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انتصابهای جدید حوزه پژوهش سازمان
صداوسیما
شو
به موجب احکام جداگانهای ازسوی رئیس مرکز پژوه 
سنجش افکار ،اصغر شعاع بهعنوان قائم مقام مرکز و ابراهیم
شفیعی سروس��تانی بهعنوان سرپرست ادارهکل پژوهشهای
اسالمی منصوب شدند.

مراس��م تکريم دکتر عباس طارمي و معارفه اصغر ش��عاع
روز چهارش��نبه ،اول بهمنماه س��ال جاري با حضور مديران
و پژوهش��گران در اتاق جلسات مرکز برگزار شد .رئيس مرکز
پژوهش و س��نجش افکار صداوسيما طي حکم دیگری دکتر
عباس طارمي را به سمت مشاور رئيس مرکز منصوب کرد.
روز دوشنبه ششم بهمن ماه سالجاري نیز مراسم تكريم از
رئيس مركز پژوهشهاي اسالمي و معارفه سرپرست ادارهكل
پژوهشهاي اسالمي با حضور دكتر عبدالملكي رئيس مركز
پژوهش و س��نجش افكار ،حجت االسالم و المسلمين لطفي
نياسر مديركل صداوسيماي مركز قم و مديران و پژوهشگران
اي��ن اداره كل برگزار ش��د .در اين مراس��م ،دکتر عبدالملكي
ضمن تشکر از تالشهای دكتر حسين گودرزي ،طي حكمي
ابراهي��م ش��فيعي سروس��تاني را به عنوان سرپرس��ت جديد
اي��ن ادارهكل معرفي کرد .گفتني اس��ت مركز پژوهشهاي
اس�لامي صداوسيما در راستاي تغييرات ساختاري و بهمنظور
چابكس��ازي رس��انه ملی به ادارهكل پژوهشهاي اسالمي
تبديل شده است.
همچنین دکتر فاطمه عظیمی فرد ،سرپرس��ت جدید واحد
فرهنگ مردم نیز ،روز سهش��نبه چهارم بهمن ماه سالجاری،
ش و سنجش افکار دریافت
حکم خود را از رئیس مرکز پژوه 
کرد .طی حکم دیگری از سوی دکتر جعفر عبدالملکی ،رئیس
مرکز پژوهش و سنجش افکار صداوسیما ،رضا امیر احمدی به
سمت سرپرست واحدانتشارات و اطالعرسانی منصوب شد.
طی احکام دیگری نیز ،آقايان رنجبر به عنوان سرپرس��ت
خدمات پژوهشي ،خبازي سرپرست پژوهش بنيادي ،علمداري
سرپرس��ت پژوهشهاي كاربردي ،جانجاني سرپرس��ت دفتر
مديركل و زندهدل به عنوان سرپرس��ت دفتر خراسان رضوي
ادارهکل پژوهشهای اسالمی منصوب شدند.

سرپرست دانشکده صدا و سیما -قم معرفی شد
دکتر علی اصغر غالمرضایی رئیس دانش��گاه صداوسیما،
ضمن تش��کر و قدردانی از تالشه��ای دکتر احمد پهلوانیان
رئیس س��ابق دانشکده صداوس��یمای قم ،طی حکمی دکتر
حس��ین گ��ودرزی را به عن��وان سرپرس��ت این دانش��کده
معرف��ی ک��رد .در این حکم آمده اس��ت :جن��اب آقای دکتر
حس��ین گ��ودرزی نظر به صالحی��ت ،توانمن��دی و تجارب
جنابعالی به موجب این حکم به عنوان سرپرس��ت دانشکدۀ
صداوسیمای قم منصوب میشوید.

تولید دانش بومی رس��انهای با توجه به تخصصی ش��دن
برنامهس��ازی در حوزههای رادیویی ،تلویزیونی و رسانههای
جدید و رش��د فناوری در حوزه و رس��انهها؛ ارتقای معرفت و
بصیرت ،گس��ترش مهارت و تعمیق شناخت فرهنگ و تمدن
اسالمی ایرانی برای اساتید و دانشجویان با رویکرد آیندهنگر
در ح��وزه رس��انه؛ بازنگری برنامههای درس��ی ب��ا رویکرد
آموزش پژوهش مح��ور ،جامع نگری ،ارزشمداری و تربیتی
ِ
ن نامههای دانشجویی
جهادگرایانه و روزآمد؛ غنیس��ازی پایا 
با توجه به پیدایش و رشد رقبای قدرتمند در عرصه رسانهای؛
خلق آثار هنری و پژوهشی در حوزه علوم هنرهای رسانهای،
مأموریتهایی است که در حکم انتصاب دکتر گودرزی برآنها
تأکید شده است.
همانديشيمعاونتسیما
با مديران مرکز پژوهش و سنجش افکار
به گزارش روابط عمومي مرکز پژوهش و س��نجش افکار
ن نشست همانديشي مديران مرکز پژوهش
صداوسيما ،نخستي 
و س��نجش افکار با مديران و برنامهسازان حوزه معاونت سيما
به منظور افزايش ارتباط و توس��عه همکاريهاي پژوهشي و
تعامالت اثربخش و با هدف بهرهگيري از دس��تاوردها و آثار
پژوهش��ي مرکز در توليد برنامههاي شبکههاي تلويزيوني ،با
حضور دکتر پورمحمدي معاون سيما و دکتر عبدالملکي رئيس
مرکز پژوهش و س��نجش افکار صداوس��يما ،در روز دوشنبه
يازدهم اسفندماه سال جاري در اتاق جلسات مرکز پژوهش و
سنجش افکار برگزار شد.

