ،ســومین ســال تحصیلی را با رعایت پروتکلهای بهداشتی به

برشــی کوتاه از حضور حماســی شهید «عبدالرســول زرین» ملقب به «گردان

همراه ســه مربی و مادر یار شروع کرد.

تکنفــره» و بهتریــن تکتیرانــداز جنگهــای معاصر جهــان را در قالب یک
داســتان اکشــن روایــت میکنــد .تــک تیرانــداز  ،پارســال و در ســی و نهمیــن
جشــنواره بینالمللــی فیلــم فجر به نمایش درآمد که ســیمرغ بلوریــن بهترین
فیلــم از نــگاه ملــی و بهتریــن جلوههــای ویــژه میدانــی را به خــود اختصاص
داد.
گفتنــی اســت تا به حــال فیلمهایــی همچون «تنگــه ابوقریب»« ،ایســتاده
در غبــار »« ،هنگامــه» و نیــز فیلمهــای جشــنواره «عمــار » ویــژه نوجوانــان،
پایگاههــای بســیج و دانشــجویان در آســتان مقــدس حضــرت ز ینــب ؟اهس؟
اکران شده است.
8

اخبار و رو یـدادهایحرم حضرت زینب بنتموسیبنجعفر ؟مهع؟/مهـ ـ ــرماه 1400

در ســال تحصیلــی جدیــد ،ایــن پیشدبســتانی بــا تشــکیل کالسهــای
آموزشــی و پذیــرش بیــش از  ۵۰کودک از ســنین پنج الی هفت ســال فعالیت
خود را بهصورت حضوری آغاز نموده و عالوه بر کاربرگهای آموزشوپرورش،
ســرفصلهای تکمیلی دارالقــرآن را نیز به نوآموزان آموزش میدهد.
از دیگــر خدمــات و امکانــات ایــن مرکز آموزشــی میتــوان به اتــاق بازی و
باشــگاه ورزشــی اختصاصــی ،ارائــه مشــاوره رایــگان بــه والدین ،میــان وعده
صبحانه به دانشآموزان و آموزش کودکان با رویکرد تربیت قرآنی در محیطی
شاد و جذاب اشاره کرد.
گفتنــی اســت اولین ویژهبرنامــه گنجینــه ،برگزاری «جشــن بادبادکها» به
مناســبت روز ملــی کــودک و در جوار مضجع شــریف بانــوی کرامت حضرت
ز ینب بنت موســی جعفر ؟مهع؟ بود.

حجتاالسالم صادقزاده خبر داد:

برگزاری بیش از  50آیین عزاداری امه صفر در جوار حرم
خواهر اامم رضا ؟امهع؟

حجتاالسالموالمســلمین صادقزاده از برگزاری بیــش از  ۵۰ویژهبرنامهی ایام
صفــر و شــهادت امام رضــا ؟ع؟ خبر داد و گفت :از برنامههای شــاخص آســتان
مقدس حضرت زینب ؟اهس؟ ،مجالس بزرگداشــت اربعین حسینی؟ع؟ ،عزاداری
شــهادت امــام حســن مجتبــی ؟ع؟ و پیامبر اکرم ؟ص؟ ،شــهادت امــام رضا ؟ع؟،
آیین خطبهخوانی خادمین ،شام غریبان شهادت امام رضا ؟ع؟ در گذر فرهنگی
چهارباغ ،غبارروبی مضجع شریف بانوی کرامت ،بزرگداشت شهادت امام حسن
عسکری ؟ع؟ در جوار حرم مطهر خواهر امام رضا ؟امهع؟ بود.
ایــن ویــژه برنامهها با حضــور حداکثری خادمان حرم مطهر و ســخنرانی وعاظ

گزارش تصویری

برجســته شــهری همچــون حججاســام زادهــوش ،خطــاط ،میرمحمــد صادقی و

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.

مرثیهسرایی مداحان اهلبیت ؟مهع؟ کربالیی محمدرضا طالبی ،بصیرت ،رضایی
و ...برگــزار گردیــد ،بهعــاوه در ایــن ویژهبرنامههــا بیــش از  ۵هزار وعــده غذای گرم
تبرکی و  ۴۰هزار میان وعده در بین زائرین و مجاوران توزیع شد.
مدیــر حــرم مطهــر افزود :پــس از گذران پیک پنجم شــیوع کرونــا جهت دعوت
از اقشــار مختلــف به زیــارت خواهر امام رضا ؟امهع؟ و برگــزاری برنامههای فرهنگی
مشــترک ،جلســاتی ویژه با دفتر تبلیغات اسالمی حوزههای علمیه ،سپاه استان،
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آموزشوپرورش ناحیه  4اصفهان و ...تشــکیل گردید که در همین راســتا از مهرماه
اردوهای زیارتی با حضور اقشار و نهادهای مختلف برگزار شده است.
همچنین ویژهبرنامههای مناجات خوانی تحت عنوان شبهای روشن پس از
ایــام محــرم و صفر ادامه خواهد داشــت که برگزاری مراســم قرائت دعای کمیل در
سحرگاه جمعه قبل از اذان صبح یکی از این برنامههاست.

از دیدار با مقاامت عراقی تا موکب داران دیگرکشورها

حضور تاثیرگذار موکبهای حرم حضرت ز �ینب؟اهس؟
اصفهان در مسیر پیادهروی اربعین

حجتاالسالموالمســلمین نریمانــی مســئول موکبهای حــرم مطهر حضرت
زینب ؟اهس؟ با مؤثرین کشــوری ،لشــکری و فرهنگی کشــور عراق و  ۵۰موکبدار در
مسیر نجف به کربال دیدار کرد.

تجدید میثاق در گلستان شهدا؛

ادای دین خادامن خواهر اامم رضا ؟امهع؟ به شهیدان
خادمــان حــرم مطهــر حضرت ز ینب ؟اهس؟ به مناســبت هفتــه دفاع مقدس
برای تجدید میثاق با آرمانهای شــهدا در گلســتان شــهدای اصفهان حضور

او در ایــن دیدارهــا بــا اهــدای پرچــم متبــرک و تبرکهــای ویــژه آســتان مقدس
خواهر امام رضا ؟امهع؟ از موکبداران که در هفت سال برپایی موکبهای این حرم
همکاری کردند ،تقدیر و تشکر نمود.
مســئول موکــب حــرم مطهــر حضــرت زینــب ؟اهس؟ در مالقــات بــا موکــبداران
کشــورهایی همچون پاکســتان ،هند ،عراق و کویت برای برقراری ارتباط و تعامل؛

یافتند.
ایــن خادمان آییــن غبارروبی و عطرافشــانی گلزار شــهدا را در حالی برگزار
کردند که با اســتقبال پرشــور مردمی مواجه شدند.
پرچمگردانــی متبــرک به حــرم امام حســین ؟ع؟ ،توز یع ژتون غــذای تبرکی،
روضهخوانــی و تجدید میثاق با شــهدای مدافع ســامت ،حرم ،دفاع مقدس
و انقالب اســامی از بخشهای دیگر این آئین بود.
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از آنان به زیارت مضجع شریف حضرت زینب بنت موسی جعفر ؟مهع؟دعوت به
عمــل آورد و دیدارهایــی با رئیس اتحادیه رادیو و تلویزیونهــای عراق ،مدیر رادیو
معارف عراق ،مســئول موکب امام رضا ؟ع؟ و ســپاه بدر عراق ،مســئول تشریفات
فرودگاه نجف و ...داشت.

بازتاب نور و رنگ در تز�یینات بقعه مبارک؛

درخشش رواقهای حرم مطهر خواهر اامم رضا؟امهع؟
با هنر آینهاکری

مدیــر فنــی و عمرانــی بنیاد آ الء از آغــاز عملیات آینهکاری در شــهریورماه

خدمتی دیگر از موکب های آستان مقدس
در ادامــه نریمانــی بــا اشــاره بــه خدمت ویژه امســال موکــب ها گفت :عــاوه بر
شست و شوی لباس زائرین اربعین ،امسال روزانه  750قالب یخ بین موکب داران
و آب خنک برای زائران پیاده روی کربال توزیع گردید ،این خدمت با تجهیز موکب
هــا بــه دســتگاه های یخ ســاز فراهم شــد کــه در هر  6ســاعت  80قالــب یخ تولید
میکردند .این خدمت با همت خادمین آستان مقدس حضرت زینب ؟اهس؟ اولین
سالی بود که به دیگر خدمات موکب ها افزوده شد.

خبــر داد و گفــت« :ســقف و رســمیبندی رواقهــای حــرم مطهــر حضــرت
ز ینــب ؟اهس؟ آینــهکاری میشــود کــه ترکیبــی از گرههــای اســامی و نقــوش
اسلیمی است».
علیرضــا بخشــی در ادامــه با اشــاره بــه اینکه مســاحت آینــهکاری  ۱۰۰۰متر
خواهــد بــود ،بیــان کرد« :در ایــن نوع تزیینــات معماری اســامی از رنگهای
سفید ،الجوردی ،ســبز و طالیی استفاده میشود».
او ایــن هنــر را هنــری پــرکار و زمانبــر دانســت کــه عملیــات آن در حــرم

گزارش تصویری

حضــرت ز ینــب ؟اهس؟ بیــش از یــک ســال بــه طــول میانجامــد و در ادامــه

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.

