بانوان منتخب جشنواره
جامعةالقرآن الکریم
معرفی شدند

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی قم:

رقابت  281نفر در
چهلمین دوره مسابقات
استانی قرآن کریم
2
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از حج امسال چه خبر
اعتدال :درحالیكه نماینده ولی فقیه در امور حج ،اعالن كرده
كه امسال حج برگزار میشود و عربستان تعهد داده كه امنیت
حجاج را تأمین نماید ،در روزهای گذشته حرفهای تازهای
شنیده میشود كه در ادامه به برخی از آنها میپردازیم.
* * معاون کنسولی و امور مجلس وزیر امور
خارجه :متولی امورحج ،سازمان حج و زیارت است
نه وزارت خارجه

جشنهای دهه کرامت
در  70کشور برپا میشود

توسط «انجمن تعلیم و تربیت اسالمی حوزه علمیه قم»

اولين تحليل عالمانه بر سند ۲۰۳۰
منتشر شد

آمریکاست اما در چین (پکن) به دنیا آمده ،در رشت ه تاریخ به مدت
 ۴سال در دانشگاه پرینستون فعالیت کرده و در سالهای  ۲۰۱۳و
 ۲۰۱۴مطالعات گروهی را در مورد ایران به همراه افرادی در موسسه
شرمین و بیژن مصور رحمانی (موسسهای با دستور کار پیچیده
و البته روابط عنکبوتی با نهادهای سیاسی و امنیتی و اطالعاتی

نگرفتهایم و روند همکار یها در چارچوب کار حج به صورت

همچنین با اشاره به جلسات اخیر کمیسیون اصل
 ۹۰مجلس برای بررسی وضعیت برگزار ی حج امسال،
گفت :در مجموع ،جمعبندی ما این است که روند امور
حج دنبال میشود و ما در رابطه با توافقی که صورت
گرفته ،تا کنون مشکلی مشاهده نکرد هایم و امیدوار یم
که همین فرآیند همکار یها ادامه داشته باشد.
قشقاوی اظهار داشت :مأموران کنسولی ما در شهرهایی که
زائران حضور دارند ،شامل مکه ،مدینه و جده حضور خواهند
داشت و به انجام امور کنسولی میپردازند.

* تا زمانی که روابط دوجانبه برقرار نشود نمی توانیم برای
پرونده «منا» کاری انجام دهیم
وی همچنین درباره آخرین وضعیت پیگیری پرونده فاجعه منا

انجمن تعلیم و تربیت اسالمی

این برنامه و موضعگیریهای

هفده هدف «دستور کار توسعه

به عموم افراد جامعه ،ایجاد

حوزه علمیه قم که یکی از

انفعالی مدافعین آن گشت.

پایدار  »۲۰۳۰است و اجرائی

زمینه تأمل و بررسی عمیقتر

انجمنهای علمی حوزه علمیه

اکنون هرچند پس از اعالم

سازی دیگر اهداف توسعه

برای نخبگان و فرهیختگان و

قم و متشکل از حوزویان فارغ

نظرات صریح مقام معظم رهبری

پایدار  ۲۰۳۰همچنان در دستور

خیرخواهی نسبت به مسئوالن

التحصیل رشتههای علوم

دربارهی برنامه آموزش  ۲۰۳۰و

تربیتی میباشد ،در راستای

ضرورت بازتوجه به سند تحول

کار قرار دارد .آنگونه که در
ّ
گزارش ملی داوطلبانه ایران در

محترم و یاری ایشان در جهت

یکی از وظایف ذاتی خود مبنی

بنیادین آموزش و پرورش و بر

سال جاری ( )۲۰۱۷در پایگاه

بر رصد مسائل و جریانهای

اساس آن ،مصوبه شورای عالی

علمی و عملی در حوزه تعلیم

انقالب فرهنگی ،خارج شدن

اینترنتی توسعه پایدار سازمان
ّ
ملل آمده است« ،کمیته ملی

میپردازد.

و تربیت ،در اسفند ماه سال

برنامه آموزش  ۲۰۳۰از دستور کار

توسعه پایدار» هماکنون در کشور

این یادداشت با در نظر داشتن ۴

 ۱۳۹۵و بعد از رونمائی برنامه

توسط برخی اعضای محترم

مشغول هماهنگی و گزارشدهی

اصل کلی،پساز ارائهتوضیحاتی

آموزش  ۲۰۳۰در یکی از جلسات

هیئت دولت اعالم شده است،

تمامی اقدامات ،سیاستها و

درباره برنامه آموزش  ۲۰۳۰و اسناد

هیئت مدیره خود با حضور

لکن به نظر میرسد هنوز حداقل

برنامههایمرتبطبااجرایاهداف

مرتبط با آن ،مجموعه مالحظات

یکی از شخصیت های علمی

از دو جهت ،بررسی و تأمل درباره

توسعه پایدار بوده و هر وزارتخانه،

و تأمالتی را در قالب سه بخش

آشنا به این برنامه ،به بررسی و

این مسئله مغتنم است:

