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به نام خدا
به نام مادر

تکریم و قدردانی 

ــانی  ــام کس ــدرکاران و تم ــه دســت ان ــات مســتمر کلی ــا و زحم ــاس تالش ه ــه پ بســی شایســته اســت ب
کــه مــا را در پیشــبرد اهــداف بنیــاد فرهنگــی بیــن المللــی مــادر، توســعه و پیشــرفت همــه جانبــه ایــن 

ــم. ــی نمای ــاری رســاندند، قدردان مجموعــه فرهنگــی و بیــن المللــی ی
✍ خدمتگــزاری بــه مــردم فرصتــی اســت کــه بایــد آن را غنیمــت شــمرد، خداونــد متعــال را ســپاس کــه 

توفیــق خدمــت بــه مــادران و جامعــه را نصیبــم کــرد.
ــاج حســین  ــادان ح ــده ی ــداکار »زن ــادری ف ــدر و م ــش، پ ــه از روی الطــاف بیکران ــاکرم ک ــدا را ش ✍ خ
محمــدی و حاجیــه همــا )محمــدی( رمضانــی« را نصیبــم کــرد کــه بــه مــن ایمــان، امیــد، تــالش، احتــرام 
ــی  ــواری های زندگ ــد و در ســختی ها و دش ــت آموختن ــان، عشــق و محب ــه همنوع ــران، کمــک ب ــه دیگ ب
همــواره یــاوری دلســوز، فــداکار و پشــتیبانی محکــم و راســخ بــرای بنــده بــوده و دعــای خیــر آنهــا همیشــه 

همــراه مــن بــوده اســت.
✍ قدردانــی از همســر مهربانــم ســرکار خانــم مهیــن عســکري کــه بــه عنــوان مــادر نمونــه ســال 1394 
انتخــاب شــدند.  ایــن بانــوی بزرگــوار بــا قلبــي آکنــده از عشــق و معرفــت محیطــي سرشــار از ســالمت، 
امنیــت، آســایش و آرامــش را بــراي مــن فراهــم آورده و بــا فــداکاري و صبــوري و همدلــي مــرا در ایــن راه 

ســخت همراهــي و کمــک مــي نمایــد.
✍ یکــی از بزرگتریــن نعمت هایــی کــه خداونــد بــه پــدران و مــادران می بخشــد فرزنــدان پــاک و صالــح 
اســت؛ خداونــد را شــاکرم بابــت ایــن چهــار نعمــت و فرشــته الهــی کــه بــه مــا عطــا فرمــود؛ دکتــر زهــرا 
محمــدی، دکتــر مریــم محمــدی، دکتــر الدن محمــدی و مهنــدس صــدف محمــدی کــه بــا عشــق، عالقــه، 
همدلــی و همفکــری مثــل همیشــه مشــاور و حامــی مــن بــوده و در رســیدن بــه اهــداف واالی و مقــدس 
بنیــاد مــادر فعالیــت هــای بســیار ارزشــمند و همکار ی هــای صمیمانــه ای در بعــد ملــی و بیــن المللــی بــا 

بنیــاد مــادر داشــته، دارنــد و خواهنــد داشــت. 
✍ همچنیــن از بزرگانــی کــه ازبــدو تأســیس بنیــاد مــادر بــا عشــق و عالقــه بنــده را درتحقــق بــه اهــداف 
مقــدس و بــاارزش ایــن مجموعــه یاریگــر بودنــد و در رســیدن بــه ســرمنزل مقصــود از هیــچ تالشــی دریــغ 
نورزیدنــد »زنــده یــاد اســتاد ناصــر امامــی )فریــاد( شــاعر فرهیختــه کشــور و اولیــن رئیــس فقیــد هیئــت 
مدیــره بنیــاد مــادر، آقــای داریوش)علــی( نویدگویــی ناشــر برجســته کشــور و ســرکار خانــم زهــرا ســمیعی 

یــزدی مدیردفتــر بنیــاد مــادر« قدردانــی می نمایــم.
✍ همچنیــن بــر خــود الزم مــی دانــم از خدمــات و همکاری هــای صمیمانــه اعضــای محتــرم هیئــت امنــاء 
ــود،  ــتمر خ ــای مس ــری و تالش ه ــی، همفک ــت، همدل ــغ، درای ــات بی دری ــا زحم ــه ب ــره ک ــت مدی و هیئ

بنیــاد مــادر را در پیشــبرد اهــداف متعالــی خــود یــاری نمودنــد، نهایــت تقدیــر و تکریــم را نمایــم:
ــر  ــتاد ناص ــز اس ــا و نی ــت امن ــد هیئ ــس فقی ــن رئی ــت اولی ــر خدادوس ــور علی اصغ ــادان پروفس ــده ی زن
امامــی )فریــاد( اولیــن رئیــس هیئــت مدیــره، آقــای پروفســور جعفــر مهــراد رییــس هیئــت امنــاء، آقــای 
داریوش)علــی( نویدگویــی رییــس هیئــت مدیــره، آقــای عبدالعلــی شــمس نایــب رییــس هیئــت مدیــره و 
ســایر اعضــای محتــرم هیئــت امنــا و مدیــره، آقــای دکتــر ســید مهــرداد هاشــمی، و بانــوان ارجمنــد دکتــر 
زهــرا افتخــاری، دکتــر ســیده معصومــه دســتغیب، ســرکار خانــم مهیــن عســکری، زهــرا ســمیعی یــزدی و 

پروفســور افســانه صفــوی نهایــت تقدیــر و ســپاس خــود را اعــالم نمایــم.
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✍ بایــد پذیرفــت آدمــی هــر چقــدر هــم مجــرب و اهــل دانــش و معرفــت باشــد از مشــورت بــا دیگــران 
ــر آن دارم  بی نیــاز نیســت، بنــده نیــز ایــن امــر را همــواره ســرلوحه زندگــی خــود قــرار داده ام و ســعی ب
در تصمیمــات مهــم و اساســی از نظــرات اســاتید و مشــاوران برجســته اســتفاده نمایــم، لــذا از مشــاوران 
ــاری  ــا را ی ــادر م ــاد م ــدو تأســیس بنی ــه از ب ــه، اندیشــمند و نیک اندیشــی ک بااخــالص، صــادق، فرهیخت

رســاندند از جملــه:
آقــای پروفســور جعفــر مهــراد )مشــاور بیــن المللــی(، آقــای پیتــر گاتــو Peter Gato )وکیــل و مشــاور 
ــرا  ــر زه ــم دکت ــی(، خان ــی و علم ــاور پژوهش ــع )مش ــا قان ــر محمدرض ــای دکت ــی(، آق ــی بین الملل حقوق
افتخــاری )مشــاور فرهنگــی(، خانــم دکتــر ســیده معصومــه دســتغیب )مشــاور بانــوان و خانــواده(، آقــای 
دکتــر سیدحســن موســوی چلــک )رییــس انجمــن مــددکاری ایــران و مشــاور اجتماعــی(، آقــای عبدالعلــی 
شــمس )مشــاور اجتماعــی(، ســرکار خانــم پروفســور افســانه صفــوی )مشــاور پژوهشــی و علمــی(، آقــای 
عبدالحســین مصدقــی فــرد )مشــاور حقوقــی(، آقــای هوشــنگ مصطفــوی )مشــاور حقوقــی(، خانــم دکتــر 
ــای مهنــدس  ــور )مشــاور پزشــکی(، آق ــن ســمیع پ ــای مظفرالدی فاطمــه دژبخــش )مشــاور پزشــکی(، آق
محمدکریــم شــفیعیان )مشــاور IT( ، زنــده یــاد ســرهنگ ایــرج عابــدی )مشــاور اجرائــی(، آقــای مهــرداد 
عابــدی )مشــاور اجرائــی(، آقــای دکتــر بابــک شمشــیری )مشــاور روانشناســی(، آقــای دکتــر احمــد به پــژوه 
)اســتاد دانشــگاه تهــران و مشــاور روانشناســی(، آقــای دکتــر ســیدامیر امیــن یــزدی )اســتاد نمونــه کشــور 
ــای  ــر محمدحســین شــریفی )مشــاور پزشــکی( و آق ــای دکت ــودک(، آق ــادر و ک و مشــاور روانشناســی م