خاطرنشــان کــرد :آینــهکاری پوششــی بســیار مناســب و زیبــا بــرای تزییــن بنا
ازنظــر درخشــش و بازتــاب نــور و رنگ می باشــد کــه از چســباندن قطعههای
کوچــک آینــه بــه شــکلهای هندســی و اســلیمی و گرههــای مختلــف ایجاد
میشــود ،در واقــع قطعــات آینه به وســیله آینه ُبــر در ابعاد و اشــکال مورد نیاز
طبــق الگوهــا بریــده شــده و هنرمنــد آینــهکار بــا خمیری کــه آمیــزهای از گچ و
ســریش اســت ،قطعــات آینــه را ماننــد طــرح ،بــر ســطح کار مىچســباند و به

تصویر باال را در تلفن همراهݡ خود تماشا ݡکنید
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وســیله فشــار دســت به محــل بــرش آینهها بــر روی گچ زیــرکار  ،برجســتگی و

مراســم بــا اشــاره بــه فعالیــت  ۶۰روزه و مــداوم خادمیــن جهــت نشــر معــارف

فرورفتگی مورد نظر را ایجاد میکند ،ســپس نقوش دلخواه ایجاد می شــود.
ً
هنــر آینــهکاری یکی از شــاخههای هنرهای تزیینی ایران اســت که عمدتا

اهلبیــت؟مهع؟و برگــزاری مراســمات در مــدح ائمــه اطهــار ؟مهع؟از زحمــات
همــهی خادمــان ایــن مضجــع شــریف تقدیــر و تشــکر نمــود و بیــان کــرد:

در تزیینــات داخلــی بناهــای تار یخــی بــه ویــژه اما کــن متبرکــه کاربــرد دارد و

علیرغــم کمبــود فضــا بــه دلیــل فعالیتهــای عمرانــی جهــت توســعه بقعــه

فضایــی درخشــان و پــر تأللــؤ ایجــاد میکنــد کــه از بازتــاب پیدرپــی نور در

مبارک ،با همت خادمین و اســتجابت دعای زائرین مراســم ماه محرم و صفر

قطعات بیشــمار آینه ،پدید میآید.

بــا کیفیــت خــوب و قابلقبــول برگزار گردید ،ســعی بر این اســت کــه به زودی
دسترســی ز یارت و ســاخت صحن حضرت زهرا ؟اهس؟ تکمیل گردد.

چهارشنبه های اامم رضایی؛

آیین صفه خوانی در شام غریبان امام مهربانیها

حرم خواهر اامم رضا ؟امهع؟ در سوگ شهادت برادر نشست

همچنیــن در آییــن اجتمــاع خادمیــاران رضــوی کــه بــه مناســبت شــام

مراســم ســوگواری شــهادت امام رضا علیه الســام در شــب آخر ماه صفر ،

غریبــان امــام رضــا ؟ع؟ در گــذر فرهنگــی چهاربــاغ  ۱۵مهرمــاه  ۱۴۰۰برگــزار

 ۱۴مهرمــاه بــا اجتمــاع بــزرگ خادمــان حــرم مطهر حضــرت ز ینــب ؟اهس؟ برگزار
گردید.
ایــن ویــژه برنامــه بــا ورود خادمیــن امــام رضــا ؟ع؟ ،گرداندن پرچــم متبرک
آســتان مقــدس حضــرت رضا ؟ع؟ و مدیحه ســرایی خادمــان رضوی ،حال و
هوای صحن و سرای امام هشتم و مشهد مقدس را به خود گرفت .همچنین
طبــق رســم چهارشــنبههای امام رضایــی آییــن خطبهخوانی خادمیــن تکریم
زائــر حرم خواهر امــام رضا ؟امهع؟ با آداب خاص آن انجام گردید.
حجتاالسالموالمســلمین صــادقزاده مدیــر حــرم مطهــر نیــز در ایــن
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گردیــد ،خادمیــن تکریــم زائــر حرم حضرت ز ینــب ؟اهس؟ با حضور پرشــور مردم
ارادتمند به امام هشــتم آیین ســنتی خطبهخوانی را اجرا کردند.
در ایــن آییــن ،خادمیــاران رضــوی اصفهــان در اجتماعــی باشــکوه مســیر
میــدان امــام حســین ؟ع؟ تــا مدرســه علمیــه چهارباغ را با در دســت داشــتن
شــمعدانهای سبز رنگ طی کردند.
گفتنــی اســت پس از دهــه کرامت این دومیــن اجتمــاع خادمیاران رضوی
در گذر فرهنگی چهارباغ و اجرای آیین ســنتی خطبهخوانی توســط خادمان
خواهر امام رضا ؟ع؟ بوده اســت.
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توسعه خدمترسانی امور اجتامعی حرم مطهر در عرصه سالمت؛

تقدیر از بزرگ ترین خیر سالمت شهر اصفهان

مراســم تجلیــل از بزرگتریــن خیر ســامت شــهر اصفهان و مدیــران خیریه
ســیدنا بــه همــت امــور اجتماعــی آســتان مقــدس حضــرت زینــب ؟اهس؟ برگزار
گردید.
محمدصالــح طیبنیــا مدیرعامــل بنیاد خیریه آ الء با اشــاره بــه اینکه این
موسســه در دو بخــش خیــر جاری و خیــر ماندگار فعالیــت میکند ،گفت :در
بخــش اول چنــد مجموعه زیر نظر بنیاد آ ال فعالیــت میکنند که یکی از آنها
تولیــت آســتان مقــدس حضــرت زینــب ؟اهس؟اســت .در جهت رفــع معضالت
فرهنگــی و منطقــه بــا محوریــت حرم طرح تحولــی برای منطقــه در چهار حوزه
زیارتی ،فرهنگی ،اجتماعی و عمرانی تهیه و تدوین شــد تا منفعتی که ایجاد
ً
میشــود منحصرا برای مردم منطقه باشد.
حجتاالسالموالمســلمین صــادقزاده مدیــر حــرم مطهــر نیــز بــا تأ کیــد بر
ارتباط دو طرفه بین درمانگاه و آســتان مقدس متذکر شــد :اگر متخصصین و
پزشــکان درمانگاه سیدنا مددجویی را شناســایی کردند که عالوه بر مباحث
درمانــی نیــاز بــه کمــک معیشــت ،مشــاوره و حمایت دارد بــه امــور اجتماعی
آســتان معرفــی نماینــد تــا در ســامانه مددجویــان ثبــت گــردد و همافزایــی در
منطقه صورت پذیرد.

در ادامه هاشــمینژاد مســئول امور اجتماعی آســتان خاطرنشان کرد :ما در
عرصــه ســامت به جای آنکه دارالشــفایی را در حرم مطهر راهانــدازی نماییم
بــا شناســایی ظرفیتهای موجــود در منطقه بــا مراکز درمانــی تفاهمنامههای
همــکاری منعقــد کردیــم کــه از همــکاری بــا درمانــگاه ســیدنا یکســال و نیــم
میگــذرد .در حــال حاضــر محــل اســتقرار تیمهای جهــادی بــرای خدمت به
مردم جذب میکنیم ،درمانگاه سیدناســت تا همه مراحل درمانی مددجویان
زیر نظر معاونت درمان اتفاق افتد و تا به حال سه اردوی جهادی با مشارکت
ایــن درمانــگاه برگــزار شــده و خادمان افتخــاری متخصص مــا در مطبهای
این درمانگاه مشــغول خدمترسانی هستند.
در پایان خیر ســامت شــهر حاج محمد ســیدنا و آقای بهشــتی مدیر مرکز
درمانــی ســیدنا ضمــن اعــام آمادگــی جهــت همکار یهای بیشــتر با آســتان
مقــدس حضــرت زینــب ؟اهس؟ از تعامــل بــا امــور اجتماعــی حــرم مطهــر ابــراز
خرسندی نمودند.
گفتنی است خیریه سیدنا  ۱۵۰سال پیش بنا نهاده شده و خدماتی شامل
تأمیــن برخــی تجهیزات مراکــز درمانی شــامل خیریه حضــرت ابوالفضل؟ع؟،
بیمارســتان الزهــرا ؟اهس؟ ،بیمارســتان حجتیــه و حضــرت علیاصغــر ؟ع؟ را
انجــام داده و هــم اکنــون تمرکــز فعالیتهــای آن در درمانــگاه ســیدنا واقع در
خیابان آیتاهلل غفاری؟هر؟ میباشــد و سرپرســتی چند خانواده بیبضاعت
را عهدهدار است
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توانمندسازی دانش آموزان در سه حوزه تخصصی؛

پایان اولین دوره آموزشی خادامن نوجوان حرم مطهر
اختتامیــه برنامههــای آموزشــی تابســتانه امــور فرهنگــی آســتان مقــدس
حضرتزینــب ؟اهس؟ بــا حضــور  ۳۰نفــر از خادمــان نوجــوان حــرم مطهــر و
خانوادههایشان برگزار شد.
طــرح ویــژه خادمــان افتخــاری نوجــوان در ایــام تابســتان از ســنین  ۱۰الی ۱۵

برگزار گردید .موضوع کالسهای برگزار شده آموزش روخوانی و ترتیل قرآن کریم،
اخالق و مهارتهای عمومی رایانه در دوره تابستانه این طرح بوده است.
همچنین برگزاری اردوهای تربیتی و فرهنگی مانند غبارروبی مزار شــهیدان
در گلستان شهدا و بازدید از موزه دفاع مقدس از دیگر برنامههای امور فرهنگی
ویژه نوجوانان بوده است.
گفتنی اســت جلســه اختتامیه با حضــور خانوادههای خادمــان نوجوان۱۹ ،
مهرماه همراه با تجلیل از ســه نفر برتر طرح و اهداء یادبود برگزار شــد و به زودی

ســال بــا هــدف جــذب و آمــوزش تخصصــی در  ۱۰هفتــه آموزشــی و  ۳۰جلســه

دوره پاییز در دو سطح مقدماتی و تکمیلی برای فراگیران آغاز میشود.

