
بنیاد مادر)  سخنرانی جناب آقاي پروفسور مهراد (نائب رئیس هیات امناء و رئیس هیات مدیره

 در سومین گردهمایی هیات امناء، هیات مدیره و مشاورین بنیاد مادر

  هتل شیراز-09/07/94پنجشنبه  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم

  با سالم خدمت خانم ها و آقایان

نمایم. خوشحال هستم که دعوت ما را پذیرفته اید و درشهر شیراز خدمت شما خیرمقدم عرض می 

در جشن بنیاد مادر حضور دارید. شیراز شهر حافظ و سعدي و مصداق و معرف یک شهر ایرانی  و

است. فرهنگ و ادب ایران آنقدر با این شهر در پیوند است که در واقع نمی توان ایران و زبان فارسی 

از نخستین جشن  صور کرد. شیراز محل تولد بنیاد مادر است. یک سالرا بدون شیراز و حافظ ت

بنیاد مادر گذشت و اکنون نخستین سالگرد تاسیس این بنیاد را با حضور گرم شما دوستان و 

  میهمانان عزیز جشن می گیریم. 

، خانم ها و آقایان تحوالت سریع علمی و وسعت تحقیقات با بازدهی نسبتا باال در سالهاي اخیر

هزار دانشجو  600میلیون و  4ظهور علمی قرار داده است. در حدود ایران را در گروه کشورهاي نو

درصد  50دانشگاه بزرگ و کوچک دولتی و غیر دولتی تحصیل می کنند. بیش از  2600در 

گوگل به زبان شکیل می دهند. یک جستجوي ساده در دانشجویان دانشگاههاي کشور را بانوان ت

. جستجو درباره موضوع هزار نتیجه به بار می آورد 600و میلیون  1تنها پیرامون واژه بانوان  ،فارسی

دارد. این سایت ها و ریکوردها موضوعات مختلفی میلیون ریکورد دربر  20برابر با زنان نیز نتیجه اي 

 ها بهتها و ریکوردوز بر تعداد این سایرا پیرامون زنان، بانوان و مادران به بحث گذاشته اند و هر ر

صورت نمایی افزوده می شود. با ابراز خوشبختی به استحضار شما میهمانان محترم می رسانم که 

  بنیاد مادر نیز به جمع این فعاالن حوزه  مادران پیوسته است. 

تالشی که در طی یک سال گذشته براي ایجاد این نهاد نوپا صورت گرفته وصف ناپذیر است. جا 

قدر به ویژه دوست دانشمندم جناب آقاي دکتر صدري مدیر همانان عالی ر شما میدارد در حضو

دکتر همکار و دوست بزرگوارم جناب آقاي اي آیسسکو در جمهوري اسالمی ایران و  محترم منطقه

می ایران که این ضیافت باشکوه به افتخار این دو کل محترم یونسکو در جمهوري اسال نصیري دبیر

 رهنگی برگزار شده از پروفسور علی اصغر خدادوست ریاست محترم هیئت امناءشخصیت علمی و ف

غالمرضا محمدي خیر نمونه ي مهندس از جناب آقا ،افتخار شهر شیراز و ایران همیشه سرافراز ،



از مشاوران محترم  و از اعضاي هیئت مدیره بنیاد مادر در این  ،استان فارس و مؤسس بنیاد مادر

ی تقدیر و تشکر کنم. استقبال گسترده فرهیختگان و اصحاب علم و فرهنگ از شب به یاد ماندن

عالقمندي جامعه بزرگ ایران به مقام واالي مادر است  یاق  وتبرنامه هاي بنیاد مادر بیانگر کثرت اش

اس تر سکه این موضوع مسئولیت ما را در برپایی بهتر و خدمت رسانی برتر به گروه هاي هدف ح

این رو اینجانب به عنوان رئیس هیئت مدیره بنیاد مادر از تالش ریاست محترم هیئت از  .می کند

به ویژه ادیب و شاعر  1394ت دهم مهر ماه و دیگر همکاران برگزار کننده نشس،  مؤسس معزز  ءامنا