متولی یک یا چند هدف مرتبط با

«مالحظات و ابهامات مرتبط

تجزیه و تحلیل آن پرداخت و

( )۱هرچند برنامه آموزش  ۲۰۳۰از

حوزه فعالیت خود شده است .با

با مبانی و ارزشهای اسالمی»،

در اردیبهشت سال  ۹۶نیز در

دستور کار اجرائی خارج شده،

توجه به این وضعیت و با نظر به

«مالحظات و ابهامات مرتبط

نشستی علمی با حضور برخی

لکن به نظر میرسد هنوز برخی

اندیشمندان و کارشناسان ،به

ابهامات و پرسشها نسبت

نقش محوری آموزش در تحقق
ً
توسعه پایدار  ،۲۰۳۰قطعا بررسی

با حق حاکمیت و استقالل

بررسی این برنامه و تحلیل نقاط

به محتوای آن و چرائی چنین

این اسناد و برنامههای مبتنی

قوت و ضعف آن پرداخت.
ّ
متأسفانه در این مدت ،در

مواجههای با آن مطرح است.

بر آنها باعث ارتقای آ گاهی

در صورتی که این پرسشها

کارشناسان و مسئولین کشور

وضعیت کنونی و پیشگیری

کنار موضعگیریهای منطقی

و ابهامات ،پاسخ خود را به

نسبت به این برنامه و اتخاذ

نسبت به موقعیتهای مشابه

و صائب برخی صاحبنظران،

درستی نیابند ،تکرار محتوای

تدابیر هوشمندانهتر خواهد شد،

ارائه مینماید.

گاهی برخی مطالب اغراقآمیز

این برنامه به صورتهائی دیگر

همچنانکه زمینهی تأمل و

و شائبه برانگیز نیز درباره برنامه

و در قالبهای غیررسمی بعید

گفتگوی بیشتر صاحبنظران

آموزش  ۲۰۳۰مطرح شده و برخی

نیست.

درباره منطق کالن مواجهه با

اقدامات نسنجیده نیز در این

( )۲هرچند برنامه «آموزش

چنین برنامهها و اسناد جهانی

جهت روی داد که باعث مواجهه

 »۲۰۳۰از دستور کار خارج شده
ً
است ،لکن این برنامه صرفا

در آینده را فراهم خواهد نمود.
از این رو ،یادداشت تحلیلی این

اساسی
مالحظات و چالشهای
ِ

ناظر به یک هدف از مجموع

انجمن به هدف آ گاهی بخشی

سیاسیبامسئله،بهحاشیهرفتن

و مطالبه حقوق جانباختگان این فاجعه از طرف سعودی ،ادامه
داد :در مذاکراتی که رئیس سازمان حج و زیارت برای موضوع حج
داشته ،هم درباره حقوق شهدای مسجدالحرام و هم شهدای منا
صحبت کردهاند.
معاون وزیر امور خارجه تصریح کرد :بعد از قطع روابط
دیپلماتیک با عربستان ،ما دیگر مذاکرات دیپلماتیک با هم
نداشتهایم و طبیعی است که تا زمانی که مکانیزم جدیدی برای
روابط دوجانبه نباشد ،وزارت خارجه نمیتواند کاری انجام دهد
و پیگیریهای ما قطع شده و این یک واقعیت است.

* یادآوری قاعده «قتیل الزحام» به طرف سعودی/
امیدواریم حقوق قربانیان منا و مسجدالحرام به نتیجه برسد
قشقاوی خاطرنشان کرد :البته پیگیری این پرونده در داخل
ادامه دارد و من از طرف وزیر امور خارجه مسئول پیگیری این
پرونده هستم .البته رئیس سازمان حج و زیارت در دیدارهای
ً
اخیر با سعودیها ،مجددا این مسئله را به آنها یادآوری کرده
است که مطابق قواعد فقهی طرف مقابل از جمله قاعده
«قتیلالزحام» ،اگر بر اثر ازدحام کسی کشته شود و به فرض اینکه
قاتل یا مقصر خاصی هم نباشد ،از بیتالمال باید غرامت و دیه
به آنها پرداخت شود.
وی گفت :طرف سعودی این مسئله را رد نکرده است و گفته که
ما از طریق علمای خودمان ،این موضوع را پیگیری میکنیم؛ ما
هم امیدواریم که این مسئله به نتیجه برسد.
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تابعیتی بود و هم تابعیت امریکا را داشت و هم از تابعیت یک کشور

خبرگزاری قوه قضائیه در گزارشی نوشت :زی یو وانگ شهروند

دارد ،اظهار داشت :تا کنون ما جواب منفی از طرف مقابل

معاو ن کنسولی و امور مجلس وز یر امور خارجه

سخنگوی قوه قضاییه گفته بود یکی از عوامل نفوذی امریکا که دو

شد که البته این حکم قابل اعتراض و تجدید نظرخواهی است.