در اين نشست ،ابتدا دکتر پورمحمدي ضمن اشاره به سابقه
بهرهگيري از يافتههاي پژوهش��ي و نظرس��نجي از مخاطبان
در زمين��ه توليد برنامهه��اي راديويي و تلويزيون��ي ،بر انجام
پژوهشه��اي مورد نياز ح��وزه توليد و ارائه ب��ه موقع آن به
حوزههاي برنامهسازي تأکيد کرد.
معاون سيما ضمن بیان اينکه اثرسنجي از برخي از برنامهها
و ارائه نتايج آن به مديران سيما از نيازهاي اصلي حوزه توليد
اس��ت ،افزود :جامعه مخاطبان رسانه ملي از تنوع و پيچيدگي
فراواني برخوردار است و دستيابي به ميزان اثربخشي برنامههاي
پخش شده يک نياز راهبردي است و مرکز پژوهش و سنجش
افکار ميتواند در زمينه شناخت مخاطبان و خواستهها و ساليق
آنها کمک شاياني به حوزه توليد نمايد.
س��پس دکتر عبدالملکي رئيس مرکز پژوهش و س��نجش
افکار ،ضمن قدرداني از حضور معاون محترم س��يما و مديران
شبکهها در اين مرکز بر تعامل جدي و سازنده حوزه پژوهش و
توليد تأکيد کرد و افزود ،انجام پژوهشها مطابق با خواستهها
و نيازه��اي حوزه تولي��د و ارائه به موقع نتاي��ج آنها از اهداف
و اولويته��اي جديد مرکز اس��ت .وي همچنين اس��تفاده از
جديدتري��ن روشه��اي پژوهش��ي و بهرهگي��ري از امکانات
سختافزاري و نرمافزاري به منظور اعتباربخشي هر چه بيشتر
به يافتههاي پژوهشي و تسهيل در فرايند گردآوري و پردازش
دادهها را مورد تأکيد قرار داد.
در ادامه اين نشست ،مديران شبکههاي تلويزيوني و مديران
کل دو مرک��ز به بيان ديدگاهها و زمينههاي همکاري بين دو
مجموعه پرداختند.
تقویت هويت ملي و ترویج سبک زندگی اسالمی
اولویت پژوهشی صدا و سيماست
به گزارش روابط عمومي مرکز پژوهش و س��نجش افکار
صداوسيما دکتر جعفر عبدالملکي ،رئيس اين مرکز در مراسم
اختتاميه دورههاي آموزشي «دين و رسانه» که در روز چهارشنبه
هفتم اسفندماه س��ال جاري ،در مرکز خراسان رضوي برگزار

شد اظهار کرد :در پيشبرد اهداف نظام بايد هويتهاي ملي و
محلي بيش از پيش تقويت و پشتيباني شوند.
رئيس مركز س��نجش افكار صداوس��يما اف��زود :توجه به
سبك زندگي ايراني ـ اسالمي ،گسترش ارزشهاي اخالقي،
اميدافزاي��ي بين جوان��ان و مردم ،افزاي��ش آگاهي ديني بين
م��ردم و نخبگان و معرفتافزايي با نگاه ارزش��ي ،عمدهترين
رويكردهاي رس��انه ملي به مباحث پژوهش��ي و برنامهسازي
است.
حجتاالسالم علي نهاوندي ،مديرکل صداوسيماي خراسان
رضوي نيز در ادامه عنوان کرد :اداره کل پژوهشهاي اسالمي
حلقه واس��ط ميان عقبه فکري برخاسته از دين مبين اسالم و
رسانه بوده و تقويت پايگاه اجتماعي رسانه ديني رسالت خطير
اين اداره کل است.