ــی )مشــاور و نماینــده بنیــاد مــادر در کشــور گرجســتان( تشــکر و قدردانــی می نمایــم. عباســعلی اصالن
✍ از کلیــه پرســنل صدیــق و باکفایــت و تــاش گــر دفتــر بنیــاد مــادر و مجلــه پیــام مــادر، 
همچنیــن فرزنــدان ایــن بنیــاد در سراســر گیتــی از بــن جــان و بــا اخــاص تقدیــر و تکریــم 

مــی نمایــم.
✍ از تیــم حرفــه ای فیلمبــرداری بــه خصــوص زنــده یــاد عبدالحمیــد حــق نگهــدار و آقــای دکتــر مســعود 

حــق نگهــدار فرزنــد برومنــد و جانشــین ایشــان و ســایر همــکاران وی تشــکر و قدردانــی مــی نمایــم.
ــتانداران  ــه اس ــور، کلی ــواده وزارت کش ــان و خان ــور زن ــاور ام ــاد و مش ــردم نه ــازمان م ــت س ✍ از مدیری
محتــرم، فرمانــداران گرامــی، مدیــران ارجمنــد امــور بانــوان و خانــواده در سراســر کشــور کــه در شناســایی 
و آییــن نکوداشــت و تجلیــل از مــادران نمونــه سراســر کشــور بــا همدلــی و عشــق و عالقــه مــا را یــاری 

نمودنــد کمــال قدردانــی را دارم.
ــش  ــای امیدبخ ــار از گرم ــی و  سرش ــس عاطف ــه از ح ــم صمیمان ــی دان ــان الزم م ✍ در پای
ــدان  ــتیبان فرزن ــن پش ــردترین روزگاران بهتری ــه در س ــان، ک ــر جه ــادران سراس ــود م وج

ــم. ــر نمای ــت، تقدی ــادرس آنهاس ــان فری ــای بزرگش ــوده و قلب ه ــود ب خ
ــواره  ــد و هم ــش نمی کن ــز فروک ــان هرگ ــد آن ــداکاری بی ح ــار و ف ــق و ایث ــک عش بی ش
ــادر  ــاد م ــه بنی ــداف عالی ــت، اه ــت و موفقی ــق معنوی ــش اف ــن بخ ــان روش ــای پرمهرش دع

ــود.   ــوده و خواهــد ب ب

                  خدایا چنان کن رسانجام کار 
            

گار                                               تو خشنود باشی و ما رست
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ــد شــد و دوران  ــارس متول ــي در پهــن دشــت ارژن ف ــک چــادر ایل ــاه 1333و در ی غالمرضــا محمـــدي روز دهــم شــهریور م
ــاند. ــان رس ــه پای ــيراز ب ــهرهاي کازرون و ش ــتان را درش ــک و دوره ي دبيرس ــتاي گاوکش ــتان را در روس دبس

ایشــان در ســال 1353 جهــت تحصيــال ت عاليــه عــازم آمریــکا شــد و پــس از اخــذ مــدرک مهندســی عمــران 
و بازگشــت بــه ســرزمين مــادری )1359( بــا عشــق بــه وطــن و پــدر بزرگوارشــان خيریــه اي بنــام بنيــاد خيریــه 
ــق  ــوص در مناط ــه خص ــن ب ــدان و محرومي ــه نيازمن ــک ب ــا کم ــه ب ــن خيری ــود. ای ــيس نم ــدي تاس ــين محم ــاج حس ح
ــل،  ــاده، پ ــس، ج ــگاه اورژان ــگاه و پای ــت، دو درمان ــه بهداش ــن خان ــاخت چندی ــاني، س ــه: آبرس ــي از جمل ــتایی خدمات  روس

مدرسه و ... را طی ساليان گذشته ارائه نموده است.
آقــای مهنــدس محمــدی بــه پــاس خدمــات ارزشــمند مــادرش و تمامــي مــادران دنيــا در ســال 1393 بنيــاد فرهنگــي بيــن 
المللــي مــادر را کــه اهــداف بزرگــي را پــي مي گيــرد تاســيس کــرد، کــه  از جملــه ایــن اهــداف عبارتنــد از: آشــنا ســاختن 
ــي و  ــات فرهنگــي ، اجتماع ــادر از جه ــام م ــي مق ــا و بازآفرین ــادر، ارتق ــام واالي م ــه مق ــه خصــوص نســل جــوان ب ــه ب جامع
خانوادگــي، آمــوزش مســئوليت هــاي خطيــر مــادري بــه خانــم هــاي جــوان، تبييــن نقــش مــادران در ســاختن جامعــه اي ایــده 
آل و انتخــاب مــادران شایســته و برگــزاري مراســم نکوداشــت آنــان بــه منظــور تشــویق و ترویــج اهــداف واالي بنيــاد مــادر.

بخشی از رزومه ایشان به شرح زیر می باشد:
�� داراي بيش از 40 سال سابقه اجرایي و مدیریت پروژه هاي عمراني بزرگ در ایران و خارج از کشور

 مؤسس و ریيس هيئت مدیره و مدیرعامل شرکت قدس آزاد  
👈

 مهندس برگزیده استان فارس )سال 1388( و خير نمونه استان فارس )سال 1389(  
👈

B.C )سازنده ماه در کانادا )سال 2003 ميالدی 
👈

B.C )مرد خانواده در کانادا )سال 2004 ميالدی  👈
��  از اولين بنيانگذاران و موسسين و عضو هيئت امناء بنياد قلب فارس 

 عضو هيئت مدیره بيمارستان قلب کوثر 
👈

 عضو هيئت امناء و ریاست هيئت مدیره بنياد نخبگان علوم پزشکي استان فارس 
👈

 مؤسس و بنيانگذار بنياد خيریه حاج حسين محمدي در استان فارس 
👈

 عضو هيئت امناء بيمارستان انکلوژي امير
👈

 عضو هيئت امناء بيمارستان رسول اعظم )ص( 
👈

 عضو مجمع خيرین سالمت استان فارس 
👈

 از جمله اولين اعضاي سازمان نظام مهندسي استان فارس  
👈

 عضو سابق اتاق بازرگاني استان فارس 
👈

 عضو هيئت مدیره انجمن صنفي شرکت هاي عمراني استان فارس 
👈

 رئيس هيئت رئيسه انجمن مدیران ایران شاخه فارس
👈

 عضو کميسيون اخالق پزشکي سازمان نظام پزشکي فارس 
👈

 بنيانگذار بنياد فرهنگي بين المللي مادر
👈

 مدیرمسئول و سردبير فصلنامه پيام مادر
👈

بنیانگــذار بنیاد فرهنگی بین المللی مادر
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در گســتره خاطــره انگيــز دشــت ارژن فــارس، آنجــا کــه بــه روایتــي مأمــن  
ــه  ــي و س ــيصد و س ــزارو س ــال ه ــت، در س ــوده اس ــدل ب ــيراوژنان  قوی ش
ــت  ــس از گذش ــه پ ــاد ک ــتي نه ــه هس ــه عرص ــاي ب ــي پ ــيدي، کودک خورش
ســالياني چنــد، نــه تنهــا در ســرزمين پهنــاور فــارس کــه در دیــار اهورایــي 

ــوردار شــد. ــار خاصــي برخ ــرو و اعتب ــران، از آب ای
ــوا  ــور و باتق ــان، صب ــان مــادري مهرب ــت را در دام ــا دوران طفولي غالمرض
ــتاي  ــت در روس ــردم دوس ــر و م ــش، خّي ــدري زحمتک ــت پ ــت تربي و تح
گاوکشــک اســتان فــارس ســپري کــرد و پــس از اتمــام تحصيــالت ابتدایــي 
ــکا  ــازم آمری ــل ع ــه تحصي ــراي ادام ــيراز، ب ــهر ش ــتان کازرون و ش در شهرس