انجام امور کنسولی حج  ۹۶و حفظ حقوق زائران اطمینان

مختلف در جمهور ی اسالمی داد هاند.

پرداخته است.

این فرد به دادگاه رفت و در دادگاه بدوی به  ۱۰سال حبس محکوم

میزان از پایبندی عربستان به توافقات صورت گرفته برای

این سازمان انجام داده ،اما گزارش آنها را به نهادهای

آمریکایی دستگیر شده در ایران ،به ابعاد جدیدی از روابط وی
ِ

شد که وی در جهت جمعآوری اطالعات فعالیت میکند .پرونده

حسن قشقاوی در پاسخ به این سؤال که وزارت خارجه تا چه

حوزه ،سازمان حج و ز یارت است و مذا کرات حج را نیز

خبرگزاری قوه قضاییه با اشاره به پرونده جاسوس چینی-

توسط نیروهای وزارت اطالعات شناسایی و دستگیر شد و محرز

ادامه داشته باشد.

وزارت امور خارجه متولی امور حج نیست و مسئول این

جزییات جدید از جاسوس دوتابعیتی
بازداشت شده در تهران

خارجی دیگر برخوردار بود ،با نفوذ خاصی وارد ایران شده بود که

سازمان حج و زیارت است ،گفت :امیدواریم فرآیند همکار یها

ز یارت به ر یاض برای پیگیری امور حج ،تصریح کرد:

4
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اینکه این وزارتخانه متولی امور حج نیست و این وظیفه برعهده

و ی با اشاره به سفر هفته گذشته رئیس سازمان حج و

بیلبورد دعوت به شناخت
پیامبر(ص) در شیکاگو

8

معاون کنسولی و امور مجلس وزیر امور خارجه ،با تاکید بر

مثبت پیش میرود.

توسط سازمان اسالمی «گین پیس»

توسط احمد ابوالقاسمی مدیر رادیو قرآن

کشورهای آمریکا و انگلیس) انجام داده است.

تر عرصههای
مدیریت عالمانه ِ
اینچنینی ،به بررسی برنامه
آموزش  ۲۰۳۰و مسائل پیرامون آن

کشور» و «مالحظات و ابهامات
ّ
پیش رو نهاده و در
ِ
نظری کلی» ِ
پایان پیشنهاداتی جهت اصالح

با تشكر از مهر

برای مطالعه متن کامل یادداشت
تحلیلی انجمن تعلیم و تربیت
اسالمی حوزه علمیه قم در
مورد سند  ۲۰۳۰را می توانید به
 etedaldaily.irو یا در تلگرام
به @etedalhamrah
مراجعه کنید.

وانگ در پوشش یک دانشجوی ارشد پژوهشگر وارد کشور شد،
مطالعات میدانی از ایران را در قالب مقالههای آشکار(چاپ شده
و قابل دسترس در فضای مجازی) ،محرمانه و خیلی محرمانه در
اختیار تیم تحقیقاتی وزارت امور خارجه آمریکا ،موسسه شرمین و
بیژن مصور رحمانی (که در دانشگاه پرینستون فعالیت میکند)،
مدرسه کندی دانشگاه هاروارد و موسسه ایرانشناسی بریتانیا قرار
داد و در قالب پروژه نفوذ به نهادهای مطالعاتی کشور سعی در نفوذ
به آرشیوهای معتبر کشور را داشت.
وی تا پیش از دستگیری موفق به ثبت آرشیو دیجیتال از ۴۵۰۰
صفحه از اسناد کشور شده بود که البته این اقدام او با نظارت
کارشناسان مجرب پرونده که وی را به صورت نامحسوس تحت
نظر داشتهاند صورت گرفته است.
زی یو ونگ در زمان حضور در دانشگاه پرینستون به همکاری با
موسسه شرمین و بیژن مصور رحمانی برای مطالعات ایران و خلیج
فارسمیپردازد؛یکیاز دههاموسسهمطالعاتیوزارتخارجهآمریکا
در دانشگاه های این کشور که با نگاهی به افراد و روابط آن مشخص
میشود با پوشش مطالعاتی و فرهنگی در واقع پروژه های بزرگ تری از
نفوذ و در نهایت براندازی نرم داخل ایران را مدیریت می کنند.
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شبکه اشاره و بیان کرد« :قرآن

مدتی توقف روی آنتن میرود

کریم را در طول سه ماه حفظ کرد.