دکتر ش��فيعي سروس��تاني ،مديرکل پژوهشهاي اسالمي
رس��انه ملي در اين مراس��م انتظار فرج حض��رت وليعصر و
تکاليف يک مسلمان در عصر غيبت را الزمه فعاليت در حوزه
فکري ـ اخالقي و عملي دانست و گفت ،پرهيزکاري و توجه
به اخالق از جمله وظايف مسلمان فعال در اين حوزههاست.
آقاي منصفپور ،مديرکل پش��تيباني و اجراي نظرس��نجي
رسانه ملي نيز با اشاره به اينکه رسانه از سه ضلع ابزار ،محتوا و
مخاطب تشکيل شده است تصريح کرد ،کيفيسازي پژوهش
و محت��واي وزين در رويکرد جديد س��ازمان ب��ه پژوهشها
داراي جايگاه مهم است .در اين مراسم گواهينامه پايان دوره
دانشپژوهان دورههاي آموزش��ي «دين و رسانه» تقديم و از
چند دانشپژوه برتر با اهداء لوح قدردانی شد.
همچنين رئيس مرکز پژوهش و سنجش افکار صداوسيما
ضمن بازديد از بخشهاي مختلف بنياد پژوهشهاي اسالمي
آستان قدس رضوي با حجتاالسالم الهي خراساني رئيس آن
مرکز ديدار و گفتوگو کرد.
گفتني است ،در پايان اين مراسم محمود زندهدل به سمت
سرپرس��ت مديريت نمايندگي خراسان ادارهکل پژوهشهاي
اسالمي معرفي گرديد.
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مرکز پژوهش و سنجش افکار برگزار کرد:
نشست علمی تأثیر علوم شناختی در فرایند
برنامهسازی
به گزارش روابط عمومي مرکز پژوهش و س��نجش افکار
صداوسيما ،نشست «هماندیشی و بررسی تأثیر علوم شناختی
در فرایند برنامهسازی صداوسیما» در روز شنبه نهم اسفندماه
س��ال جاری با حض��ور دکتر جعفر عبدالملک��ی رئیس مرکز
پژوهش و سنجش افکار صداوسیما  ،مهندس ابوطالبی مشاور
عالی رئیس سازمان صداوسیما و دکتر علیرضا مرادی رئیس
پژوهش��کده علوم ش��ناختی و جمعی از مدیران و کارشناسان
مرتبط با علوم ش��ناختی در اتاق جلس��ات مرک��ز پژوهش و
سنجش افکار برگزار شد.

در این نشس��ت ،عالوه بر معرفی فعالیتها و دستاوردهای
پژوهش��ی دو مجموعه ،زمینههای همکاری طرفین و تبادل
آثار و دستاوردهای پژوهشی بررسی شد.
رئیس مرکز پژوهش و سنجش افکار صداوسیما ،با اشاره به
تغییرات ساختاری در سازمان صداوسیما بر اهتمام جدی این
مرکز برای بهرهگیری از پژوهشهای مرتبط با علوم شناختی
در فرایند برنامهسازی سازمان صداوسیما تأکید کردند.
رئیس پژوهشکده علوم شناختی نیز با اشاره به ظرفیتهای
این پژوهشکده و پژوهشهای انجام شده در آن ،به تأثیر علوم
شناختی در فرایند آموزش و پرورش ،شناخت و رعایت حقوق
ش��هروندی ،تبیین روابط اجتماعی در میان اقش��ار مختلف و
همچنی��ن تعامل فرهنگ ،ش��ناخت و اخت�لاالت رفتاری در
جامعه اشاره کرد و گفت با توجه به نیازهای جامعه ،نگاههای
بین رشتهای باید جایگزین نگاههای موجود شود و صداوسیما
به عنوان یک رس��انه فراگیر و همگانی میتواند نقش مؤثری
در این زمینه ایفا کند.
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نشست مشترک مرکز پژوهش و سنجش افکار با
مرکز رصد و تعامالت راهبردی
در روز سهشنبه ،نوزدهم اسفندماه سال جاري با حضور دکتر
جعفر عبدالملکي رئيس مرکز پژوهش و سنجش افکار و دکتر
معينيپور رئيس مرکز رصد و تعامالت راهبردي دفتر تبليغات

اس�لامي ح��وزه علميه قم باهدف توس��عه هم��کاري و
همافزايي فعاليتهاي علمي و پژوهشي در اتاق جلسات مرکز
پژوهش و سنجش افکار برگزار شد.
در اين نشس��ت ابتدا دکتر عبدالملکي با تش��ريح سابقه و
زمينه فعاليتهاي مرکز پژوهش و س��نجش افکار صداوسيما
به ظرفيتهاي پژوهش��ي اين مرک��ز در انجام پيمايشهاي
اجتماعي ،فرهنگي و افکارسنجي در زمينههاي مختلف اشاره
کرد و افزود ،اين مرکز با بهرهمندي از پژوهش��گران خبره در
زمين��ه پژوهشهاي راهب��ردي و ورود به حوزه پژوهشهاي
ديني نيز پيش��گام اس��ت .وی با معرفي فعاليتهاي ادارهکل
پژوهشهاي اسالمي رسانه و استقرار آن در شهر مقدس قم
بر تعامالت و همکاريهاي پژوهشي دو مرکز تأکيد کرد.
در ادامه نشست ،دکتر معينيپور نيز ظرفيتهاي پژوهشي
و توانمنديه��اي دفتر تبليغات اس�لامي ح��وزه علميه قم را
ت و همکاري بين دو مرکز
معرفي و حوزههاي مشترک فعالي 
را تشريح کرد.
در پايان اين نشست دکتر عبدالملکي با معرفي دکتر ابراهيم
ش و سنجش
شفيعي سروستاني به عنوان نماينده مرکز پژوه 
اف��کار بر تعامل مؤثر ميان طرفين و فراهم نمودن زمينههاي
انعقاد تفاهمنامه پژوهشي تأکيد کرد.
کلید اقتصاد مقاومتی تقویت تولید ملی
و جهاد اقتصادی است
نشس��ت اقتصاد مقاومتی ،با هدف بررسی نقش رسانه در
جنگ اقتصادی غرب علیه ایران روز یکشنبه دهم اسفند سال
جاری ،با سخنرانی دکتر حجتاله عبدالملکی در سالن جلسات
مرکز پژوهش و سنجش افکار صداوسیما برگزار شد.