هماکری آستان با اداره تبلیغات اسالمی اصفهان وارد مرحله تازهای شد

جهت ارتقاء ســطح کمــی و کیفی دانش ائمه جماعات مســاجد منطقه ،تربیت

برپایی ایستاگه پاسخگویی به سؤاالت شرعی در حرم
خواهر اامم رضا ؟امهع؟

به همت امور فرهنگی آستان مقدس حضرت زینب ؟اهس؟ با استفاده از ظرفیت
مبلغین ایستگاههای پاسخگویی به شبهات و مسائل شرعی در صحنهای حرم
مطهر برپا میشود.
به گفته حجتاالسالم پودینه مسئول امور فرهنگی حرم مطهر پس از تعامل با
مسئولین دفتر تبلیغات اسالمی استان اصفهان دورهها و کارگاههای تخصصی
14

مربیان فرهنگی و توانمندسازی مجاورین و زائرین برگزار میشود.
همچنین با استفاده از ظرفیت مبلغین سازمان تبلیغات اسالمی؛ حرم مطهر
در دو حوزه داخلی و خارجی جهت برپایی ایستگاههای تخصصی پاسخگویی
به شبهات و مسائل دینی زائرین و برقراری ارتباط با زائران بینالمللی فعالیت خود
را آغاز خواهد کرد.
گفتنی است این جلسه  24مهرماه با حضور مسئوالن فرهنگی آستان مقدس و
دفتر تبلیغات اســامی استان اصفهان به منظور ایجاد تعامل و ارتباط مؤثر برگزار
گردید.
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با هدف ارتقاء سطح فرهنگی و اجتامعی منطقه انجام شد

حرم مطهر خواهر خورشید پایاگه کرسی های تالوت قرآن شد

آستان مقدس حضرت ز �ینب ؟اهس؟؛ پایاگه جشنهای

برپایی محافل قرآنی با حضور اقریان مطرح کشوری و

تکلیف دختران منطقه  14اصفهان

فعالیتهــای فرهنگــی ،تربیتــی و اجتماعــی حــرم مطهــر خواهــر امــام
رضــا؟امهع؟ بــا همــکاری آموزشوپــرورش ناحیه  4اســتان اصفهــان ویژه دانش
آمــوزان و مدارس منطقــه  14اصفهان برگزار میگردد.
برپایی اردوهای مدارس با رویکرد حرم شناسی و جشن تکلیف دختران،
برگــزاري جلســات فرهنگــی بــا حضــور معاونيــن و دبيــران پرورشــي مــدارس
جهــت آشــنايي آنان بــا فعالیتهای حرم مطهــر  ،ارتقاء ســطح كمي و كيفي
نمازهــاي جماعــت مــدارس منطقــه از رســالتهای امــور فرهنگــی آســتان
مقــدس حضــرت ز ینــب ؟اهس؟اســت که طــی جلســهای بــا مســئولين فرهنگی
آموزشوپــرورش ناحيه  4اصفهان جهــت اجرا هماهنگ گردید.
در ایــن جلســه ظرفیتهــا و فعالیتهــای فرهنگــی ،تربیتــی و اجتماعــی
حــرم مطهــر بــرای برگــزاری دورههــا و کارگاههــای تخصصــی آموزشوپــرورش
ناحیــه  4و ایجــاد تعامــل و ارتباط مؤثر با مــدارس منطقه با حضور مســئولین
فرهنگی آســتان مقدس و آموزشوپرورش بررسی شد.

بینالمللی

امــور فرهنگی آســتان مقدس خواهــر امام رضا ؟امهع؟ تفاهمنامهای را با موسســه
دارالقــرآن کریــم اســتان اصفهــان و مجموعه فرهنگی قــرآن و عترت بینــه مبنی بر
اجرای فعالیتهای قرآنی و منعقد کرد.
برگــزاری کالسهــای آموزشــی و توانمندســازی مربیــان آســتان مقــدس جهت
تدریس مباحث قرآنی ،ارائه محتواهای آموزشی و حضور مربیان با تجربه دارالقرآن
کریــم در آســتان مقــدس حضــرت زینــب ؟اهس؟ ،ایجاد ارتبــاط با دیگر شــعبههای
مــدارس دارالقــرآن بــرای اســتفاده از ظرفیتهــای موجــود ،برگــزاری کالسهــای
آموزشــی معارف بــرای فراگیران و زائرین حرم مطهر  ،برگــزاری همایشهای قرآنی از
دســتاوردهای تعامل و همکاری آســتان مقدس خواهر امام رضا ؟امهع؟ با «موسسه
دارالقرآن کریم اصفهان» بود.
حجتاالسالم معصوم زاده نماینده موسسه دارالقرآن کریم نیز ضمن بازدید از
کالسهای پیشدبســتانی گنجینه از روند فعالیتهای این مرکز ابراز خرســندی
نمــود ،ایــن پیشدبســتانی کــه وابســته بــه دارالقــرآن کریــم اصفهــان و حــرم مطهر
حضرت زینب ؟اهس؟ ســومین ســال فعالیت خود را از مهرماه آغاز نمود و بخشی از
آموزههای آن برای نوآموزان بر اساس مباحث قرآنی است.
همچنین جلسهای با مسئولین «مجموعه فرهنگی بینه» با هدف ارتقاء سطح
کمی و کیفی برنامههای کرسی تالوت قرآن کریم آستان ،ایجاد انگیزه برای قاریان و
اساتید قرآن جهت اجرای برنامه در حرم مطهر و ارتباط با مراکز و مؤسسات قرآنی
شهر اصفهان برگزار گردید.
گفتنــی اســت کرســیهای تالوت قرآن به همــت امور فرهنگی حــرم مطهر و در
آیندهای نزدیک هر هفته در روزهای شنبه برگزار میگردد.
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همزامن با گرامیداشت روز طب تسکینی برگزار شد

جامع ســرطان با مراقبتهای حمایتی و تسکینی و تشخیص زودهنگام سرطان

نخستین نشست تخصصی مراقبتهای حامیتی و

و غربالگــری بــا عنــوان مراقبتهای حمایتــی و تســکینی از اهداف برگــزاری این

تسکینی در سرطان

نشســت تخصصــی با موضــوع مراقبتهای حمایتی و تســکینی در ســرطان،
شنبه  17مهر در سازمان نظامپزشکی ایران برگزار شد.
در این نشست که به میزبانی موسسه نیکوکاری کنترل سرطان ایرانیان (مکسا)
برگزار شــد ،دکتر محمــد جهانگیری مدیرعامل مکســا ،دکتــر جانبابایی معاون
درمـــان وزارت بهـــداشت ،محمدرضا دیانی بنــیانگـــذار مکـــسا ،دکتر رئیسزاده

نشست است».
دکتر محمد جهانگیری افزود« :در مکســا ماموریت خود را کمک و حمایت از
متولیان این امر قراردادیم .ما بازوی اجرایی وزارت بهداشت و سازمان نظامپزشکی
کشور خواهیم بود و تمامی خدمات رایگان ارائه خواهد شد» .
وی اضافه کرد« :موسسه نیکوکاری کنترل سرطان ایرانیان (مکسا) چند محور
را دنبــال خواهد کرد از جمله انجــامدادن کارهای بر زمینمانده ،کمک و یاری به

رئیــسکل نظامپزشــکی کشــور ،دکتــر عبــاس عبــادی معــاون پرســتاری وزارت
بهداشــت ،دکتر شــادنوش سرپرســت مرکز مدیریت پیوند و درمــان بیمار یهای
وزارت بهداشــت و آمــوزش پزشــکی ،دکتــر ابوالقاســمی رئیــس دانشــگاه علــوم
پزشــکی بقیه اهلل؟جع؟  ،دکتر طهماســبی رئیس طب تســکینی بیمارستان امام
خمینی؟هر؟ و دکتر شربافچی معاون فنی مکسا نیز حضور داشتند.

مکسا تمام خدمات خود را بهصورت رایگان ارائه خواهد داد
در ابتدای این نشســت ،مدیرعامل موسســه نیکوکاری کنترل سرطان ایرانیان
(مکســا) ،بــا بیان اهــداف برگزاری این نشســت ،گفــت« :راهبردهای حــوزه برنامه
جامع سرطان با محوریت مراقبتهای حمایتی ،پیداکردن حلقه مفقوده خدمات
16
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وزارت بهداشــت با اولویت قراردادن این نهاد و افزایش مشــارکت اجتماعی برای

مراقبتهــای حمایتــی و تســکینی افزایــش یابــد ،هزینههــای درمــان رونــد نزولــی

انجامدادن امور حمایتی و تســکینی که برای اجرای آن مجدانه کوشــش خواهیم

خواهند گرفت و هزینههای بیمه هم مقدار زیادی کاهش پیدا میکند».

کرد».

معــاون درمــان وزارت بهداشــت در پایــان گفت« :این مراقبتهــای حمایتی و

مدیرعامل مکســا افــزود« :امســال در کنار بیمارســتانهای  16مرکز اســتان قرار

تســکینی باید در تمامی کشــور بهصورت آبشــاری گســترش پیدا کند و مختص

خواهیم گرفت و به کمک و یاری آنها خواهیم رفت در ســال گذشــته بیش از 24

بــه بیمــاری ســرطان نباشــد و ســایر بیمار یهــا را تحت پوشــش خود قــرار دهد و

هزار بیمار را تحت پوشش خود قراردادیم و تمامی امکانات را در منزل آنها تعبیه

مراقبتها از منازل صورت گیرد».

کردیم و امسال در بیمارستان فاطمه الزهرا؟اهس؟ بخش مجزایی را افتتاح میکنیم».

مراقبتهای حمایتی و تسکینی هنوز جای کار دارد

وی در پایــان ســخنان خــود گفــت« :در حوزه حمایتی و تســکینی بحث مالی
آفت بزرگی است که نظام سالمت را تهدید میکند و موسسه مکسا متعهد خواهد
بود روزبهروز بر توان خود بیفزاید و دردی را درمان کند».

افزایش مراقبتهای حمایتی و تسکینی ،هزینه درمان را کاهش میدهد
ســپس دکتر جان بابایی معاون درمان وزارت بهداشــت نیز در صحبتهایی

در ادامه محمدرضا دیانی ،بنیانگذار موسسه نیکوکاری کنترل سرطان ایرانیان
(مکسا) با بیان این نکته که خود تجربه چنین بیماری را داشته است ،افزود :بحث
مراقبتهای حمایتی و تسکینی جای کار دارد و به طور کامل به آن نپرداختیم و
درمانبخشــی از کار اســت و مراقبتهای حمایتی و تســکینی ســهم عمدهای را
خواهد داشت».

اظهار کرد« :در وزارت بهداشت اساتیدی درسنامههایی را در حوزه مراقبتهای

وی بیــان کــرد« :مراقبتهــای حمایتی و تســکینی حرفهایترین اقــدام وزارت

حمایتی و تســکینی تدوین کردند و امر آموزش را بهصورت داوطلبانه پذیرفتند و

بهداشت است و هزینههای درمان را برای دولت ،خانوار و سیستم درمانی کاهش

پرستاران و سپس پزشکان عمومی را از تمامی استانهای کشور تربیت کردند».