و اقتصاد» از جمله برنامههای

و به موضوع تصحیح قرائت

این برنامه از ابتدای فصل پاییز

جدید ماست که با توجه به

قرآنی و اذکار نماز میپردازد.

آغاز میشود و با برنامه ریزی

احمد ابوالقاسمی مدیر رادیو

در این سالها شنوندگان عام

مقارن شده است و ما در آستانه

نامگذاری امسال از سوی

برنامه «ترجمان وحی» نیز با

ما تاپایان سال  ،۹۷مخاطبان

قرآن با اشاره به رویکرد این شبکه

تالوت روی قاریان تأثیری

این ایام مجله خبری «نمای

رهبر انقالب ،تولید میشود

کارشناسی محمد تقی فیاض

میتوانند پنج جز از قرآن کریم را

رادیویی اظهار کرد که قرار است

گذاشته اند که باعث شده آنها

نزدیک» را روی آنتن میبریم

و به مبانی اقتصاد اسالمی و

از شنونده قرآنی الگو بسازند.

به سمت تالوتهای هیجانی

که رویکردی خبری دارد .رادیو

آموزه ¬های قرآنی میپردازد

نشست خبری رادیو قرآن درباره

براساس تشویق و تالوتهای

قرآن باید بتواند در بحث خبر و

که به مدت  ۱۵دقیقه و به تهیه

بخش به ترجمه قرآن با رویکردی
واژه محور میپردازد .همچنین
یک برنامه با رویکرد حفظ قرآن

حفظ شوند.

برنامههایجدیداینشبکهدیروز

غیراصیل پیش بروند.

اطالع رسانی پیشتاز باشد .در

کنندگی علیرضا صفرزاده

شنبه  ۳۱تیرماه در ساختمان

وی افزود :در تالوتهای

این برنامه هم ،تحلیل و بررسی

تولید و

پخش میشود.

شهدای رادیو برگزار شد.

خانگی ،کسی اهمیت چندانی

برنامههای حوزه قرآنی را داریم.

همچنین برنامه آموزش محور

احمد ابوالقاسمی مدیر رادیو

برای نفس گرفتنهای بلند و

سرخط مهمترین رویدادهای

ویژه معلمان داریم که قرار

قرآن در ابتدای این جلسه

طوالنی قائل نمی شود و هنر با

قرآنی کشور در آن مطرح میشود

است راهکارهای تدریس به

با اشاره به طرح فعال کردن

معنا خواندن اهمیت بیشتری

و همچنین بعضی از مسئوالن

روز برای معلمان قرآنی در این

جلسات خانگی در حوزه

پیدا میکند .این جلسات قرار

قرآنی در برنامه حاضر شده و به

برنامه آموزش داده شود.

تالوت عنوان کرد :ما طرح فعال

است هر چند وقت یک بار در

سواالت پاسخ میدهند.

ابوالقاسمی اظهار کرد :از دیگر

کردن جلسات خانگی در منزل

منزل یکی از استادان و فعاالن

مدیر رادیو قرآن خاطرنشان کرد:

برنامههای ما در تعامل با آموزش

استادان را داریم که قرار است

حرفه ای قرآنی برگزار شود.

این برنامه با کارشناس مجری

و پرورش «هدیههای آسمانی»

ابتدا در منزل سید مهرداد سید

ابوالقاسمی

اشاره

به

جواد نصیری و تهیه کنندگی

است که پنجشنبهها پخش

مهدی برگزار میشود .این

برنامههائی که در آستانه دهه

فاطمه رحمانی از دوشنبه ،دوم

میشود.

جلسات به این دلیل در خانه

کرامت روی آنتن رادیو قرآن

مردادماه روزهای زوج ساعت

وی با اشاره به برنامههای

برگزار میشود تا تالوت در حضور

میرود ،تصریح کرد :دهه کرامت

 ۱۶:۱۵روی آنتن میرود.

«ترجمانوی»و «صراط»توضیح

مستمعین حرفه ای انجام شود.

امسال با ابتدای مرداد ماه

وی به دیگر برنامههای این

داد :برنامه «صراط» دوباره بعد از

برنامههای جدید رادیو قرآن تشریح شد

با

کریم داریم که میتوان با توجه به
هر فصل از سال یک جزء از قرآن

* رادیوقرآنقرار استبهسمت
برنامههایی برود که بتواند از
شنوندهقرآنییکالگوبسازد
ادامه در  etedaldaily.irبخوانید