در این نشس��ت ،دکترعبدالملکی ضمن بیان دیدگاه مقام
معظ��م رهب��ری ،در خصوص اقتص��اد مقاومتی ب��ه تبیین
ماهیت و شدت جنگ اقتصادی پرداخت .وی همچنین اظهار
داش��ت برای رس��یدن به اقتصاد مقاومتی بای��د چهار اصل؛
نظریهپردازی ،گفتمانس��ازی و فرهنگسازی ،مطالبهگری و

برنامهریزی محقّق گردد.
دکتر عبدالملکی ضمن برش��مردن اندیشههای اقتصادی
مقام معظم رهبری که شامل الگوی اسالمیایرانی پیشرفت،
جه��اد اقتص��ادی و اقتصاد مقاومتی اس��ت ب��ه ظرفیتهای
شگفتانگیز اقتصاد ایران و خصومتهای اقتصادی دشمنان
اشاره کرد.
اس��تاد اقتصاد دانش��گاه امام صادق}  ،ضمن بررس��ی
اهداف اقتصادی انقالب اسالمی به ناکامیهای موجود در این
حوزه پرداخته و اشاره کرد کلید اقتصاد مقاومتی تقویت تولید
ملی و جهاد اقتصادی اس��ت و این امر مس��تلزم برنامهریزی
اقتصادی و برنامهریزی فرهنگی است.
این پژوهش��گر حوزه اقتصاد ،ضمن برشمردن علل تشدید
خصومتهای اقتصادی دشمنان خارجی و ماهیت خصومتهای
اقتصادی داخلی ،الگوی مقابله با دشمنان را تشریح نمود و اشاره
داشت گفتمانسازی و فرهنگسازی و مطالبهگری از نقشهای
کلیدی رسانه در تحقق اقتصاد مقاومتی است.
وی در خاتم��ه س��خنانش ،راهکار نهایی ب��رای رهایی از
دش��منیهای موجود را فرمایش مقام معظم رهبری دانس��ت
که میفرمایند :وقتی ملت ایران به قله برسد همه دشمنیها
تمام خواهد شد.
اقتصاد دانش بنیان ،محور پیشرفت و اقتدار کشور
کنگره ملی اقتصاد مقاومتی ،به همت دانش��گاه عالی دفاع
ملی و با مش��ارکت صداوس��یمای جمهوری اسالمی و مرکز
ش و سنجش افکار ،با هدف تبیین مبانی نظری و توسعه
پژوه 
گفتمان اقتص��اد مقاومتی ،الگوهای نظ��ری و عملی اقتصاد
مقاومتی ،مؤلفههای مردم بنیان ،درونزایی رش��د اقتصادی،
برونگرایی توسعه و تولید ،توسعه دانش بنیان و عدالت محور،
باحضور مس��ئوالن و صاحبنظران ،روزهای بیس��ت و هشتم
ن همایشهای
و بیس��ت و نهم بهمنماه س��الجاری ،در سال 
سازمان صداوسیما برگزار شد.

در این کنگره دو روزه اقتصاد مقاومتی ،فرهنگ و رس��انه؛
الگوی راهبردی و دفاعی؛ الزامات راهبردی پیادهسازی اقتصاد
مقاومتی؛ پیادهسازی اقتصاد مقاومتی در بستر تکانهها؛ رویکرد