 خیر استان فارس جناب آقاي داریوش نویدگویی  ملی  و ناشر نمونه برتر فرزانه استاد ناصر امامی  و

و عزیزانی که در کمیته هاي علمی و اجرایی صمیمانه و دلسوزانه بدون هیچ چشم داشتی جز 

ت مقدس مادر خود را وقف برگزاري باشکوه و با عظمت این نشست نمودند حصداقت و اخالص به سا

د مادر در حضور شما میهمانان گرانقدر سپاسگزاري و قدردانی نمایم. اینجانب و همکارانم در بنیا

، رؤساي محترم دانشگاهها ، مدیران کل محترم استان ، اساتید معزز ه شما میهمانان عالی قدرب

ور یافته اند صمیمانه دانشگاها  و دوستانی که رنج سفر را بر خود هموار کرده و در این جمع حض

امه یز پر طراوت شیراز و برنمانان محترم ضمن لذت بردن از پایگویم و امیدوارم میهخوش آمد می

ي رسانند. حضور ارزشمند و هاي این نشست ما را در رسیدن به اهداف و آرمانهاي بنیاد مادر یار

انان به همراه مشارکت شایان تقدیر جامعه علمی و فرهنگی در این امر عالوه بر آمیز میهمافتخار

اران رکاند سبب حضور چندوجهی مردم و دستدقت افزایی برگزاري مراسم، ارتقاء سطح کیفی و 

مباحث مربوط به این حوزه شده که این عامل سبب بالندگی و سیالیت علمی و فرهنگی نشست 

بنیاد مادر گردیده است. قطعا در این زمینه و معرفی بهتر بنیاد مادر به دیگر جوامع، سفارتخانه 

هاي کشورهاي دوست در جمهوري اسالمی ایران مثل سفارت سوئیس و سفارت اتریش که 

ن محترمشان اینجا حضور دارند، نهادها و سازمان هاي منطقه اي و بین المللی مثل نمایندگا

آیسسکو و یونسکو می توانند گامهاي مؤثر عملی برداشته و طریق ورود به این جوامع و استقرار 

شاخه هاي بنیاد مادر را مورد حمایت جدي خود قرار دهند. اطمینان دارم در این موضع دوستان 

قه ننموده و بنیاد یمضا طریقناب آقاي دکتر صدري و جناب آقاي دکتر نصیري در ارائه بزرگوارم ج

د . یک نکته اي را مایلم مادر را تحت حمایت و پشتیبانی معنوي سازمان هاي زیربط قرار خواهند دا

ران در برنامه م که دولت محترم جمهوري اسالمی اید بیان کنم همه عزیزان استحضار داریبا تاکی

برنامه هاي مختلفی را پیرامون زنان و بانوان  ،اي ساالنه از طریق سازمان ها و نهادها و مؤسساته

هر سال اجرا می کند در حوزه سالمت، بهداشت، اقتصاد آماري در حوزه آموزش و پرورش و غیره. 

ند نقشه راه ما هماهنگی با بخش هاي دولتی و غیر دولتی و مشارکت در فرآی اما مدار حرکت و

  قعیت هاي جایگاه واالي مادر است.اتوسعه کشور با محوریت مادر و درك ملموس و



در پایان ضمن تسلیت حادثه دردناك منا به خانواده هاي جانباختگان و مناسبت و تقارن جشن  

در فرهنگ ما بعضی روزها به دلیل برکت و خیري  .بنیاد مادر با عید غدیر خم را تبریک می گویم

نی هجدهم هاي واال مقام روز عید غدیر خم یعیکی از این روز .هست عید نام دارد اکه در آنه

ب گرفته است این عید بر شما لقذیحجه است که از سوي رسول گرامی اسالم برترین عید امت 

مبارك باد با آرزوي آرامش و سالمتی و احترام به مقام واالي مادر موفقیت همگان را از خداوند 

  .ممتعال خواستار

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 