ــد. گردی
پــدر او کــه اســوه پرهيــزگاري، نيــک اندیشــي و کار و تــالش بــود، در حيــن 
تحصيــل فرزنــد، دار فانــي را وداع گفــت و متأســفانه نتوانســت ثمــره تربيــت 

ســودمند فرزنــد خویــش راببينــد.
ــل بــا مــدرک  غالمرضــا محمــدي کــه اینــک پــس از فراغــت از تحصي
مهندســي راه و ســاختمان بــه وطــن بازگشــته بــود آســتين همــت را بــاال زد 

ــيد. ــه دوش کش ــواده را ب ــئوليت خان و مس
در ســال 1358 بــا بانویــي از خانــواده نيک اندیــش و بافضيلــت »دوان« ازدواج 
کــرد کــه حاصــل ایــن ازدواج چهــار فرزنــد اســت.گوهر پــاک، محيــط ســالم، 
ــاي  ــدر دل آگاه، راهنمایي ه ــده پ ــح آموزن ــت و نصای ــدي، تربي ــت خداون عنای
ارزشــمند مــادر نيکــو نهــاد و همگامــي و همــکاري همســر فــداکار از غالمرضــا 
ــدري  ــارس و ســرزمين پ محمــدي، مــردي ســاخت کــه اینــک در اســتان ف
خویــش آثــاري بســيار ارزشــمند و انســان دوســتانه بــر جــاي گذاشــته اســت.

مهنــدس غالمرضــا محمــدي بــا کرامــت روح ذاتــي و الگــو پذیــري از 
ــاه  ــالمت  و رف ــه س ــه دغدغ ــش ک ــک اندی ــدگار و  ني ــاي مان ــخصيت ه ش
ــاس  ــه پ ــت و ب ــوده اس ــان ب ــي افتخارآميزش ــاي زندگ ــت ه ــردم از اولوی م
ــک پدرشــان در ســال  ــام ني ــه داشــتن ن ــده نگ قدرشناســي از زحمــات و زن
1359 بنيــاد خيریــه اي بــه نــام حــاج حســين محمــدي تأســيس کردنــد و در 
ایــن مــدت  بــه قــول خودشــان » نــه در حــد آرزوهــا بلکــه بــه قــدر 
ــه  ــن ب ــدان و محرومي ــه نيازمن ــه وطــن، کمــک ب ــوان « جهــت خدمــت ب ت
خصــوص روســتایيان عزیــز خدماتــي از جملــه آبرســاني، ســاخت خانه هــاي 
بهداشــت، درمانــگاه، اورژانــس، احيــاء بهشــت زهــرا)س(، احــداث جــاده، پــل، 
ــير  ــکاري در مس ــتا، درخت ــاي روس ــفالت کوچه ه ــالخانه، آس ــه، غس مدرس
جــاده، نصــب سيســتم اذانگــوي دیجيتــال در بيــش از120 مســجد وا مــکان 
عمومــی، احــداث بــاغ خيریــه، احــداث عبادتــگاه بنــدگان خــدا و کمــک بــه 
دانشــجویان و کارآفرینــي بــراي زنــان روســتایي و غيــره را انجــام دادنــد، کــه 
ــام پــدر هچنــان  ــرای زنــده نگــه داشــت ن البتــه ایــن فعاليت هــا همچنــان ب

ــه دارد. ادام
ــاس  ــراي پ ــه ب ــود ک ــه ب ــرو اندیش ــن تدبي ــا در ای ــدی مدته ــدس محم مهن
ــته  ــه شایس ــد ک ــام ده ــي انج ــه اقدام ــود چ ــات مادرگرانقدرخ ــت زحم داش
منزلــت و جایــگاه آن بانــوی بزرگــوار باشــد، تــا ایــن کــه یــک روز، بــه مــادري 
بي پنــاه برخــورد کــرد، بــا خــود گفــت: مــادر مــن مــرا دارد ولــي ایــن مــادر 
ــراي  ــه ذهنــش رســيد کــه بایســتي کاري ب ــه اي ب چــه کســي را دارد؟! جرق
ــورت  ــد وکاو و مش ــال کن ــه س ــدود س ــي ح ــد. ط ــام ده ــادران انج ــه م هم
ــا دوســتان و اندیشــمندان، احســاس کــرد مقــام واال و ارزشــمند و  کــردن  ب
ــکان مشــخص محبــوس و  ــک جــا و م ــوان در ی ــادر را نمي ت ــز قداســت م ني
یــا محــدود کــرد. ایشــان تصميــم گرفــت تــا بــه تبييــن قداســت مقــام واالي 
مــادر و ارزش هــاي معنــوي ایــن گوهــر خلقــت بيــش از پيــش بپــردازد.  امــا 
ــداث  ــر از اح ــي فرات ــه اهداف ــادواره را ب ــن ی ــان ای ــش ایش ــدگاه ژرف اندی دی
ــن رو  ــي داد، از ای ــگاه و... ســوق م ــتان و درمان ــا بيمارس ــه ی ــا مدرس ــه ی ابني
فرصــت را مغتنــم شــمرد و بــا شــوري  وصــف ناشــدني و دل آگاهــي، تاریــخ 
تولدمــادر گرامي شــان را  بــه عنــوان تاریــخ تأســيس بنيــاد مــادر و همچنيــن 

برگــزاري اوليــن آیيــن نکوداشــت مقــام مــادر قــرار داد. 
 ایــن مراســم در یازدهــم مهرمــاه هــر دو ســال یکبــار بــه منظــور قدردانــی بــه 
زحمــات، صبــر، مهربانــي و ایثــار مــادر خویــش حاجيــه خانــم »همارمضانــي 

)محمــدي(« و همچنيــن تجليــل از مقــام واال و معنــوي همــه مــادران دنيــا 
برگــزار مــي شــود.

ــف )از  ــاي مختل ــالع از راه ه ــب اط ــتمر و کس ــاي مس ــالش و پيگيري ه ــا ت ب
ــازمان هاي  ــي، س ــز علم ــي مراک ــتان، بررس ــؤال از دوس ــت، س ــق اینترن طری
مــردم نهــاد و دولتــي، ســازمانهاي بين المللــي و غيــره( تــا آنجــا کــه امــکان 
ــود، مشــخص  دسترســي و امــکان کســب اطالعــات در ایــن زمينــه ميســر ب
شــد کــه فقــط چهــار مرکــز غيردولتــي )N.G.O( فعــال تحــت عنــوان بنيــاد 
ــه شــرح زیــر وجــود  مــادر “Mother foundation” در سراســر جهــان ب

دارد:
1( بنيــاد مــادر در حيدرآبــاد هنــد، کــه ایــن خيریــه بــراي بچه هــاي یتيــم و 

ــد. ــت مي کن ــت فعالي بي سرپرس
2( بنيــاد مــادر در بنــگالدش، کــه اطالعــات زیــادي از آنهــا در دســت نيســت 
ولــي بــه ظاهــر لباس هــاي دســت دوم بــراي افــراد مســتمند تهيــه و توزیــع 

مي کنــد.
3( یــک بنيــاد مــادر در ایالــت شــيکاگوي آمریــکا وجــود دارد کــه در زمينــه 

ــه کــودکان ســرطاني فعاليــت مي کنــد. کمــک ب
4( بزرگتریــن و معروفتریــن بنيــاد در دنيــا تحــت عنــوان بنيــاد مــادر 
ــتان(  ــدن )انگلس ــکا(، لن ــورک )آمری ــي آن در نيوی ــر اصل ــه دفات ــد ک مي باش
و ژوهانســبورگ )آفریقــاي جنوبــي( مســتقر اســت، کــه تنهــا بــه زنــان و یــا 