جهادی و اقتصاد مقاومتی؛ نقش بخشهای دفاعی و نیروهای
مسلح؛ و آس��یبهای اقتصادی و بانکداری مقاومتی در قالب
نشستها و سخنرانیهای تخصصی بررسی شد.
س��ید محمودرضا ش��مس دولت آبادی ،دبی��ر کنگره ملی
اقتص��اد مقاومتی ،با بی��ان اینکه اقتص��اد مقاومتی مبتنی بر
مطالع��ات علم��ی و بومی منطبق بر فرهنگ اس�لامی برای
مقاومسازی اقتصاد کش��ور در برابر تهدیدهای خارجی است،
گفت :یکی از دستاوردهای اقتصاد مقاومتی کاهش سهم نفت
در بودجه جاری دولت است و باید به پیشرفت همراه با عدالت
و خودکفایی مز ّیتمحور ،امنیت اقتصادی و رفع وابستگی به
فروش نفت خام هم توجه کنیم.
دکتر عل��ی الریجانی رئیس مجلس ش��ورای اس�لامی،
در س��خنانی در این کنگ��ره با تأکید بر اینک��ه اکثر بندهای
سیاستهای ابالغی اقتصاد مقاومتی قابل اجراست و فقط نیاز
به وحدت ارادهها و تحلیلها دارد ،خاطرنش��ان کرد :دغدغه و
روح حاکم بر سیاس��تهای ابالغی اقتصاد مقاومتی از سوی
مقام معظم رهبری مبتنی بر اتّکا به تولید ملی است.
وی با انتقاد از اینکه ،در پذیرش پژوهشهای دانشگاهی به
جای آنکه عالج دردهای کشور مورد نظر باشد ،مالک اصلی
پذیرش آن در  ISIاس��ت ،تصریح کرد :از آنجا که دانشگاهها
بودجه مستقلی دارند احساس نیاز به بودجه تحقیقاتی نمیکنند
و نیازی نمیبینند از بخش صنعت برای انجام تحقیقات خود
پول دریافت کنند.
رئیس مجلس شورای اسالمی در بخش دیگری از سخنان
خود تصریح کرد :محور پیشرفت و استقالل اقتصادی کشور
باید بر اقتصاد دانشبنیان باش��د که اگر امروز بخواهیم رش��د
پایدار داش��ته باش��یم جز با تکیه بر آن ام��کان ندارد و یکی
از مشکالت امروز کش��ور ارتباط دانشگاهها با بخش صنعت
است.
دکت��ر الریجان��ی ،تأکید ک��رد :اجرای اصولی ک��ه پایداری
اقتصادی ما را حمایت میکند در درازمدت به نفع کشور است.
همچنین همزمان با برگزاری کنگره  ۱۱جلد کتاب در حوزه
اقتصاد مقاومتی از جمله کتاب گفتارپژوهی و  ۶جلد مجموعه
مقالههای کنگ��ره ،با حضور عل��ی الریجانی رئیس مجلس
شورای اس�لامی ،محمدباقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت
و برنامهریزی کش��ور و حجتاالسالم محمدیان نماینده ولی
فقیه در دانشگاهها رونمایی شد.
گفتنی اس��ت ،رهبر معظم انقالب اسالمی  ۲۹بهمن سال
 1392سیاس��تهای کلی «اقتصاد مقاومتی» را بر اساس بند
یک اصل  ۱۱۰قانون اساس��ی ابالغ و تأکید کردند :پیروی از
الگ��وی علمی و بومی برآمده از فرهنگ انقالبی و اس�لامی،
عامل شکس��ت و عقبنش��ینی دش��من در جن��گ تحمیلی
اقتص��ادی علی��ه ملت ایران خواهد ش��د ،همچنی��ن اقتصاد
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مقاومتی خواهد توانست در بحران های رو به افزایش جهانی،
الگویی الهام بخش از نظام اقتصادی اسالم را عینیت بخشد
و زمینه و فرصت مناسب را برای نقش آفرینی مردم و فعاالن
اقتصادی در تحقق حماسه اقتصادی فراهم کند.
قدردانی از نخبگان حوزه علوم انسانی
در هفتمین جشنواره فارابی
اختتامی��ه هفتمین دوره جش��نواره بین الملل��ی فارابی،
با حض��ور رئیس جمهور ،وزیر عل��وم ،تحقیقات و فناوری،
غالمعلی حداد عادل نماینده مجلس ش��ورای اس�لامی و
جمعی از پژوهشگران و اندیش��مندان حوزه علوم انسانی و
اس�لامی روز یازدهم بهمنماه ،در سالن شهید بهشتی نهاد
ریاس��ت جمهوری برگ��زار و از برگزی��دگان هفتمین دوره
جشنواره فارابی تجلیل شد.
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دکتر حس��ن روحانی در مراسم اختتامیه هفتمین جشنواره
بینالمللی جشنواره فارابی با اشاره به کتاب «خدمات متقابل
اسالم و ایران» شهید مطهری گفت :میتوانیم تعبیر خدمات
متقابل اسالم و ایران را که شهید مطهری فرمود ،برای علوم
انسانی اسالمی نیز به عاریه بگیریم و بگوییم خدمات متقابل
بین علوم انسانی ،اسالمی و بومی.
رئیس جمهور ،با اش��اره به اینکه در کنار هم قرار دادن علوم
انس��انی ،و علوم اسالمی متضمن ش��ناخت بهتر انسان ،راه او و
رسالتاش در دریافت و فهم کالم الهی میشود گفت :همه چیز
بر مبنای سنت الهی حرکت میکند و باید سنت الهی را بشناسیم
تا آن را بنای تحوالت قرار دهیم .البته باید دانست که سنت خدا
تحویل و تاویل پذیر نیست و علوم انسانی یکی از رسالتهایش
کشف این سنتهاس��ت .هدایت نیز به معنای راه را نشان دادن
است .باید جامعه را هدایت کنیم تا مسیر درست را بشناسد.
در این مراسم ،از صاحبان مقالهها و کتابهای برگزیده در
 12حوزه از جمله «حقوق ،زبان و ادبیات»« ،علوم اجتماعی»
و «علوم ارتباطات»« ،علوم اقتصادی ،مدیریت و حسابداری»،
«علوم تربیتی ،روانشناس��ی ،علوم رفت��اری وتربیت بدنی»
تجلیل شد.