میدهد و همچنین از لحاظ روانی بسیار ارزشمند است».

جــان بابایــی افــزود« :نظامپزشــکی ،وزارت بهداشــت و خیریــن عزیــز در کنــار

بنیانگــذار مکســا ادامــه داد« :هدف ما این اســت چندین گام بلند در کشــور

یکدیگــر کمــک خواهند کــرد تا بــا مراقبتهای حمایتی و تســکینی آرامــش را به

برداریــم و بــه بیمــاران ســرطانی کمک کنیــم و هرگز در کار سیســتم درمانی کشــور

بیماران و خانوادههای آنها بازگردانند».

دخالــت نخواهیــم کرد .بیمار ســرطانی نیــاز دارد که آ گاهی خود را نســبت به این

وی ادامــه داد« :در ایــن عرصــه ،بیمــه بایــد نقشآفرینــی کنــد .زیــرا هرچــه

بیماری افزایش دهد و از مشاورههای درست و علمی بهرهمند شود».
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دیانی در پایان صحبتهای خود گفت« :برای بیماری ام اس همانند سرطان

کیفیت زندگی بیماران و خانوادهی آنها در هنگام مواجهه با مشکالت مرتبط با

از شــهر اصفهــان مراقبتهای حمایتی و تســکینی را آغاز کردیم زیــرا 50درصد از

بیماری که شاید کاملترین تعریف باشد .بیماری سرطان بهظاهر جسمانی است

بیمــاران مبتال به ام اس در شــهر اصفهان حضور دارنــد و آمادگی داریم که با تمام

اما مشکالت روحی و روانی بسیاری دارد و این کار موسسه مکسا میتواند بخشی

توان به مردم خدمت کنیم».

از این مشکالت را حل کند».
رئیس زاده ادامه داد« :ما درصدد ضبط برنامههای آموزشــی هســتیم که در حد

سازمان نظامپزشکی کشور را به میدان خواهم آورد
دکتــر رئیــس زاده ،رئیسکل نظامپزشــکی کشــور نیز در این همایــش با تقدیر و

وســیع پرســتاران را آموزش دهیم و تفاهمنامهای هم با دانشگاههای علوم پزشکی
کشور امضا کردیم .مکسا توانسته از ظرفیت پرستاران بازنشسته استفاده کند که در

تشکر از فعالیتهای موسسه مکسا ،گفت« :با این موسسه از قبل آشنایی کافی
ً
داریــم و ارزش ایــن کار بــرای بنــده کامــا مشــخص اســت و وعده خواهــم داد که

نوع خود کار بسیار بزرگی است».

اعضای سازمان نظامپزشکی کشور را با همه توان به میدان بیاورم».

 25مرکز در  17دانشگاه علوم پزشکی شروع به کار کنند

وی افزود «:بیماران سرطانی که با عالئمی جزئی به بیمارستان مراجعه میکنند

همچنین دکتر شادنوش ،سرپرست مرکز مدیریت پیوند و درمان بیمار یهای

باعــث میشــود هزینهها افزایــش یابــد و آزمایــش و داروهای تجویزی بیمارســتان

وزارت بهداشت و آموزش پزشکی در بیاناتی اظهار کرد« :حمایتطلبی از بیمهها

عارضــهای در آنهــا به وجــود آورد و مراقبتهای حمایتی و تســکینی مانع از بروز

آغاز شــده اســت که این فعالیت را از مشــهد مقدس آغاز خواهیم کرد .اقدامات

این اتفاقات خواهد شد».

ما به نحوی اســت که مراجعهکنندگان با یک ســرچ ســاده از این مراکز اطالع پیدا

سرطان منابع نظام سالمت را از بین میبرد

میکنند».

ســپس دکتر عباس عبادی ،معاون پرســتاری وزارت بهداشــت بــا بیان اینکه

بیمار یهای مزمن به خدمات حمایتی نیاز دارد

نظــام ســامت باید صــدای گیرنــدگان خدمــت را بشــنود ،اظهــار کرد« :بــاری که

ســپس دکتر ابوالقاسمی ،رئیس دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل؟جع؟ و عضو

بیمــاری ســرطان ایجاد میکنــد ،توانایی ازبینبــردن منابع نظام ســامت را دارد و

هیــات مدیره مکســا طی اظهاراتی گفت« :خدمات در حــوزه درمانی زمانی کامل

از لحــاظ آمــاری ســومین عامل فوت در کشــور اســت و خانوادهها را با مشــکالت

میشود که خدمات تسکینی نیز به آن اضافه شود .هر بیماری مزمنی به خدمات

اقتصادی روبهرو میکند».

حمایتــی نیــاز دارد و امیدواریــم روزی بیایــد کــه کارهــا در حوزه ســامت با کمک

وی افــزود« :مراقبتهای حمایتی و تســکینی رویکردی اســت باهدف ارتقای
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خیرین به مرحله اجرا برسد».
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وی افزود« :بیمار مراقبتهای حمایتی و تسکینی را مشاهده میکند و شیرینی
آن را میچشد و موسسه مکسا باعثوبانی گستردگی این حمایتها شد».
ابوالقاســمی در پایــان اظهار کــرد« :هرچه بیماران روحیهی خــود را باال ببرند و از

انگیزه کافی برخوردار شــوند ،مراحل بیماری با ســرعت مناســبی طی خواهد شد.
عمــده مراقبتهــای معنــوی برعهــده پرســتار اســت و از نگاه اســامی پرســتار از
جایگاه ویژهای برخوردار است».

بازدید رئیس هیات مدیره سازامن نظام پزشکی تهران از مکسا
دکتــر ســید نویــد علویــان رئیــس هیــات مدیــره ســازمان نظــام پزشــکی
تهــران ضمــن بازدیــد از موسســه نیکــوکاری کنتــرل ســرطان ایرانیــان از نزدیــک
بــا رونــد ارائــه خدمــات ایــن مرکــز بــه بیمــاران مبتــا بــه ســرطان آشــنا شــد.
علویــان در ایــن بازدیــد ضمــن تقدیــر از خدمــات ارائــه شــده توســط
مکســا بــر لــزوم ارائــه خدمــات حمایتــی تســکینی بــه بیمــاران مزمــن بــه
ویــژه بیمــاران مبتــا بــه ســرطان در سراســر اســتان تهــران تاکیــد کــرد.
همچنیــن دکتــر محمد جهانگیری مدیرعامل مکســا در این بازدید ضمن ارائه
گزارشــی مبســوط از خدمــات ارائــه شــده توســط ایــن مرکز بــه بیمــاران مبتال به
ســرطان اظهار کرد :مکســا به پشــوانه خیرین و نیکوکاران و همچنین همکاری
و مســاعدت مســئوالن وزارت بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــکی ،مســوالن
سازمان نظام پزشکی و دانشگاههای علوم پزشکی در حال توسعه جغرافیایی
ارائــه خدمــات مراقبتهــای حمایتــی تســکینی ویژه بیمــاران مبتال به ســرطان
در سراســر کشــور اســت و در این راه خواســتار مســاعدت جامعه خدوم و خیر
پزشکی کشور است.
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عضو هیات مدیره آالء در شورای مر�بیان تر�بیتی مرکز سالله

در تر�بیت نیروهای تاثیر گذار از عنصر جسارت اغفل نشوید
عضــو هیــات مدیــره بنیــاد خیریــه راهبــری آ الء در نشســت با مســئوالن مرکز
ســاله  ،با اشــاره به اهمیت تربیت جســورانه در شکلگیری شــخصیت و رفتار
نوجوانــان گفــت« :بــرای تربیــت انســانهای تاثیرگــذار  ،نباید از عنصر جســارت
غافل شد».
حجتاالســام شــیخ علی دیانی در این جلســه که در مرکز ســاله شعبه قم
برگــزار شــد ،بــا تأ کید بر اینکــه دغدغه اصلــی مرکــز تربیتی و پرورش اســتعداد
ســاله ،تربیت اســت ،خاطرنشــان کرد« :مســیر را برای علوم دینی فراهم کنید و
در تربیت نیروهای تاثیر گذار از عنصر جســارت غافل نشــوید و «جســارت» به
معنای شجاعت مثبت را در تربیت مدنظر قرار دهید».
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نفیســی مهــر با بیــان اینکــه کالسهــای انجمن نامه آســمانی باهــدف انس

با راعیت شیوهنامههای بهداشتی

برنامههای پائیز مرکز تر�بیتی و پرورش استعداد سالله آاغز شد
برنامههای پائیز مرکز تربیتی و پرورش اســتعداد ســاله با حضور  ۲۶۲متربی
در قالــب  ۱۶گــروه از روز شــنبه  10مهرمــاه در شــعب اصفهــان و قم آغــاز و تا روز
سهشنبه  30آذرماه ادامه خواهد داشت.
مســئول تربیــت و پژوهش مرکز ســاله بــا اعالم این خبر گفــت« :کالسهای
مرکــز ســاله در این تــرم بهصورت حضــوری و با حفــظ پروتکلهای بهداشــتی
برگزار میشود».
مهدی نفیسیمهر با تأ کید بر اینکه جلسات فرهنگی تربیتی رویش باهدف
ارتقــای ســطح توانمنــدی متربیان در تمام ســاحات وجودی انســان و رســیدن
بــه انســان کامل ،ســالم و متعالی برگزار میشــود ،خاطرنشــان کــرد« :متربیان در
این ترم طبق ســرفصلهای مشــخص شــده طرح  ۹ســاله شــجره طوبی ،شــامل

متربیان با قرآن کریم و تشــخیص اســتعداد قرآنی متربیان در یکی از حوزههای
حفظ ،قرائت و مفاهیم برگزار میشود ،عنوان کرد« :این کالسها در  ۱۲جلسه با
موضــوع روخوانی و روانخوانی برای پایههای چهارم تا ششــم و حفظ موضوعی
قرآن کریم برای پایههای هفتم تا یازدهم برگزار میشود».
برنامههــای مناســبتی ،کارگاه آمــوزش خانــواده ،جلســات مشــاوره ،انجمــن
اولیاء ،برنامههای ورزشــی ،اردوهای تربیتی و آموزشی ،شورای جوانهها ،شورای
مشــورتی مربیان تربیتی ،جشــنواره ســاله تلنت و بازدیدهای علمی و تربیتی را
از دیگر برنامههای این مراکز در ترم پائیز  ۱۴۰۰برشمرد.
گفتنی اســت جلســه توجیهی آغاز ترم پائیز  1400در مرکز تربیتی مرکز ســاله
شــعبه قم با روایتگری جناب آقای «ســیاری» رزمنده دفاع مقدس و از مدافعان
حرم و با مرثیهسرایی مداحان اهلبیت؟مهع؟ ،روز دوشنبه  12مهرماه برگزار شد.