ــد. ــک  مي کن ــتند کم ــدز هس ــه ای ــال ب ــه مبت ــي ک مادران
ــن عوامــل و  ــر از ای ــي هــدف و آرزوي مهنــدس محمــدي بســيار متعالي ت ول
موضوعــات جســمي، فيزیکــي و دنيــوي بــراي مــادران بــوده و هســت. هــدف 
ــه  ــادر در جامع ــت آميز م ــوي و قداس ــش واال، معن ــگاه و نق ــن جای  وی تبيي

به  خصوص براي نسل جوان مي باشد.
               دعای مادر هميشه همراهتان

                بنياد فرهنگی بين المللی مادر   

چگونه آغاز کردیم
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خالصه فعالیت های
بنیاد فرهنگی بین المللی مادر

1( انتخاب هيئت امنای بنياد مادر از بين بزرگان، خبرگان و اساتيد
2( انتخاب هيئت مدیره از بين اعضای هيئت امنا

3( برگزاری مرتب جلسات هيئت مدیره یک بار در ماه
4( انتخاب مشاوران بنياد مادر

5( تدوین اساسنامه
6( ثبت بنياد فرهنگی بين المللی مادر به شناسه ملی 14005240610 مورخ 1394/06/29

۷( دریافت پروانه انتشار نشریه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی به شماره ۷6595 مورخ 1394/10/28
8( گرفتن مجوز قانونی از وزارت کشور به شماره 2۷68 مورخ 1394/12/24

9( طراحی و ایجاد وب سایت بنياد مادر
10( طراحی لوگوی بنياد مادر

11( از آنجــا کــه بــه اعتقــاد مــا، مــادر حکــم وطــن را دارد ،ســاخت ســرود بنيــاد مــادر بــه عنــوان ســمبل ارزشــی  ایــن بنيــاد در دســتور 
کار قــرار گرفــت کــه در ایــن راســتا  پــس از بررســی و پيگيری هــای متعــدد )از انجــا کــه بنــا بــر اجــرای ایــن ســرود در کشــورهای 
دیگــر نيــز هســت،( بهــره گيــری از تجــارب  اســاتيد و بــزرگان هنــر آهنگســاز، شــاعر و خواننــده ای کــه دارای ســوابق برجســته ملــی و 
هنــری باشــند، ضــرورت یافــت  کــه در نهایــت ایــن امــر بــزرگ بــه اســاتيد ایــن رشــته بــه شــرح زیــر واگــذار و در روز جمعــه 10 مهــر 

1394 در دوميــن نکوداشــت و جشــن بنيــاد مــادر رونمایــی شــد.
- موسيقی و تنظيم: استاد ستار اورکی )آهنگساز فيلم برنده جایزه اسکار(

- خواننده: استاد ساالر عقيلی - شعر: استاد بابک صحرایی - اجرا: ارکستر سمفونيک ملی ایران
12( اوليــن کتــاب بنيــاد مــادر توســط اســتاد ناصــر امامــی دبيــر محتــرم کانــون و ادبيــات فارســی و جمعــی از اســاتيد تدویــن و نــگارش 

شــد و در روز جمعــه 10 مهــر 1394 در دوميــن نکوداشــت و جشــن بنيــاد مــادر رونمایــی شــد.
13( طراحی پرچم بنياد مادر و رونمایی از آن در روز جمعه 10 مهر 1394 در دومين نکوداشت و جشن بنياد مادر

14( طراحی و تهيه حمایل جهت تجليل از مادران نمونه
15( طراحی لوح مادر نمونه

16( طراحــی تندیــس بنيــاد مــادر توســط یکــی از هنرمنــدان بــزرگ کشــور جنــاب آقــای پروفســور طاهــر شــيخ الحکمــا کــه ایــن 
تندیــس در روز جمعــه 10 مهــر 1394 در دوميــن نکوداشــت و جشــن بنيــاد مــادر رونمایــی شــد.

1۷( چــاپ و انتشــار کتــاب قطــار زندگی)نوشــته: مهنــدس صــدف محمــدی و ترجمــه: ســارا معصومــی( و رونمایــی از آن در نکوداشــت 
مــادران نمونــه کشــور در تهــران 1395/0۷/08

18( چاپ و انتشار کتاب کيميای مدیریت نوشته دکتر مهرداد هاشمی
19( شرکت در نمایشگاه بين المللی کتاب فارس در مهرماه 1394

20( شرکت در نمایشگاه بين المللی کتاب فارس در آذرماه 1395 و 1396
21( صدور و ارسال کارت فرزندی برای مادران نمونه و فرزندان بنياد مادر

22( انتشار 15 شماره فصلنامه فرهنگی پيام مادر از سال 1395
23( ارســال هــر شــماره فصلنامــه فرهنگــی پيــام مــادر بــرای فرزنــدان بنيــاد مــادر، ادارات و ســازمان ها در 

ــران و  ــتی ای ــای دوس ــران و انجمن ه ــی در ای ــورهای خارج ــفارتخانه های کش ــز س ــور و ني ــر کش سراس
ســایر کشــورها
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24( ثبت ملی لوگوی بنياد مادر به شماره ثبت26۷862مورخ 1395/12/18
25( ثبت بين المللی بنياد مادر در WIPO )سازمان مالکيت معنوی جهانی( و ثبت آن در ۷5 کشور دنيا

26( انعقــاد تفاهــم نامــه بــا دانشــکده هــای علــوم تربيتــی و روانشناســی دانشــگاه های شــيراز، تهــران، فردوســی مشــهد، شــهيد 
بهشــتی تهــران و تبریــز در راســتای برگــزاری همایــش بررســی جایــگاه و نقــش مــادر و همچنيــن بورســيه کــردن دانشــجویان 

آن دانشــگاه ها
2۷( اعطای بورسيه تحصيلی به دانشجویان دانشگاه های مختلف کشور

ــدی،  ــی، هلن ــی، کروات ــی، بنگال ــی، ارمن ــی، عرب ــی، انگليس ــا )فارس ــده دني ــان زن ــه 30 زب ــادر ب ــاد م ــداف بني ــه اه 28( ترجم
ــی  ــی(، پرتغال ــی )آنگوالی ــتانی، پرتغال ــی، لهس ــی، چين ــردی، ماالی ــره ای، ک ــی، ک ــی، ژاپن ــدی، ایتاليای ــی، هن ــوی، آلمان فرانس

ــی( ــی، اردو، ویتنام ــی، اوکراین ــدی، ترک ــوئدی، تایلن ــپانيایی، س ــوماليایی، اس ــی، س ــی، چک ــی، روس ــی(، پرتغال )برزیل
29( ترجمه شاخص های انتخاب مادر نمونه به 30 زبان زنده دنيا

ــه  ــوم پزشــکی شــيراز در زمين ــه دانشــگاه عل ــات سياســتگذاری ســالمت وابســته ب ــا مرکــز تحقيق ــه ب 30( امضــای تفاهــم نام
ــواده ــوان و خان ســالمتی بان

31( ســفر بــه کشــورهای آمریــکا ، ســوئد ،آلمــان، تاجيکســتان و مکاتبــه بــا ســایر کشــورها جهــت هماهنگــی برگــزاری آئيــن 
نکوداشــت مــادر

32( اعالم فراخوان عمومی مادران نمونه کشوری
33( فراخوان عمومی مقاله وشعر و دلنوشته مرتبط با موضوع مادر

34( عضویت بنيانگذار بنياد مادر به کميسيون اخالق پزشکی سازمان نظام پزشکی
35( انعقــاد تفاهــم نامــه همــکاری ميــان بنيــاد مــادر و اداره کل کتابخانــه هــای عمومــی اســتان فــارس و اخــذ مجــوز تاســيس 

کتابخانــه تخصصــی مــادر
36( تجليل از انتخاب بانوان کار آفرین برتر شهری و روستایی کشور از ميان مادران نمونه بنياد مادر