همچنین آث��اري در حوزههای «علوم سیاس��ی»« ،روابط
بینالملل و مطالعات منطقهای»« ،فقه ،اصول ،علوم قرآنی»،
«فلسفه ،کالم ،اخالق ،ادیان و عرفان»« ،فناوری اطالعات،
اطالعرس��انی و کتابداری»« ،مطالعات ،انقالب اس�لامی و
امام خمینی (ره)» و «مطالعات ،هنر و زیبا شناس��ی» در این
جش��نواره مورد تجلیل قرار گرفتند .در ای��ن آیین ،تعدادی از
اس��تادان ،پیشگامان و سرآمدان حوزه علوم انسانی و اسالمی
در حض��ور رئیس جمهور ،نظرها و مس��ائل موجود در عرصه
علوم انسانی را مطرح کردند.
بررسی تحوالت بازار نفت در نشست تخصصی
واحد پژوهش های کاربردی برونمرزی
در ابتدای این نشس��ت ،احم��د کاظمی مدیر پژوهشهای
کاربردی برونمرزی با اش��اره به اینک��ه کاهش قیمت نفت
یک ئوطئه سیاسی و پیچیده با بازیگردانی امریکا و عربستان،
علیه ایران ،روس��یه و ونزوئالس��ت ،گفت :در قالب مجموعه
راهبردهای پژوهش��ی رسانهای و کاربردی ،ابعاد و تبعات این
سناریو مورد تحلیل قرار خواهد گرفت.

دکتر ابراهیم رزاقی ،استاد اقتصاد دانشگاه تهران به عنوان
س��خنران نشس��ت تخصصی واحد پژوهشه��ای کاربردی
برونمرزی درب��اره تحوالت بازار نف��ت و اقدامات اقتصادی
غ��رب علیه ایران ،گفت :دليل کاهش ش��دید قیمت نفت در
ماههای اخیر را نمیتوان مربوط به عوامل اقتصادی دانست،
چرا ک��ه هر تولیدی بر اس��اس یک بازاریاب��ی و پیش بینی
صورت میگیرد ،و در کاهش شدید قیمتها ،عوامل سیاسی
دخالت دارند.
استاد دانشگاه تهران با تأکید بر اینکه اقدامات اقتصادی غرب
علیه ایران بهمعنای واقعی کلمه ،نوعی جنگ اقتصادی اس��ت،
اقتصاد مقاومتی را تنها راهکار مقابله با این هجمه دانست.
دکتر رزاقی با اشاره به اینکه کاهش قیمت برای کشورهای
مص��رف کنن��ده ،نه تنه��ا بحران نیس��ت بلک��ه بزرگترین
دس��تاورد ممکن در کاهش هزینههای ارزی آنهاست ،افزود:
تولیدکنندگانی که بیش��ترین اتّکا را به درآمدهای نفتی دارند

بیشترین زیان را از این روند میبینند.
اس��تاد دانشگاه تهران با تأکید بر اینکه غربیها از الگو شدن
مدل استقالل ایران که ناشی از انقالب اسالمی است ،هراسانند
افزود :اگر این مدل استقالل توسعه یابد غرب بسیاری از بازارها
و منابع انرژی را از دس��ت میدهد .وی با اش��اره به ترفندهای
دشمنان علیه ایران اسالمی افزود :طرح آمریکاییها این است
که کشورهایی مانند روسیه ،برزیل ،ایران ،هند و چین را تجزیه
کنند ،تا بتوانند بر آنها سیطره بیابند.
نویسنده کتاب الگوی مصرف و تهاجم فرهنگی با تأکید بر
اینکه کاهش شدید قیمت نفت برنامه ریزی شده است ،افزود:
از نظر آمریکايیها این تهاجم نفتی خرد کننده اس��ت ،چراکه
تمام امکانات وارداتی ایران را از بین میبرد .این استاد دانشگاه،
با اشاره به سابقه سیاه امریکا در استفاده از ابزارهای اقتصادی
علیه ملل مختلف گفت :در چنین شرایطی مسئوالن ذیربط
باید بحث اقتصاد مقاومتی را که از س��وی رهبر معظم انقالب
اسالمی تأکید شده است ،مورد توجه ج ّدی قرار دهند.
نویس��نده کتاب مدخلی بر اقتصاد انرژی ،در ادامه نشست ،با
تبیین این نکته که در پشت این سناریو ،آمریکا و عربستان قرار
دارند ،افزود :البته عربستان و برخی کشورهای عربی تولید کننده
تاکنون  150-160میلیارد دالر ضرر کردهاند .منتها چون اهداف
سیاسی را دنبال میکنند ،این زیان ها را متحمل ميشوند.
دکتر رزاقی در عین ح��ال با تأکید بر اینکه اقتضای منافع
ملی ما این است که فکر کنیم روند کاهش قیمت ،بلند مدت
یا تکرارپذیر خواهد بود ،افزود :آنها به معنای واقعی کلمه علیه
ایران جنگ اقتصادی راه انداختهاند و در این روند خطر اصلی
برای ما ،بیتوجهی یا فاصله گرفتن از اقتصاد مقاومتی است و
مس��ئوالن باید در این زمینه هوشیار باشند و توصیههای مقام
معظم رهبری را اجرا کنند.
وی با بیان اینکه تهاج��م اقتصادی برخالف تهاجم نظامی،
نرم اس��ت ،افزود :در این روند نقش رسانه برای آگاهی بخشی
به مردم و بس��یج آنها برای مقابله با جنگ اقتصادی بسیار مهم
است ،ضمن اینکه رسانه برونمرزی میتواند تبعات پایین آمدن
قیمت نفت و افزایش تولید برای کسری درآمدها ،از جمله تبعات
آن بر روی کره زمین را برای جهانیان تبیین کند.
رونمایی از آثار برگزیده
در همایش سبک زندگی اهل بیت]
مراسم اختتامیه همایش علمی پژوهشی سبک زندگی اهل
بیت با سخنرانی آیتاهلل حسن اختری ،دبیرکل مجمع جهانی
اه��ل بیت و آیتاهلل محس��ن اراکی ،دبی��رکل مجمع تقریب
مذاهب اس�لامی ،روز نهم بهمنم��اه ،در مرکز همایشهای
دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم برگزار شد.