حدیثخوانــی ،مدیریــت زمــان و ارزش علم برای پایههای چهارم تا ششــم ،رمز
موفقیــت نخبــگان ،خودشناســی و اخالق باطنــی برای پایههای هفتــم تا نهم و
نهجالبالغــه و اقتصــاد و تجارت برای پایه دهم و یازدهم در جلســات فرهنگی
تربیتی رویش حاضر میشوند».
وی در ادامــه بــه کالسهــای اســتعدادی ترم پائیز  ۱۴۰۰اشــاره و خاطرنشــان
کــرد« :متربیــان شــعب اصفهان و قم مرکز ســاله در دو ســاحت علمی فناوری
و فرهنگی هنری در کالسهای عکاســی ،مبانی برنامهنویسی ،مبانی کامپیوتر ،
برنامهنویسی ،رباتیک ،نانو  ،خوشنویسی و کلیپسازی شرکت میکنند».
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حضور نوجوانان در آ ئین پیادهروی جاامنداگن

و حدفاصل بین حرم مطهر حضرت معصومه ؟اهس؟ و مســجد مقدس جمکران

حال دل «سالله»ای ها اربعینی شد

برگزار شــد و همچنین نوجوانان مرکز ســاله شــعبه اصفهان همزمــان با اربعین

نوجوانــان مرکــز ســاله در شــعب اصفهــان و قــم ،بــا شــرکت در پیــادهروی
جاماندگان اربعین حال دلشان را اربعینی کردند.
به گزارش روابط عمومی مرکز تربیتی و پرورش استعداد سالله ،نوجوانان متربی

حســینی؟ع؟ بــا پیــادهروی از مســیرهای مختلف خود را به گلســتان شــهدای
اصفهان رساندند و با قرائت زیارت اربعین و عزاداری بر سید و ساالر شهیدان،
دلهای خود را تسلی دادند.

در ایــن مراکز با دردستداشــتن پرچمهای عــزاداری ،عهد و پیمان خود را با قیام
ظلمستیز و عدالتطلب سید و ساالر شهیدان در روز عاشورا تجدید کردند.
همچنیــن نوجوانــان مرکــز تربیتــی و پــرورش اســتعداد ســاله شــعبه قــم در
«مســابقه اربعیــن حســینی؟ع؟» بــا موضــوع ارســال تصاویــری از فعالیتهــای
فرهنگــی در ایــام اربعیــن ،ارســال کلیــپ با موضــوع بیــان درد و دل جاماندگان
اربعین ،طراحی و نقاشی شرکت کردند
گفتنی اســت پیادهروی جاماندگان اربعین در قم در بلوار پیامبر اعظم؟ص؟
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با موضوع افزایش تقیدات مذهبی فرزندان برگزار شد

برگزاری اکراگه آموزش خانواده در مرکز سالله قم
راهکارهــای «افزایــش تقیدات مذهبی فرزنــدان» در کارگاه آموزش خانواده مرکز
تربیتی و پرورش استعداد سالله شعبه قم تبیین شد.
در این کارگاه آموزشی که در روزهای چهارشنبه  31شهریورماه و شنبه  3مهرماه
برگــزار شــد ،حجتاالســام احمدی موضوعاتــی همچون «زمان مناســب جهت
ترغیب فرزند به مسائل عبادی»« ،سبک زندگی اسالمی»« ،تقویت پایگاه عاطفی
خانواده» و «تغذیه و خواب مناسب» را تبیین کرد.
پاســخ به پرســشها و ابهامات شــرکت کنندگان نیز از جمله بخشهای دیگر
این جلسه آموزشی بود.
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و پــرورش اســتعداد ســاله در خصــوص فعالیتهــای ایــن مرکــز بــه گفتوگو
بپردازیم.

سالله از بدو فعالیت تاکنون چند مرحله تغییر استراتژی داده است در این
خصوص کمی توضیح دهید؟
مرکز سالله از بدو فعالیت خود تاکنون  2مرتبه تغییر مأموریت داده است.
مأموریت اول مرکز باهدف تربیت جامع نخبگان سادات از سال  1390آغاز
و تا ابتدای سال  1394به طول انجامید .در این مأموریت مخاطب اصلی مرکز
طالب سید ،طالب علویه ،دانش آموزان دختر و پسر سید و خانوادههای آنها
بودند.

محسن جعفری

مأموریــت دوم مرکــز باهــدف تأثیرگــذاری بیشــتر و هدایــت مناســب منابع
مجموعــه باهــدف رشــد دادن ســادات بهمنظــور تعظیــم و تکریــم آنهــا در دو

گفتگو با مدیر مرکز تر�بیتی و پرورش استعدادسالله

عرصــه تربیت جامع شــامل تربیت دینی و اســتعداد پروری ویــژه دانش آموزان

اینجا اکرخانه استعداد پروری است

ســید پســر  9الی  18ســال تعریف گردید .این مأموریت از نیمه دوم سال 1394

متولد  1361و دارای تحصیالت سطح  3حوزوی ،از آن دسته مدیران جوان
باتجربه بنیاد که مسئولیتهای مختلفی را تجربه کرده است.

تعریف و تاکنون در حال اجرا و پیگیری است.

چرا این مأموریت تغییر پیدا کرد؟
مأموریــت اول ســاله بهگونهای بود کــه برنامههای مرکز در یک ســطح عام و

محســن جعفری حاال در آســتانه  40سالگی مدیریت مرکز تربیتی و پرورش

بــرای مخاطبین مجموعه انجام میشــد از ســال  1394هیئتمدیره بنیاد آ الء

اســتعداد ســاله را بر عهده دارد ،او ســوابقی همچون معاون فرهنگی مجتمع

تصمیم گرفتند که برنامههای مرکز بهصورت تخصصیتر و برای یک مخاطب

آموزشی دانشگاه اصفهان ،معاون سازمان ملی جوانان استان ،معاون فرهنگی

خاص انجام شــود که با توجه به پژوهشهای صورت گرفته تصمیم بر این شــد

دبیرستان امام محمدباقر ؟ع؟ را در کارنامه کاری خود دارد.

که برای دانش آموزان سید پسر  9تا  18سال این کار انجام پذیرد.

آنطــور کــه خــودش میگویــد تأســیس مجتمــع مــدارس کــه در اواخــر دهه
 80جــزء اهــداف اصلــی بنیاد آ الء بوده اســت زمینه آغاز همــکاری وی با این
بنیــاد را فراهــم میکنــد ،هرچنــد ایــن هــدف بنیــاد آ الء در طی همان ســالها
بهنوعــی دســتخوش تغییرات میشــود اما شــاید بهنوعی بتــوان گفت طرح 9
ســاله جذب و پرورش اســتعداد سادات نخبه ریشــه در همان هدف تأسیس
مدارس آ الء دارد.
سالروز  13آبان و روز دانشآموز بهانهای شد تا با جعفری مدیر مرکز تربیتی
24

چرا پسران و چرا این مقطع سنی بهعنوان کار اولویتدار بر زمینمانده
انتخاب شد؟ دختران چه؟
در سال  1392یک کار پژوهشی از اساتید ،نخبگان و مؤثرین حوزه تربیت و
استعداد انجام پذیرفت که بر اساس آن اولویت اول کار تربیتی برای رده سنی
 7الی  14سال پسر تعریف شد.
در خصــوص دختــران بایــد گفــت کــه در مأموریــت قبلــی ایــن عزیــزان ،از
مخاطبیــن مجموعــه بودهانــد ولــی به دلیل تفــاوت در اصول تربیتــی دختران و
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پســران و همچنیــن محدودیت منابــع ،در مأموریت جدید برنامــهای برای این

 )2برگزاری دوره تیپشناسی شخصیت با موضوع شخصیت شناسی لری

عزیزان نداریم.

 )3گرفتن آزمون  mmpiبهمنظور تعیین شخصیت متربیان

در هر دوره چه میزان ریزش ره آموزان پذیرفتهشده راداریم و چرا؟ و چه

کرونا چه تأثیری بر برنامههای سالله داشته و سالله چه برنامههای برای

راهحلی برای کاهش این ریزشها دارید؟

کاهش اثرات این دوران داشته است؟

طبق تجربه بهدســتآمده طی  6ســال گذشته ،میزان ریزش متربیان حدود
 20الی  25درصد و به دالیل زیر هست:

ً
طبیعتا شــرایط کرونایی بر مجموعه ســاله تأثیراتی ازجمله کنســل شدن و

یا کاهش چشــمگیر بســیاری از برنامهها نظیر برنامههــای اردویی ،کالسهای

 )1دوره محل سکونت خانوادهها از فضای مرکز

حضــوری ،دور همیهــا ،جلســات مناســبتی و هیئــت و  ...داشــته اســت .