ــان خــارج از کشــور وزارت ارشــاد جهــت گســترش  ــور ایراني ــی و ام ــر کل فرهنگ ــا مدی ــادر ب ــاد م ــذار بني 3۷( نشســت بنيانگ
همکاری هــای بين المللــی بنيــاد

38( ارسال لوح تقدیر جهت مادران فرزندان شایسته بنياد مادر
39( پيــش بينــی و اقــدام جهــت برگــزاری آیيــن نکوداشــت و تجليــل از مــادران نمونــه اقــوام ایرانــی و ادیــان الهــی در ســال 

1400 تهــران
ــن  ــارس و همچني ــف کشــور و شهرســتانهای اســتان ف ــه در اســتانهای مختل ــادران نمون ــای نکوداشــت م ــزاری آئين ه 40( برگ

همایــش ملــی جایــگاه و نقــش مــادر بــه شــرح جــدول زیــر:
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ــانی  ــوان انس ــه عن ــارس ب ــتان ف ــت ارژن اس ــن دش ــردی از په ــدی، م ــا محم ــام غالمرض ــه ن ــی ب ــرد بزرگ ــن از م ــخن گفت س
ــاد  ــادران و بنيان گــذار بني ــه م ــژه در حــوزۀ خدمــت ب ــه وی ــر اندیــش در عرصه هــای گوناگــون ب ــار و خي نيکوکــردار و نيکوگفت

ــت. ــواري اس ــب کار دش ــراي اینجان ــادر، ب ــی م ــی بين الملل فرهنگ
ــا قلبــي پــر اميــد و متــوکل بــه خــدا بــه منظــور پاس داشــت  ــا دســتاني خالــي، اّم آقــای مهنــدس محمــدی در ســال 1393 ب
ــي از عاشــقان خدمت رســانی  ــرده و جمع ــادر ک ــاد م ــدازي بني ــزی و راه ان ــه برنامه ری ــدام ب ــا، اق ــادران دني ــی م ــات تمام از خدم
ــا تشــکيل بنيــاد مــادر، انتشــار  بــه مــادران و خانواده هــای آنــان را در بنيــاد یــاد شــده دور هــم جمــع نمــوده اســت. ایشــان ب
ــگاه  ــش و جای ــای نق ــزاری همایش ه ــتان ها و برگ ــه در اس ــادران نمون ــای نکوداشــت م ــزاری آیين ه ــادر، برگ ــام م ــۀ پي فصل نام
مــادر در دانشــگاه های کشــور، حرکتــي مســتمر، پویــا و نوآورانــه را پــي  افکنــده و بيــش از چهــل ســال از عمــر گران بهــای خــود 

را در امــور انســان دوســتانه صــرف کــرده اســت.
ــاي  ــاي آق ــي از ویژگي ه ــول اخالق ــت اص ــت و رعای ــاده رویی، صداق ــاط، گش ــم و انضب ــتگی ناپذیری، نظ ــي، خس سخت کوش
مهنــدس محمــدی اســت کــه ایــن ویژگي هــا را در کار اداري و اجرایــي رعایــت کــرده و مي کنــد. دوســتان و همــکاران ایشــان، 
او را نمونــۀ کامــل و تمــام عيــاري از یــک مدیــر توانــا و دلســوز معرفــي مي کننــد. شــخصيت مهربــان، صميمــي، گــرم و متعــادل 
ــا  ــي ب ــاني و عاطف ــۀ انس ــراري رابط ــا برق ــي رود و ب ــمار م ــه ش ــان ب ــت  ایش ــاي موفقي ــي از رازه ــدی یک ــا محم ــاي غالمرض آق
همــکاران و بــا فرزنــدان بنيــاد مــادر، هماننــد پــدري مهربــان، همــواره آنــان را حمایــت و تشــویق کــرده و زمينــۀ رشدشــان را در 

ــرده اســت. ــم ک ــون فراه ــای گوناگ عرصه ه
شــایان ذکــر اســت کــه اینجانــب از ســال 1395 بــا شــرکت در اوليــن همایــش نقــش و جایــگاه مــادر کــه در دانشــگاه شــيراز 
برگــزار شــد و بــا ارائــۀ مقالــه ای بــا عنــوان نقش هــا و وظایــف مــادر، بــا آقــای مهنــدس محمــدی آشــنا شــده و تــا کنــون بــا 

بنيــاد مــادر همــکاری دارم.
ســتایش کــردن از شــخصيت ممتــاز و دوست داشــتنی آقــای غالمرضــا محمــدی و راه و تــالش او، قدرشناســي از بيــش از چهــار 
دهــه خدمــات خالصانــه بــه انســان های نيازمنــد اســت و ســتایش کــردن او بــه معنــاي ارج گــذاري و قدردانــي از خادمــان کشــور 

محســوب مي شــود.

گار هب کز او ماند سرای زرن انم نيکو گر بماند ز آدمی        

کارنامه درخشان
بنیاد فرهنگی بین المللی مادر

4 سال

دکتر احمد به پژوه
استاد روان شناسي دانشکدۀ روان شناسي و 

علوم تربيتي دانشگاه تهران
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نخســتين پرسشــي کــه در حــوزۀ آمــوزش مــادران کشــور مطــرح اســت، ایــن اســت کــه مســئوالن و برنامه ریــزان کشــور مــا تــا 
ــه برنامه هــا را  ــن گون ــواده طراحــی کننــد؟ و ای ــدو تشــکيل خان چــه حــد توانســته اند، برنامه هــای آموزشــی و پيشــگيرانه را از ب
تــا چــه ميــزان توانســته انــد از دوران بــارداری، دوران شــيرخوارگی و دوران کودکــی اجرایــی و عملياتــی کننــد؟ و پرســش بعــدي 
ــان و مــادران در نظــام آموزشــی کشــور مــا از  ــه ویــژه دختــران، زن ــه شــهروندان، ب ایــن اســت کــه اساســاً آمــوزش مهارت هــا ب
چــه جایگاهــی برخــوردار اســت؟ و آیــا ضــرورت حياتــی حمایــت از مــادران و توان بخشــی شــناختی آنــان، بــه ویــژه مــادران بــا 

نيازهــای ویــژه در نــگاه و فکــر مســئوالن، برنامه ریــزان و کارشناســان کشــور مــا ملمــوس و محســوس اســت؟
ــی  ــوزش، توان بخش ــت آم ــت و الزم اس ــد اس ــا و توانمن ــادران آگاه، دان ــت م ــه، در دس ــالمت جامع ــعادت و س ــد س ــدون تردی ب
ــزان  ــان و برنامه ری ــران، کارشناس ــا و نگرانی هــای مدی ــن دغدغه ه ــان یکــی از مهم تری ــناختی آن ــی ش ــی و توان بخش اجتماع
کشــور محســوب  شــود و در ایــن شــرایط اســت کــه ســالمت روانــی و بهزیســتی مــادران تأميــن می شــود، عــزت نفــس آنــان ارتقــا 
ــادی الزم  ــی و اقتص ــی اجتماع ــه خودکفای ــوند و ب ــه می ش ــه پذیرفت ــد، در جامع ــود می یاب ــان بهب ــی آن ــت زندگ ــد، کيفي می یاب
ــاور کنيــم: توجــه بــه مــادران جامعــه، یعنــی توجــه بــه مقــام انســان و اهميــت انسان ســازی و توجــه  نایــل می شــوند. بيایيــد ب

ــا(. ــمۀ خوبی ه ــه سرچش ب
ــب  ــل، کس ــب در دوران تحصي ــی مناس ــی و درس ــزی آموزش ــا، برنامه ری ــه هدف ه ــن گون ــق ای ــۀ تحق ــه الزم ــت ک ــی اس گفتن
ــان و مــادران  مهارت هــای زندگــی و فراگيــری مهارت هــای اجتماعــی و ارتباطــی الزم توســط شــهروندان، بــه ویــژه دختــران، زن