حجتاالس�لام والمسلمین ش��ریفی ،دبیر علمی همایش
س��بک زندگ��ی اهل بیت ،با اش��اره به س��خن مق��ام معظم
رهبری درخصوص اینکه س��بک زندگ��ی اهل بیت]
نرم افزار ساخت جامعه اسالمی است ،گفت :نوبودن مطالعات
سبکشناسانه در کش��ور ،فقدان مطالعات پژوهشی و علمی،
بهروز و منطب��ق نبودن پژوهشهای حدیثی ب��ا زندگی روز،
ضعف مطالعات روششناس��انه در دس��تیابی به سبک زندگی
اهل بیت] و بخشی نگری برخی از پژوهشگران نسبت
به س��بک زندگی اهل بیت] از ضعفهایی اس��ت که
برای رفع آنها برگزاری چنین همایشهایی الزم است.
دبیر علمی همایش با ذکر این مطلب که  322مقاله ازسوی
دبیرخانه همایش دریافت شده است افزود ،برگزاری 10نشست
علمی و تخصصی ،انتشار 5ش��ماره ویژهنامه علمی همایش،
همکاری 5نشریه علمی و پژوهشی با همایش و چاپ مقاالت
در این مجالت ،انتشارچکیده مقاالت و انتشار آثار همایش از
دیگر ثمرات این همایش بود.
یکی از بخشهای مراسم اختتامیه ،رونمایی از آثار پژوهشی
برت��ر و برگزیده همایش بود 14 .جلد کتاب و نش��ریه از آثار
برگزیده ،ش��امل مقاالت و پایاننامههای ارسالی به دبیرخانه
همایش س��بک زندگی اهل بیت تدوین ش��د ک��ه با حضور
حجتاالس�لام والمس��لمین احمد واعظی ،آی��تاهلل اختری
و آی��تاهلل اراک��ی رونمایی ش��دند .قدردان��ی از کانونهای
فرهنگ��ی فعال و برتر همایش خانواده اس�لامی بینالملل ،از
دیگر بخشهای این مراس��م بود .براین اساس از نمایندگان
22کانون فرهنگی از  18کش��ور جه��ان که به عنوان مراکز
فعال و برتر شناخته شده بودند با اهدای جایزه تجلیل شد.
الگوهای توسعه در ایران و نقش رسانههای
جمعی قبل و بعد از انقالب اسالمی بررسی شد
نشس��ت تخصصی «بررسی الگوهای توس��عه در ایران و
نقش رس��انههای جمعی قبل و بعد از انقالب اسالمی» ،روز
یکشنبه ،بیست و ششم بهمنماه سالجاری ،با حضور دکتر
داود نعمتی انارکی ،دکتر علی گرانمایهپور و دکتر عبدالحسین
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کالنتری ،در محل پژوهش��گاه فرهنگ ،هن��ر و ارتباطات در
تهران برگزار شد.