 )2عدم همراهی خانوادهها با برنامههای مرکز و عدم دغدغه تربیتی جدی

بهمنظور کاهش اثرات این دوران برنامههایی در دستور کار قرار گرفت:
 )1مجازی شدن کالسهای تربیتی و استعدادی

آنها

 )2تفکیــک کالسهــا و برنامهها در طول هفته بهگونــهای که کمترین میزان

 )3یکنواختی در اجرای برنامه

درگیری گروهها و افراد با یکدیگر به وجود آید

 )4مهاجرت خانوادهها
برای کاهش این ریزشها چند کار و اقدام عملی انجام دادهایم:
ً
 )1حذف کالسهای استعداد تخصصی بهصورت هفتگی و صرفا ارتباط

 )3تغییر تمرکز جمعی به تمرکز فردی
 )4افزایش ارتباط کادر و مربیان با خانواده و متربی بهصورت تکبهتک

استعدادی بهصورت پروژهای و بهصورت اختیاری
 )2از ابتــدای جــذب نیــز بــه خانوادههــا تفهیــم شــده اســت کــه فراینــد
ً
استعدادیابی علمی ،الزاما انطباقی با رشته دانشگاهی ندارد.
 )3درســت اســت بحــث اســتعدادیابی داریــم ولــی قــرار نیســت بچههــا را
نسبت به کنکور حساسیت خاصی دهیم.
 )4توجه به نزدیک بودن محل زندگی متربیان به مرکز
 )5توجه به همراه بودن خانواده با برنامههای مرکز
 )6جذاب و غنی نمودن برنامهها و محتواها در عین خالقیت درروش اجرا
از متربیانی که در سال ( 95دوره اول) جذب مجموعه گردیدهاند در شعبه
قم  34و شعبه اصفهان  37نفر تاکنون همراه مجموعه هستند.

دوره اولیها امسال انتخاب رشته دارند؟ چه برنامههای برای آنها دارید؟
برای این عزیزان برنامههای زیر را در نظر گرفتهایم:
 )1برنامــه مشــاوره فردی با یک مشــاور تحصیلی بهمنظــور کمک در تعیین
انتخاب رشته
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 )5برگزاری برنامههای مناسبتی بهصورت مجازی

ماندگاری و حضور متربی در مرکز و )...

 )6آشــنا نمــودن متربیان بــا فرهنگ امور خیــر و امور جهــادی نظیر تعریف
برنامههایــی ازجملــه تولیــد ماســک ،ضدعفونــی معابــر  ،توزیــع غــذای گــرم و

 )4اضافــه شــدن کالسهــای مهارتی به مدت  9ســال در کنــار کالسهای
تربیتی و استعدادی

بستههای معیشتی و ...

 )5تغییر در سرفصلهای کالسهای تربیتی و استعدادی

کمکم به دوران آمادگی کنکور نزدیک میشویم نگاه سالله و ره آموزان آن

 )6اضافه شــدن دو زمینه اصلی ســواد مالی و ســواد رســانه برای متربیان از

به کنکور چگونه است؟
مرکــز نــگاه جــدی بــه این عزیــزان داشــته و ضمــن کاهش ســاعات حضور
متربیان در مرکز برنامههای زیر در دستور کار آن قرار دارد:
 )1برنامــه مشــاوره فــردی با یک مشــاور تحصیلــی بهمنظور کمــک در نحوه

پایه هشتم
 )7تدوین بیش از  20سند ،آییننامه و دستورالعمل در راستای برنامههای
مرکز

آینده سالله در نگاه شما چگونه است؟
یکــی از مراکــز موفــق کشــوری در تربیــت نیــروی مؤثــر و جریــان ســاز و

برنامهریزی درسی
 )2برگــزاری کارگاه تســتزنی بــرای متربیــان بهمنظــور افزایــش ســرعت در

تأمینکننــده نیروهــای موردنیاز بنیاد آ الء و گروه انتخاب و کشــور در آیندهای
نزدیــک که نیروهای خارجشــده از این مرکز بــا ویژگیهایی همچون :با ایمان،

تستزنی
 )3برگــزاری کارگاه خانــواده بــا موضوع تغذیــه در دوران کنکــور ویژه والدین

تمام بعدی ،توانمند و کارآمد ،ارزشآفرین ،تأثیرگذار و جریان ساز میباشند.

سخن پایانی؟

این عزیزان
 )4برگزاری کالسهای تقویتی بهخصوص در دروس ریاضی ،فیزیک ،زبان
انگلیسی و عربی

بنیاد آ الء بهواســطه نیت بلند و متعالی خیرین و داشــتن نیروهای توانمند
و دلســوز  ،فرصت بزرگی را برای خدمت به این کشــور و جامعهی جهانی دارد،

 )5برگزاری کارگاه آشنایی با رشتهها و مشاغل ویژه متربیان

با توجه به چندین مرحله جذب دانشآموزان آیا برنامههای سالله
تغییر یا بهروزرسانی شده است؟ در چه حوزههای و چه نوع تغییراتی
ایجادشده است؟

کــه متولیــان بنیاد و مدیران آن باید قدر این فرصت را بدانند و از لحظهلحظه
خدمــت در ایــن بنیاد اســتفاده کنند و به دســت آوردهای فعلــی قانع نبوده و
همواره تالش خود را برای اعتالی بنیاد و رســیدن به جایگاه راهبردی امر خیر
در کشور بنمایند.

در طی  6سال اخیر و تجربه حاصل از آن تغییراتی را در برنامههای مرکز اعم
از جذب متربی و همچنین فرآیند تربیتی و استعدادی مجموعه داشتهایم:
 )1تغییر در سبک سؤاالت آزمون از سؤاالت علمی به سؤاالت مفهومی
 )2اضافه شدن اردوی شخصیت شناسی در فرایند جذب
 )3تغییــر در پارامترهــای جــذب متربــی و خانــواده وی و تأ کیــد بــر آن
(مــواردی نظیر توجه به دغدغه خانواده به امــر تربیت ،میزان همراهی خانواده
بــا برنامههــای مرکز  ،توجه به شــرایط فرهنگی خانواده و متربــی ،توجه به میزان
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در نشست مجازی زنان و نیکواکری بررسی شد

گذشته ،حال و آینده حضور زنان در عرصه نیکواکری
نشســت مجــازی زنــان و نیکوکاری بــا حضور دکتــر منصوره اتحاد اســتاد
دانشــگاه تهــران و موســس نشــر تار یــخ ایــران ،دکتر مهــری بهار عضــو هیات
علمی دانشــگاه تهران و دکتر الهام ملکزاده عضو هیات علمی پژوهشــگاه
علومانســانی و مطالعــات فرهنگــی بــه همــت مرکــز فرهنــگ نیکــوکاری خیــر
ماندگار برگزار شد.
دکتــر منصوره اتحاد اســتاد دانشــگاه تهران و موســس نشــر تار یخ ایران در
این نشســت در پاســخ به این ســوال که شــما کــدام دوره تار یخــی را به لحاظ

در طــول تار یــخ ندار یــم و در واقــع احتیاجــی هــم ندار یــم چراکه باید گذشــته
را رهــا کنیــم و بــه امروز بپرداز یــم و باید ببینیم امروز مســائل ما چیســت امروز
در ســال  ۱۴۰۰بــا چــه مســائلی روبــرو هســتیم مســائلی مثــل محیطز یســت،
مهاجریــن ،فقــر  ،تــرک تحصیل بچهها به نظرم مســائل گذشــته را باید رها کرد
و بــه امروز و نیازهای امروز پرداخت.
وی افــزود :مــن فکر میکنم عوض اینکه ما خودمان را درگیر گذشــته کنیم
بگذار یــد آن را مورخیــن انجــام دهنــد ببینیــم امــروز به چــه شــکلی جوانان را
فعالشــان کنیــم و بــه آنهــا بگوییــم کــه کار خیــر یعنــی چــه کــه ایــن موضوع را
بایــد از کودکــی بــه جوانــان آموزش داد و جامعــه را به آنها معرفی کرد میشــود

فعالیتهــای خیرخواهانــه زنــان ترجیــح میدهیــد؟ اظهــار کــرد :هرچقدر به
دوره خودمــان نزدیکتــر شــویم اطالعاتمان بیشــتر خواهد بود .چراکه اســناد
و مدارک تار یخی بیشــتری را در دســترس دار یم پس بنابراین نمیتوانیم دوره
صدســال پیــش را مقایســه کنیــم با  ۵۰۰ســال پیش ،بــه نظر من زنان همیشــه
ً
کار خیــر کردهاند ،مثال خانم نجمالســلطنه بیمارســتان ســاز و یــا خانم عزت
الدوله مســجد ساز بودهاند.

امروز باید ببینیم چگونه میتوانیم جوانان را در عرصه نیکوکاری فعال
کنیم
موســس نشــر تار یخ ایران در ادامه افزود :ما اطالع کافــی از نیکوکاری زنان
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انگیــزه فوقالعــادهای در جوانــان ایجــاد کرد و ایــن کار را به طور مســتمر باید

هســتی به دیگران هم آموزش دهید.

در دبیرســتانها و مدرسهها آموزش داد.

مردان و جامعه بپذیرند که زنان هم میتوانند در این عرصه فعالیت

باید ببینیم دختران نوجوان و جوان نیکوکاری را چگونه میبینند

کنند

اتحادیــه در ادامه خاطرنشــان کــرد :در وهله اول آمــوزش مهمترین موضوع

اتحادیــه در ادامه در پاســخ به این ســوال که ما چگونــه میتوانیم در زمینه

اســت ،به طور مثال میتوان با تهیه پرســشنامههای از دختران مدرســهای و

فرهنگســازی و الگوســازی زنان و دختران حرکت کنیم ،گفت :در وهله اول

دبیرســتانی و یا حتی کوچکتر از آنها پرســید که امر خیر را در چه چیزهایی

ایــن اســت که مردان و جامعــه بپذیرند که زنان وارد چنین عرصههای شــوند

میبیننــد و آیــا حاضریــد کار داوطلبــی بکنیــد و از طرفی داوطلبــی را در چه

و کارهایــی ازایندســت را انجــام دهند ،اما مــن نمیگویم میشــود فرهنگ را

میبینیــد و چطــور ممکن اســت که کمــک بکنید و در واقع بــا یک پرسوجو

عــوض کــرد من فکر میکنم میشــود راهنمایی کرد و هدایت کرد و اما به طور

از جوانان میتوان فهمید که در چه راســتایی باید گام برداشــت.

مشــخص نمیتوان فرهنگ را عوض کرد.