در مراکــز آموزشــی، پيــش از دانشــگاه و در دانشــگاه اســت.
بــا مــروری بــر کارنامــۀ درخشــان چهارســالۀ بنيــاد مــادر، طــرح پرســش های زیــر خالــي از لطــف نيســت و همــۀ فرزنــدان بنيــاد 

مــادر الزم اســت تــالش کنيــم تــا بــه ایــن گونــه پرســش ها، پاســخ های عالمانــه، دقيــق و عملياتــی دهيــم:
ــال  ــد دنب ــادران بای ــان و م ــران، زن ــژه دخت ــه وی ــرای شــهروندان، ب ــی را ب ــای درســی و آموزشــی، چــه هدف های ✏  در برنامه ه

کــرد؟
✏  آیــا نظــام آموزشــی کشــور مــا )پيــش از دانشــگاه و پــس از دانشــگاه(، شــهروندان، بــه ویــژه دختــران، زنــان و مــادران را بــرای 

زندگــی در دنيــای واقعــی آمــاده و تربيــت می کنــد؟
✏  آیــا نظــام آموزشــی کشــور مــا )پيــش از دانشــگاه و پــس از دانشــگاه(، شــهروندان، بــه ویــژه دختــران، زنــان و مــادران را بــرای 

رشــد و شــکوفایی همه جانبــه آمــاده و تربيــت می کنــد؟
✏  از چــه مــواد، روش هــا و محتوایــی بــرای آمــوزش شــهروندان، بــه ویــژه دختــران، زنــان و مــادران بــا توانایی هــای گوناگــون 

بایــد اســتفاده کــرد؟ آیــا آموختــن مــا بــرای زیســتن ماســت؟
ــا و  ــه دانش ه ــه چ ــود ب ــدد خ ــف متع ــا و وظای ــای نقش ه ــرای ایف ــادران ب ــان و م ــران، زن ــژه دخت ــه وی ــهروندان، ب ✏  ش

مهارت هایــی نيــاز دارنــد؟ 
ــی و  ــوزش و آگاهی بخش ــر آم ــاد از نظ ــردم نه ــازمان های م ــگاه ها و س ــرورش، دانش ــوزش و پ ــت، وزارت آم ــگاه دول ✏  جای

ــت؟ ــادران چيس ــان و م ــران، زن ــه دخت ــازی ب فرهنگ س
بــدون شــک در جامعــه  اي کــه از خادمــان واقعــی تجليــل بــه عمــل می آیــد و قدردانــی می شــود و بــر صــدر مي نشــينند و حرمــت 
بــزرگان اجرایــی پــاس داشــته مي شــود؛ اميــدواري، الگوســازي، انگيــزه، خالقيــت و پویایــي نســل جــوان را بــه ارمغــان مــی آورد 

و بــه دنبــال خواهــد داشــت.
ــدس غالمرضــا  ــاي مهن ــراي آق ــزون از درگاه حضــرت حــق ب ــات روزاف ــروزی و توفيق ــا آرزوي ســعادت، ســالمت، به ــان ب در پای

ــا صــداي رســا گفــت کــه: محمــدی، بایــد ب

                         آن هک رد او جوره داانيی است                رب همه کاريش تواانيی است
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مــادر تجلــی عشــق، مهــر و ایثــار در نظــام هســتی اســت.مادر، عشــق مــی پراکنــد، در کالبــد انســان تــازه 
متولدشــده، مهــر مــی دمــد.

ــد  ــت و راســتی پيون ــا آدمي ــد، او را ب ــی ده ــه اش را جــال م ــد، آیين ــی ده ــا م ــد را صف ــان فرزن ــادر، ج م
ــد. ــان می ده ــوش را نش ــزه آغ ــوزد، معج ــی آم ــد م ــودک لبخن ــه ک ــادر، ب ــد. م می زن

مــادر، جــان مــی دهــد بــه ســلولی کوچــک و ضعيــف! نــور مــی بخشــد بــه دل و دیــده موجــودی خــرد و 
خواب آلود بـــا معرفـــت خویـــش، مسـافر و امانـت کوچـک و ســـاکتش را،  اجتماعـی مـی کنـد و سرشـار از 

احســـاس زیســـتن  در دنيـــای پيچيـــده و شـــلوغ همراه می شود.
و چنيــن اســت کــه مــادر، شایســته تکریــم و ادب مــی شــود و بایســته شــناخت و بصيــرت. ادب و اکــرام 

مــادر، تعظيــم و تعزیــت نيکــی و عشــق اســت.
چندســالی اســت کــه بــا گروهــی فرهيختــه و اهــل مهــر و ادب آشــنا شــده ام کــه کالم و منــش 

نيکویشــان، تکریــم مقــام مــادر اســت.
بنيـــاد مـــادر، کار ســـترگ تکریـم و نکوداشـــت مـادران را در ایـــران عزیـز بنا نهاد و بـــا شناسـایی مـادران 

نمونـــه ایـــن مـرز و بـوم،  نقشـی مانـدگار از خـــود بـر جـای گذاشـته اسـت.
شناسـایی و معرفـی و تکریـم مـادران، نـه تنهـا موجـب ترویـج موفقيـت زنـان ایـران هميشـه سـرافراز اسـت 
بلکه گســـترش و نهادینـــه نمـــودن فرهنـــگ نيکـوی قدرانـی و سپاس گزاری نســـبت بـه ارزش هـای واالی 

نظـام اجتماعـی تمـدن و فرهنـگ ریشـه دار و کهـن ایـن سـرزمين اسـت. 
بنيــاد بيــن المللــی مــادر، ارج نهــادن بــه مقــام واالی مــادران را گامــی بلنــد در جهــت رســيدن 
بــــه تعالــــی انســــان و شــرافت انســــانی مــی پنــدارد و خواســــتار اشــاعه ایــن هــــدف در سراســر 

اســت. جهــان 
بــــه عنــــوان یــک مــادر و یــک فرزنــد، اندیشــه و کالم و کــردار نيــک و ارزشــمند متوليــان بنيــاد 
مــــادر در شناســـایی، معرفـی و تکریـم مـادران دوسـت داشـتنی ایـن دیـار را ارج و قـدر مـی نهـم و یقيـن 
دارم اســـتمرار و نهادینـــه شـــدن فرهنـگ سپاس گزاری از مقـام مـــادر زمينـه سـاز تحقـق صلـح و دوسـتی 

و عشـق در جهـان خواهـد بـود.
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         رپتو خورشيد عشق رب همه افتد وليک

سنگ هب یک نوع نیست ات همه گوره شوند     
یک اتفاق و یک حادثه نبود، قصـه و افسـانه هم نبود، یک باور بود که در اندیشـه یک انسـان 

نيک اندیش به بارور حقيقت نشست، پرتو عشقي بود که در تار و پور وجودش شعله ور گردید.