در این نشس��ت ،قسمتهایی از فیلم مستند «انقالب »57
که از شبکه ماهوارهای «من و تو» پخش شده بود ،به نمایش
درآم��د و در ادام��ه دکتر داود نعمتی انارک��ی ،مدیرکل روابط
عمومی صداوس��یمای جمهوری اس�لامی ضمن تحلیل این
فیلم تأکید کرد :پخش چنین مس��تندهایی یک هدف روشن
و شفاف دارد و آن هم تطهیر رژیم گذشته است.
دکتر نعمتی همچنین یادآور شد :ساختار این مستندها براساس
خط روایت خاصی که منطبق با اهداف س��ازنده مستند است،
ش��کل میگیرد .وی افزود :هر کدام از ش��بکههای ماهوارهای
براساس نقشهای رس��انهای که برایشان در نظر گرفته شده،
فعالیت میکنند ولی وجه مش��ترک تمام این ش��بکهها ،تغییر
ذهنیت مردم نسبت به رژیم گذشته است .این شبکهها دو گروه
مخاطب را مورد توجه قرار میدهند .گروه اول افرادی هس��تند
که بخش��ی از زندگی خود را در زمان قبل از انقالب گذراندهاند
و گروه دوم که مهمتر هس��تند بعد از انقالب متولد ش��دهاند و
شناختی از قبل از انقالب ندارند .از اینرو ،این رسانهها تالش
میکنند که با تأثیرگذاری بر این گروه ،تطهیر رس��انهای رژیم
گذشته را انجام دهند.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه ،مدل توسعه ایران در قبل
از انقالب ،از س��وی جهان غرب تجویز میشد و رسانهها نیز
همان مؤلفههای تجویزی را تبلیغ و تأکید میکردند؛ تصریح
کرد ،روند کاری ش��بکههای ماهوارهای برای تطهیر اقدامات
رژیم سابق ،پخش فیلمهای سینمایی و برنامههای تلویزیونی
قب��ل از انقالب با تالش برای ایجاد ذهنیت جدیدی در میان
مخاطبان است .ش��بکه «من و تو» هم با پخش مستندهای
علم��ی و اجتماعی تالش ک��رده تا این ذهنیت را در مخاطب
بوجود آورد که تمام مستندهای این شبکه واقعگرا هستند .این
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شبکه با پخش دو برنامه «از قاهره تا تهران» و «انقالب »57
دردو س��ال گذشته ،سعی کرده تا با یک جهتگیری پنهان و
آرام ب��ه تحریف رویدادهای س��الهای پایانی نظام پهلوی و
تخریب سالهای آغازین انقالب اسالمی بپردازد.
در این نشس��ت ،دکتر گرانمایهپور در س��خنانی با اشاره به
برنامههای توسعه مختلف عمرانی در دوره محمدرضا پهلوی
در ایران گفت :شاه از سال  ۱۳۲۷تا  ۱۳۵۶پنج برنامه عمرانی
را درخصوص کشاورزی ،اصالحات ارضی و صنعت با استفاده
از مشاوران امریکایی شروع کرد که در هرمرحله بدلیل مغایرت
با س��اختار اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی کشور و بیتوجهی
به بهرهگیری از مشاوران بومی دچار مشکالت و بحرانهایی
شد.
این مدرس حوزه ارتباطات ،نبود اطالعات جامع ساختار متمرکز
سیاسی و اجتماعی کشور ،فقدان فهم مشترک در زمینه مفاهیمی
مانند توس��عه کاس��تیها و ناهماهنگیهای قانونی در خصوص
برنامه ریزی ،نبود الگوی روش��ن در رابطه علّی و معلولی صحیح
می��ان اجزای برنامهها ،بلن��د پروازی اه��داف برنامهها و تداخل
مفاد برنامههای توس��عه با شرح وظایف دس��تگاهها و همچنین
دولتزدگی در برنامهه��ا را بهعنوان برخی نقدهای وارد به پنج
برنامه عمرانی دولتهای مختلف قبل از انقالب ذکر کرد.
دکتر عبدالحس��ین کالنتری نی��ز در بحثی با عنوان الگوی
تطبیقی توس��عه قبل و بعد از انقالب اسالمی گفت :رویکرد و
گفتمان حاکم در دوره قبل از انقالب این بود که باید به پیشواز
مدل توسعه غربی رفت و برنامهنویسان این توسعه هم تعدادی
از موسسات خارجی آمریکایی و انگلیسی و یا افراد مرتبط با آنها
بودند .مش��کل اساسی آن دوره ،الزام به حرکت توسعه ایران در
مسیری بود که غایت آن غرب باشد.
این پژوهش��گر حوزه جامعهشناس��ی اضافه ک��رد :پس از
انقالب اس�لامی این اراده جمعی ب��رای ایجاد افقی جدید در
توس��عه با مالحظه ویژگیهای ایرانی -اسالمی کشور شکل
گرفت و در  30س��ال گذش��ته بصورت تدریجی تالش شده
تا به مدل خاصی از توس��عه دست یابیم؛ به عنوان مثال بحث
مق��ام معظم رهبری درخصوص ارائه الگوی اس�لامی ایرانی
پیشرفت ،شاهدی بر این مدعاست.
وی ش��کلگیری جریانهایی مانند جش��نواره فیلم عمار را در
حوزه فرهنگ ،نمونهای از کوشش گفتمانسازی بومی مدل توسعه
ذکر کرد و یادآور شد ،نباید انتظار داشت که در طی 30سال ،تمدنی
ساخته شود با این حال میتوان به آینده امید داشت.