وی تصر یــح کــرد :هر چه امروز به جوانان آموزش دهیم در واقع ســازندگان

وی افــزود :فرامــوش نکنیم که فرهنگ نیکوکاری در این کشــور وجود دارد

آینــده کشــور را آمــوزش دادهایم ،پس جــوان امروزی باید لــذت انجام کار خیر

هــم از لحــاظ دینــی هــم از لحــاظ تربیتــی و خانوادگــی و همانطــور کــه گفتــه

را بچشــد و درک کند اما همیشــه پول مطرح نیســت میتوان وقت و امکاناتی

شــد در ایــران از ســابقه بســیار طوالنــی برخــوردار اســت ،بنابرایــن بایــد آن را

کــه در اختیــار دار یــم را بــه دیگــران نیــز بدهیــم به طــور مثــال اگر نقاشــی بلد

تقویــت کرد و تشــویق کرد بــه امتیاز دادن به ایــن کار بهعنوانمثال برای ورود
به دانشــگاه ورود به شــغل میتواند یک امتیاز مثبت تلقی شــود تا یک انگیزه
اضافه به افراد بدهد.

زنان همواره در طول تاریخ در عرصه نیکوکاری خوش درخشیدهاند
همچنیــن دکتــر مهــری بهــار نیــز در ایــن نشســت با تا کیــد بر ایــن موضوع
کــه بــه لحاظ تار یخــی زنــان در دورههای مختلــف در عرصــه کار خیر خوب
درخشــیدند خألهایی که در جامعه وجود داشــته است را پوشش میدادند.
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وی در ادامــه بــا بیــان ایــن کــه زنــان در دورههــای مختلــف بــا شــیوه و
ً
روشهــای متفــاوت در عرصــه کار خیــر گام برداشــتهاند بیــان داشــت :مثــا
در مقطعــی زنــان در حــوزه وقفیــات فعالتــر بودهانــد و در مقطــع دیگــر در
خیریهها که شــکل رســمیتری داشته است و سعی کردهاند در فضای بهتر و
مناســبتر که امکان گفتمــان ،تعامل و لذتبخش دارد را باتوجهبه نیازهای
روز جامعــه دنبال کنند.
ایــن عضــو هیــات علمــی دانشــگاه تهــران با اشــاره به ایــن که زنان بســیار
هوشــمندانه در این عرصه گام برداشــتهاند ،بیان کرد :آن چیزی که در اینجا
مهــم اســت این اســت کــه چقدر ایــن زنان توانســتهاند بــا ورود به ایــن عرصه
عمومی وارد نقد دولت و سیاســتگذار یهای موجود شــوند و جالبتر آنکه
ورود آنها از طریق تکنولوژی و رســانه و شبکههای اجتماعی صورت پذیرفته
است که این هوشــمندی زنان را نشان میدهد.

دغدغههای این نسل را بشناسیم و الگوهای درست به آنها ارائه کنیم
وی در ادامــه ایــن گفتگــو تا کیــد کرد :بدون شــک مدرســه و جایــگاه آن و
قــدرت نهادینــهای که در وجود زنان اســت میتواند پیامرســان صلح جهانی
باشــند و در ایــن راه بیگمان باید قشــر جــوان را بشناســیم و نیازها و خواص
آنهــا را در یابیــم چــرا کــه این نســل معنی انس بــا تکنولوژی اســت و از این راه
میخواهد بهتر و بیشــتر بداند و آ گاه شــود.
بهــار تصریــح کــرد :دغدغههای این نســل را بایــد به طور کامل شــناخت و
الگوهــای درســتی را بــه آنهــا ارائه کرد بایــد به این نکتــه نیز توجه کــرد که این
موضوعات باید برای این نســل بدون این که فشــار و اجباری باشــد به الگو ،
دغدغــه و یــک فرهنــگ درونــی در بچهها تبدیل شــود و خودشــان بهصورت
داوطلبانــه بــه چنیــن عرصههایــی گام بگذارند چــرا که کار خیر بدون شــک
یک کار داوطلبانه است.
وی افــزود :بدون شــک بایــد زمینههای فرهنگی آن آماده شــود هرچند که
خانواده می تواند در چنین فرهنگ ســازی و الگو ســازی موثر باشــد اما نهاد
مدرســه بســتری بسیار مناســب برای چنین کار ها و آموزش هایی است.
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نیازمند یک آیندهپژوهی در حوزه مسائل نیکوکاری و جایگاه زنان
میتوانیم از کشورهای دیگر الگو بگیریم

هستیم
در ادامــه ایــن گفتگوی صمیمی دکتر الهــام ملکزاده عضو هیات علمی

وی افــزود :ایــن موضوع نشــات گرفتــه از همین تحول فکری کــه در جامعه
ً
ایــران اتفــاق افتــاده ،اینکــه شــما میتوانیــد کار خیر بکنیــد اما الزامــا پولدار
ً
نباشــید ایــن کــه میتوانید کار خیــر الزاما وقف نباشــد این اتفاق با مشــروطه

اســت متمرکــز بــر وضعیــت کنونــی اســت بایــد ببینیــم زنــان و نیکــوکاری در

رقــم میخــورد و هــر چــه جلوتــر میآیــد تغییــر شــکل میدهــد مــردم بــه دلیل

پژوهشــگاه علومانســانی و مطالعــات فرهنگــی هرچنــد مطالعــه کارهای زنان
خیر و نیکوکار در طول ســالهای گذشــته خوب است اما آنچه مورد اهمیت
چــه وضعیتــی قــرار دارنــد و بعــد اگــر بخواهیــم

دغدغههــای کــه بــرای کمبودهــای جامعه داشــتند

همچنان زنان در حوزه نیکوکاری فعال باشــند باید

و از آن طــرف دلــی کــه میتپــد تــا بــرای هموطنــش

چهکارهایی انجام دهیم.

مل ـکزاده تصر یــح کــرد :در تمامــی

وی با تا کید بر این که ما نیازمند یک آیندهپژوهی ادوار زنــان حضــور و نقشــی پررنــگ در

در حــوزه مســائل نیکوکاری و جایگاه زنان هســتیم،

و یــا همنوعــش کاری را انجــام دهــد ،در واقــع یــک
مطالبهای اســت که به وجود میآید.
ملــکزاده در بخــش دیگــری از ســخنانش بــه

بیان داشــت :بحث نیکــوکاری جدایی آنکه برآمده حوزه خیر و نیکوکاری داشتهاند اما دلیل اهمیــت فرهنگســازی از ســنین کودکــی تا کید کرد
از فطــرت انســان اســت و جنســیت در وهلــه اول اینکــه مــا فکــر میکنیم حضور ایشــان در و تصریــح کرد :چیــزی که در دنیای پیشــرفته نهتنها

اهمیت ندارد و فرقی نمیکند که شــما زن باشید یا ایــن حــوزه در دوران نزدیــک بــه ما بیشــتر

مــرد اما مــا خودمان بر اســاس طبقهبندی ذهنی که

در اروپــا و آمریــکا بلکــه در کشــورهای کــره ژاپــن نیز
اتفاقــی افتــاده اســت ایــن اســت کــه از ســن پاییــن

اســت به این بــر میگردد که اطالعات ما
روی بچههــا کار میکننــد تــا آن رفتار ملکــه رفتاری
داشــتهایم ایــن طبقهبندی را نیز ایجاد کردیم.
ملــکزاده تصریــح کــرد :در تمامــی ادوار زنــان بیشــتر اســت و این موضــوع از صفویه به کــودک شــود و بــه هــم نوع خــود حــس تعلــق رفتاری
حضــور و نقشــی پررنــگ در حوزه خیــر و نیکوکاری اینطرف بیشــتر خود را نشان میدهد.

داشــتهاند امــا دلیــل اینکــه ما فکــر میکنیــم حضور

همهجانبه داشته باشد.
وی خاطرنشــان کــرد :مــا میتوانیــم از کشــورهای
دیگــر الگــو بگیریــم امــا نبایــد فرامــوش کنیــم کــه ما

ایشــان در ایــن حــوزه در دوران نزدیــک بــه ما بیشــتر
است به این بر میگردد که اطالعات ما بیشتر است و این موضوع از صفویه

کشــوری بســیار باســابقه و بافرهنــگ غنی هســتیم و خیــر بســیار عظیمی که

به اینطرف بیشــتر خود را نشان میدهد.
ً
ایــن پژوهشــگر یــادآوری کــرد :در چنیــن شــرایطی قاعدتــا مــا میدانیم که

جــای گفتــن آن اینجا نیســت امــا در واقع بحث این اســت که در کشــورهای
ً
دیگــر آنهــا هم مســلما درذاتخودشــان و در دینشــان و اعتقاداتشــان چنین

بیشــترین کار نیکــوکاری بــا محــور مســائل روز صــورت میپذیرفتــه اســت و

مســائلی را داشــتهاند امــا بهخوبــی برنامهریــزی کردهانــد سیاســتگذاری

بهمــوازات آن هرچه جلوتر میآییــم هم دنیای داخلی ایران و هم جهان تغییر

مناســب در ایــن راه تدوین کردهاند و فرهنگســازی مناســب را برای جامعه

پیــدا میکنــد و آن چیــزی کــه زن ها در عصــر امروز بیشــتر ترجیــح میدهند

برنامهریزی نمودند این کاری اســت که ما از آن غفلت کردهایم ،در واقع این

در حــوزه مؤسســات خیریــه کار کننــد تــا مباحثــی کــه مرتبط با شــکل ســنتی

کــه تنهــا بــه چه بودهایم و چه کردهایــم اکتفا کنیم هنر نیســت اینکه االن کجا

نیکوکاری در قالب وقف اســت.

هستیم مهم است.
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با راهاندازی آموزش زبانهای جدید

ســپس حجتاالســام رمضانــی معــاون آمــوزش موسســه ،شــیوههای آمــوزش و

آیین افتتاحیه دورههای آموزشی موسسه بینالمللی
المرتضی؟ع؟ برگزار شد
همزمــان بــا شــروع مــاه ربیــعاالول در تاریــخ  ۱۷مهرمــاه ،مراســم افتتاحیــه
دورههــای جدید آموزشــی موسســه بینالمللــی المرتضی؟ع؟ بــا حضور رئیس،
مدیــر  ،معاونــان ،اســاتید و دانشپژوهــان جدیدالورود موسســه بهصورت برخط
برگزار شد.