باهّلل کز آفتاب فلک خوب رت شوی     گر نور عشق حق هب دل و جانت اوفتد             
روزهــاي نخســتين ســال 1393 در دفتــر آقــاي مهنــدس محمــدي جلســه پشــت جلســه، افــراد مختلــف بــه عنــوان مشــاور در جهــت کاري »دلــي« و 
ــا  ــد، االن کــه یــادم مي آیــد خيلــي افســوس مي خــورم کــه چــرا یــک دوربيــن مخفــي در جایــي از دفتــر قــرار ندادیــم ت بــزرگ در رفــت و آمــد بودن
هيجــان، شــوریدگي، دلدادگــي و سرخوشــي مهنــدس محمــدي کــه تمــام وجــودش را فــرا گرفتــه بــود و ســر از پــا نمي شــناخت را ضبــط و ثبــت کنــد، 
ــتاد  ــاد اس ــا زنده ی ــدس ب ــاي مهن ــي آق ــاي تلفن ــميعي، تماس ه ــرکار خانم س ــاي س ــتيم، پي گيري ه ــا داش ــه در آن روزه ــوري ک ــات حض ــر از جلس غي
امامــي و مــن در روز جهــت مشــورت چندیــن بــار بــود، اینجانــب کنگره هــا، جشــنواره ها، یادواره هــا و نمایشــگاه هاي بــزرگ داخلــي و خارجــي فراوانــي 
ــه عشــق و  ــن هم ــودم، آري ای ــده ب ــن پرهيجــان و شــوق آفرین ندی ــن چني ــا را ای ــن برنامه ه ــدگان ای ــران و برگزارکنن ــچ گاه مدی ــا هي ــودم ام ــده ب دی
سرمســتي و دلدادگــي در اندیشــه و خواســت مهنــدس بــود کــه ایــن چنيــن خــود و دیگــر یــاران را بــه وجــد آورده بــود، حتــم دارم کــه غالمرضــا از اوان 
جوانــي و از لحظــه اي کــه خــود را یافــت بــه حقيقتــي ایمــان آورد کــه فرصــت بــروز آن را پيــدا نمــي کــرد امــا ایــن حقيقــت و هيجــان درون وجــودش 

همراهــش بــود،
هک من خموشم و او رد فغان و رد غوغاست نم کیست   رد اندرون من خسته دل ندا    

ــم و آدم بداننــد: مــن  ــرآورد کــه عال ــاد ب ــا شــيدایي و شــيفتگي عيــان شــد. کليــد اســرار درون از گنجينــه وجــودش بيــرون کشــيده شــد و فری ... ام
ــدون او و دعــاي خيــر هميشــگي او هيچــم. ــاي بوســم، مــن ب وامــدارم، مــن سرســپرده ام، مــن پ

مادرم، مادرم، مادرم
و همه مادران جهان با هر اعتقاد و مليتي

 و ایــن گونــه بــود کــه مهنــدس غالمرضــا محمــدي اقــدام بــه کاري متفــاوت کــرد و در زمــان حيــات مــادر بزرگــوارش بانــو همــا 
رمضانــي )محمــدي( در یازدهــم مهــر 1393 بــا برگــزاري آئينــي باشــکوه و بنــا بــه گفتــه خــودش نــه در حــد آرزوهایــش بلکــه در حــد تــوان خویــش 
از مــادر فــداکار و گــران قــدرش تجليــل کــرد و پایــه گــذار بنيــاد فرهنگــي بين المللــي مــادر شــد، بنيــادي کــه بــي تردیــد بایــد صدهــا نفــر از دیــدگاه 
جامعه شناســي و مردم شناســي دگرگونــی ایجــاد شــده در افــکار، اندیشــه و برخــورد فرزنــدان، شــهروندان شــهرها و روســتاهاي کشــور را کــه برگرفتــه 
از تاثيــر تقدیــر و قدرشناســي بنيــاد از مــادران شایســته در مناطــق مختلــف بــوده را بررســی کننــد، ضمــن آن کــه براســاس تحقيــق بــه عمــل آمــده 
ــدان و مشــارکت در امــور  ــادران در جهــت بهبــود شــيوه زندگــي، تربيــت فرزن ــان م ــت ســالم، ســازنده و تاثيرگــذار در مي ــن آئين هــا رقاب برگــزاري ای

جــاري و اجتماعــي شــهر و دیــار خــود بــه وجــود آورده اســت.
بــه جاســت یــادي کنيــم از هميــاران گرانقــدري کــه نــام و خاطــره هميشــه سبزشــان در دفتــر ایــام بنيــاد مانــا خواهــد بــود. زنــده یــادان: پروفســور علــي 

اصغــر خدادوســت، اســتاد ناصــر امامــي )فریــاد(، ســرهنگ ایــرج عابــدي و عبدالحميــد حــق نگهــدار.
دعاي مادر هميشه همراهتان

علی نویدگویی
ناشر برجسته کشور )انتشارات نوید شيراز( و

رئيس هيئت مدیره بنياد مادر

هک یکی هست   و چیه نیست  زج او
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بـا دیـدی فراتـر و نگاهـی عميـق تـر می تـوان دریافـت کـه مفهـوم و معنـای مـادر پيچيـده تـر از آن اسـت کـه از عهـده و تـوان هـر زنـی 
تنهـــا بـــه واســـطه مهـر و عطوفـت ذاتـی اش نسـبت بـه فرزنـد برآیـــد بـه گونـه ای کـه در جوامـع مـدرن و صنعتـی  امـروز دنيـا برخالف 

جوامعـی هـم چـون جامعـه مـا کـه باورهـا و نـگاه هـای سـنتی در آن هنـوز رنـگ نباختـه اسـت. 
مفهـــوم مـــادری در عشـــق و از خـــود گذشـتگی بـی مثـال و بـی رقيـب مـادام العمـر یـک مـادر از فرزندنـش، خالصـه نمی شـود  مهم تـر 
ایـــن کـــه در جوامـــع مـدرن امـروزی دنيـا هماننـد جوامعـی کـه نـگاه هـای سـنتی و دینـی بـــه مبانـی فرهنگـی، خانوادگــی و تربيتــی 
دارنــــد، مــــادر بــــه عنــوان تنهــا انتقــال دهنــده فرهنــــگ، آداب و رســوم و رفتــار اجتماعــی از نســلی بـه نسـل دیگـر تلقـی نمی 

شـــود در واقـــع مـادران در چنيـن جوامعـی تنهـا احيـاکننـده و محافـظ فرهنـگ هـا وسـنت هـا نيسـتند.
زمانــــی کــــه خانــــواده تشــــکيل می شــود دو رکــن اوليــه آن پــدر و مــادر هســتند و بعــــد فرزنــدان اســت مهــم تریــن رکــن 

خانـــواده مـــادر اســـت و جایـــگاه مـادر نـه تنهـا در فرهنـگ ایـران بلکـه در سـایر فرهنـــگ هـا نيـز واال و قابـل سـتایش اسـت.
مـــادر بـــه دليـــل ایـــن کـه زمـان بيشـتری بـا کـــودک اسـت یعنـی از لحـاظ انعقـاد نطفـه و تغذیـه و رشـــد دوران جنينـی تا زمـان تولـد 
و ارتبـاط پيوسـته او بـا کـودک اسـاس و بنيـان تربيـت کـودک بيـش تـر بـا مـادر اسـت ایـن بـدان معنـا نيسـت کـه پـدر نقشـی نـدارد 

بلکـــه توصيـــه ایـــن اسـت پـدر در مواقعـی کـه حضـور دارد در هماهنگـی بـا اصـول تربيتـی مـادر کوشـا باشـد.
مـادر نخسـتين کسـی اسـت کـه نـوزاد چشـمانش را بـه او مـی گشـاید در حالـی کـه صفحـه خاطراتـش خالـی از هرگونـه نقـش مربـوط 

بـــه فرهنـــگ ایـــن جهـان اســـت و از طریـق تمـاس بـا مـادر و نزدیـکان افـراد جامعـه راه ورسـم زندگـی را  فـرا می گيـرد.
اصولـــی تریـــن رابطـــه مـــادر بـا فرزنـد آمـــوزش اسـت کـه از طریـق مـادر موفـــق بـه انتقـال ميـراث فرهنگـــی به نسـل جدیـد اسـت. در 

ادبيـــات ایـــران بـــه زن هـم از منظـر مـادر و هـم از منظـر همســـر توجـه ویـژه ای شـده اسـت. 
فردوسـی شـاعر معـروف بـرای زن و مـادر جایگاهـی فراتـر از پـرورش فرزنـد و عشـق بـه همسـر قائـل اسـت و آن احتـرام بـه خـرد مـادر 