آییننامههای اجرایی را برای حاضران بیان کرد.
گفتنی اســت دورههای جدید آموزشــی موسســه المرتضی؟ع؟ برای اولینبار
بهصــورت کشــوری در زبانهــای چینــی ،روســی ،اســپانیولی و پرتغالــی برگــزار
خواهد شد.
پس از سه سال تالش و موفقیتهای پرشامر انجام شد

پایان امموریت مبلغ المرتضی؟ع؟ در برزیل

در ایــن برنامــه ،ابتــدا حجتاالسالموالمســلمین مشــکی رئیــس موسســه
المرتضــی ؟ع؟ ضمــن اشــاره بــه پیشــینه فعالیتهــای موسســه ،اهــداف

حجتاالسالموالمســلمین «علــی رحیمــی»از دانــش آموختــگان موسســه

و رویکردهــای آموزشــی و تبلیغــی را در عرصههــای جهانــی تبییــن کــرد و

بین المللی المرتضی؟ع؟ پس از ســه ســال حضور تبلیغی در کشــور برزیل و
با پایان مامور یت خود ،به کشــوران بازگشت.
او کــه در ســال  ۱۳۹۷بــه کشــور برزیــل اعــزام شــد ،مأمور یــت تبلیغی خود
را در «مرکــز اســامی امــام علــی ؟ع؟» در شــهر «پونتا گراســو » در کشــور برزیل
آغاز کرد.
از جملــه موفقیتهــای دوران تبلیغــی وی ،ارتبــاط با مــدارس و دعوت از
تمامــی معلمــان شــهر  ،بــرای حضور در مســجد و آشناســازی آنها بــا تعالیم و
مفاهیم اسالمی بود.
همچنین وی در همافزایی شــیعیان و برپایی مناســبتها و مراســم دینی
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و مذهبــی فعالیــت شــایانذکری داشــت .حضــور فعــال در فضــای مجــازی
و شــبکههای اجتماعــی همچــون «فیسبــوک» و «توییتــر » در دوران کرونــا و
تعطیلــی مراکــز دینی ،مذهبی و آموزشــی برزیل ،از جمله دیگــر فعالیتهای
او در ایــن مــدت بــود کــه بــا اســتقبال دنبــال کننــدگان مختلــف مســلمان .
غیرمسلمان همراه شد.

مدیر موسسه المرتضی؟ع؟ خبر داد

تولید بیش از  50محصول تبلیغی بین المللی در ام ه صفر
مدیر موسسه بین المللی المرتضی؟ع؟ از تولید بیش از  50محصول بینالمللی
مرتبط با ایام ماه صفر در این موسسه خبر داد.
حجتاالسالم والمسلمین مشکی با بیان اینکه فضای مجازی بستر و عرصه
مناســبی برای تبلیغات مذهبی اســت ،گفت« :ازآنجاکه یکی از اهداف تأسیس
موسســه بینالمللی المرتضی؟ع؟ رســاندن پیام اســام ناب به جهانیان اســت،
بخش تولیدات رسانه مرکز این رسالت با انسجام و گستردگی بیشازپیش انجام
میدهد».
وی افــزود« :در ماه صفر امســال نیز مانند گذشــته در حــوزه زبانهای مختلف
بیش از  ۵۰کلیپ ،متن ،پوستر  ،موشنگرافی در موضوعات دینی با تمرکز بر حال
و هوای محرم و اربعین تولید و در بسترهای مختلف بارگذاری شد».
به گفته وی ،گزارش مبلغان مســتقر در کشــورهای خارجی برزیل ،از آن اســت
که این برنامهها که پیشازاین در برخی کشــورها ،کمســابقه و گاهی بیسابقه بوده
است ،موردتوجه مردم منطقه آن کشورها شده است.
با هدف افزایش مهارتهای تکمیلی انجام شد

حضور اساتید و دانشپژوهان برتر موسسه در دورههای
تکمیلی دانشاگههای خارجی

پنج نفر از اساتید و دانش پژوهان برتر موسسه بین المللی المرتضی؟ع؟در
دورههای تکمیلی دانشــگاههای مطرح آمریکای جنوبی شــرکت میکنند.
بــه گــزارش روابــط عمومــی موسســه المرتضــی؟ع؟ ،ایــن اســاتید و دانــش
پژوهــان در راســتای تربیــت نیــروی کارآمــد و توانمنــد در عرصههــای تبلیغی
بامهارتهــای زبانــی ،در دورههــای تکمیلــی آمــوزش زبــان در دانشــگاههای
مطرح کشــورهای برزیل و آرژانتیــن تحصیل میکنند.
گفتنــی اســت حضور طالب در این دورهها ،عالوه بــر افزایش مهارتهای
زبانــی ،موجــب آشــنایی بــا فرهنــگ کشــورهای مقصــد نیــز خواهــد شــد.
همچنیــن اســاتید شــرکتکننده میتواننــد از فرصــت بهدســتآمده بــرای
تعامالت علمی ،فرهنگی و دینی با فرهیختگان این کشــورها اســتفاده کنند.
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به همت مدرسه کسب و اکر «اکراشو»

اولین سمینار آموزشی «اصول و مبانی دیجیتال
امرکتینگ» برگزار شد

و تکنیکهــای افزایــش ســریع فــروش از طریــق  Google Adwordsپرداخــت.
در ادامــه نیــز  ،حاضــران به بیان تجربیــات خود پرداختند و ســؤاالتی را مطرح
کردند.

اولیــن ســمینار رایــگان آموزشــی «اصــول و مبانــی دیجیتــال مارکتینگ» به
همت مدرســه مدیریت کســبوکار کاراشــو مســتقر در پهنه نوآوری دانشــگاه
اصفهــان بــا ارائه «بهزاد حســین عباســی» مدرس و مشــاور کســبوکار آنالین
بهصورت حضوری و آنالین برگزار شــد.
در این ســمینار که با محوریت ســئو و بهینهســازی ســایت ،تولیــد محتوا،
و باهــدف آشــنایی صاحبــان کســبوکار بــا مبانــی بازاریابــی دیجیتــال و

گفتنی اســت این سمینار  ،با هدف ارتقاء سطح واحدهای تولیدی و فروش
در زمینــه شناســایی فرصتهــا و پتانســیلهای موجــود در جــذب مشــتریان و
توانمندســازی آنها و آشنایی صاحبان کســبوکار با مبانی بازاریابی دیجیتال
و شیوههای کاهش هزینه راهاندازی کسبوکار برگزار شد.
ویدئــو برگــزاری رویــداد بــر روی وبســایت و پیــج اینســتاگرام کاراشــو
قابلمشاهده است.

شــیوههای کاهش هزینه راهاندازی کســبوکار برگزار شــد ،جمعــی از مدیران
و رؤســای کشــوری شــاغل در زمینــة تولیــد و فــروش ،اســتادان ،کارشناســان و
دانشجویان حضور داشتند.
حســین عباســی در ایــن ســمینار نیــمروزه بــه بیــان مفهــوم دیجیتــال
مارکتینــگ و اســتفاده از ابزارهــای دیجیتــال در دنیــای امــروزی پرداخــت.
معرفی و بررســی وبســایتهای کســب درآمــد میکنند و همچنیــن اهمیت
تبلیغــات در فضــای مجازی و بازاریابــی در موتورهای مختلف جســتجوگر و
شــیوههای مؤثر بازاریابی دیجیتــال از جمله مباحث دیگر این کارگاه بود.
عباســی همچنین در این نشســت به معرفی ابزارهای دیجیتال مارکتینگ
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با همراهی خیرین محقق شد

نشـاندن لبخند مهـر بر لبان بیش از  350دانشآموز
تحت پوشش

همزمــان بــا آغاز ســال تحصیلی « پویــش لبخند مهــر » بمنظور جمع آوری
کمک های خیرین و نیکوکاران برای تهیه بســته های ملزومات و نوشــت افزار
در مرکز مددکاری کوثر اجرا شــد.
بــا همــکاری و مســاعدت خیرین که کمکهــای نقدی و غیــر نقدی خود
در ایــن طــرح بــه مرکــز مــددکاری کوثر ارائــه کردند ،ایــن مرکز توانســت بیش از
 350بســته لــوازم التحریــر را تهیــه و در بیــن دانــش آموزان تحت پوشــش خود
توزیع کند.
گفتنــی اســت این بســته های حمایتــی در مقاطع ابتدایی ،متوســطه اول و
دوم تهیه و توزیع شد.
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طبخ و توز �یع  1500پرس قیمه نذری در روز
اربعین حسینی؟ع؟

در راســتای برنامهریزی و اجرای پویشهای معیشــتی مرکز مددکاری کوثر
و به مناســبت فرارســیدن اربعین حســینی؟ع؟« ،پویش قیمــه نذری» در مرکز
برنامهریزی و اجرا شد.

با اطالعرســانی این پویش و مشــارکت و همراهــی خیرین ،منابع الزم برای
طبــخ و توز یــع  ۱۵۰۰پــرس چلوخــورش قیمــه انجــام گرفــت .توز یع ایــن غذای
نــذری در روز دوشــنبه  ۵مهرمــاه مصــادف بــا روز اربعیــن حســینی در بیــن
نیازمندان تحت پوشــش مرکز در منطقــه ز ینبیه صورت گرفت.
ارائه خدامت ویژه مدداکری به  110خانواده تحت پوشش مرکز

طرح ویژه مـدداکری اجتامعی در مرکز مدداکری کوثر
اجرا میشود.

بــه گــزارش روابط عمومی مرکز مددکاری کوثر  ،این طرح در راســتای ارتقای
ســطح کیفی و کمی خدمات این مرکز آغاز شــده است.
در ایــن طــرح بــا جــذب و بــکار گیــری مــددکاران اجتماعــی افتخــاری،
مددجویــان منتخــب در چرخــه مــددکاری قــرار گرفتــه و آسیبشناســیها و
نیازمندیهــای هــر خانــواده مــورد بررســی دقیــق قــرار گرفتــه و اقدامــات الزم
بهمنظــور تأمیــن نیازهــای ســامت ،آمــوزش ،فرهنــگ ،اشــتغال و  ...انجــام
میشود.
بــر اســاس ایــن طــرح و در مرحلــه اول ،تعــداد  110خانــواده بــر اســاس
شــاخصهای تدوین شــده برای بهرهمندی از این خدمات انتخاب شدهاند
که این تعــداد در ماههای آینده افزایش خواهند یافت.
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