اســـت. ناپلئـــون می گویـــد مـادران بـا یـک دسـت گهـواره و بـا دسـت دیگـر دنيـا را تـکان مـی دهنـد. 
یافتـــه هـــای روان شـــناختی نشـان مـی دهـد کـه ســـالمت روان واختالل شـخصيت کـودک بـه ویـژه در ســـال هـای اول زندگـی عمدتـا 
بـه مهـر مـادر و یـا محروميـت از ایـن موهبـت الهـی بسـتگی دارد و اثـرات مثبـت یـا منفـی آن تـا پایـان عمـر در کـودک پایـدار خواهـد 
مانـــد. گزافـــه نيســـت اگـر گفتـــه شـود مـادر مربـی فرهنـگ جامعـه اســـت و فرهنـگ جامعـه بـه وجـود مـــادران وابسـته اسـت. اخـالق، 
تقـــوی، معنویـــت و فضيلـــت و خصلـــت انســـانی مـادر بـه طور غيـر مسـتقيم بـــه کـودک منتقـل می شـود و نيـــروی ذخيـره ای را درون 
کـــودک پدیـــد مـــی آورد تـــا در مقابلـه بـا مشـکالت زندگـی او را یـاری  دهـد. فرزنـدان بایـد بياموزنـد کـه چگونـه حـق تکریـم و احتـرام 

و تقدیـــس برازنـده وجـــود ارزشـمند و ملکوتـی مـادر را ادا کننـد.
مـــادری فضيلتـــی اســـت ملکوتـــی الهـام گرفتـه از عالـم قدسـی کـه در وجـود انســـان تجلـی مـی کنـد و در آن صداقـت و صراحـت، مهـر 
و صفـــا و عـــدل و تقـــوی را بـــه واالترین شـکل خـود در رسـالت عشـــق ورزیـدن و فـداکاری در پـرورش فرزنـد آشـــکار مـی سـازد. مـادر 
کيميـــای زندگـــی ماســـت. مـادر بـرای مســـلمانان در آمـوزه هـای دینـی و تاکيـــدات قـرآن مجيـد جایگاهـی بـــس مقـدس دارد خداونـد 

تعالـــی در چهـــار ســـوره قـرآن مجيـد بالفاصلـــه پـس از توحيـد بـر نيکـی کـردن و احتـرام بـــه والدیـن تـاکيـد کـرده اسـت.
تاســـيس بنيـــاد فرهنگـــی بيـن المللـــی مـادر توسـط جنـــاب مهنـدس محمـدی مصـداق روشـــنی از ایـن مدعاسـت. بـــا تالش ایـن مـرد 
 بـــزرگ و بـــا گـردهمایـــی متنـــوع و گوناگـــون و بـــا شـــکوه در سراســـر کشـــور عزیزمـان ایـــران موجبـــات بـازشناسـی مـــادر و جایـگاه 

گـران قـدر و بی هماننـد مـادر را بـرای انسـان هـای سـرزمين مـا و سـایر سـرزمين هـا فراهـم آورده اسـت.

مارد
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یکـی از بهتریـن معيارهایـی کـه انسـان هـا را از هـم متمایـز نمـوده و بـاعـث مـی گـردد 
بعضـــی افـــراد از ميليـــارد هـا نفـــر دیگـر جـدا شـده و اثـر مانـــدگار و ميـراثی بـی ماننـد 
و دلنشـــين از خـــود بـر جـــای بگذارنـد انتخـاب هـای آن هاســـت. همان طـور کـه روزی 
بـــر اثـــر یـــک الهـــام درونـــی  و از قلـب یـــک انسـان باصفـــا و عاشـق، جرقـــه ای صـادر 
 شـــد تـــا بـــا یـک انتخـاب شـجاعانه و فداکارانـه و پـــر از عشـق و معرفـت بنيـاد فرهنگـی 
بيـن المللـــی مـــادر تاســـيس گـردد، بـه لطـف خــدای مهربــــان از ایــن جرقــه، شــعله 
ای بــــه پــــا خواســت کــه روشــنی و گرمایــش عالــــم گيــر خواهـد شـد و چـراغ راه 

فرزنـــدان آینـده، چـرا کـه بـه قـــول مرحـوم مجتبـی کاشـانی:

   عشق آید ره کجا ساکن شود
ره هچ انممکن بود،ممکن شود      

رد جهان ره کار خوب و ماندنی است   
رد پای عشق رد او دیدنی است      

خـــدای را ســـپاس مـــی گویـم کـــه سـعادت یافتـــم در مسـير رشـد و تعالـــی ایـن نهـال 
مقـــدس و خاطـــر انگيـز، کـــه روزی بـه درختـی تنومنـد تبدیـــل خواهـد شـد و در تمـام 
پهنـه گيتـی ریشـه می گسـتراند، در رکاب مهنـدس غالمرضـا محمـدی بنيانگذار محتـرم 
بـه عنـوان یـک فرزنـد کوچـک گام هـای بسـيار ناچيـز بـردارم تـا ذره ای از دیـن بسـيار 
ســـنگينی را کـــه مـادران شـيردل،  فـداکار و عاشـق بـر گـردنمـان دارنـد ادا کـرده باشـم 
زیـــرا زیباتریـــن تفســـير و تعبيـر از شـــعر هسـتی، عشـق اسـت و مـــادر بهتریـن و کامـل 

تریـــن نمـاد عشـق در دنياسـت.

مارد بهترین و کاملترین نماد عشق

دکتر سيد مهرداد هاشمی
عضو هيئت علمی سازمان مدیریت صنعتی ایران )IMI( و 
مربی رهبران در کسب و کار و عضو هيئت امنای بنياد مادر
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بنيـــاد فرهنگـــی بيـــن المللـی مـــادر بـا هـدف واالی شناســـاندن مقـام و عظمـت وجـود مـادر بـــه خانـواده ها و 
جامعـــه بـــه ثبـــت رسـيده اسـت. اگـر جامعـه متوجـه مقـام مـادر شـود یقينـــا می تواند زمينه تاثيرگذاری  مـادر 

بـــه عنـوان مربـی اصلـی تعليـم و تربيـت را فراهـم نمایـد.
شـــرح وظایفـــی برعهـــده مـــادر نهـاده شـده و آن هـــم ایفـای نقـش مهـم آمـوزش و تعليـــم و تربيـت و حفـظ و 
نگهـــداری فرزنـــد، تحکيـــم نهـاد خانـــواده و توجـه بـه کرامـت و شـأن خانـواده اسـت.لـــذا مسـئوليت هایـی کـه 
برعهــــده مــــادر مــــی باشــد، بســيار ســنگين اســت و بایــد در ایــن راســتا تــک تــک اعضــای خانــواده 

و جامعــــه در رسـيدن بـه ایـن اهـــداف بـه مـادر کمـک کننـد.
در ایـــن مســـير، توجـــه نمـــودن،  اهميـت دادن و در دســـترس قـرار دادن امکانـات و اختيـــارات الزم بـه مادران،  
بســـيار مهـــم اســـت. بنيـــاد مـادر بـا توجـــه بـه شـأن واالی مـــادر و اطـالع از وظایـف ســـنگين نقـش مـادری و 
همچنيـــن توجـــه بـه موضـوع عشـق بـی نظيـر مـادر بـه خانـــواده و فرزنـدان فعاليـت هایـی را انجـام داده اسـت 

کـــه در نـوع خـــود منحصـر بـه فـرد اسـت.
بنيـــاد مـــادر در طـــول ایـن چنـد سـال کـه بـه ثبـت رسـيده اسـت بـا برگـزاری جلسـات متعـدد بـا مسـئولين و 
تصميـم گيرنـدگان در سـطوح عالـی، برگـزاری همایـش،  مراسـم و تجليـل هـای متعـدد بـرای مـادران، برگـزاری 
نشســـت هـــا و برنامـــه هـای علمـی و تخصصـی در دانشـگاه هـا در سراســـر کشـور و ده هـا برنامـه دیگـر، منجـر 
بـــه ایجـــاد یـــک نـگاه نـو و جدیـد بـه مـــادر و نقـش آنـان در خانـواده و ایجـــاد حساسـيت و توجـه بـه موضـوع 

مـادر بـه عنـوان مهـم تریـن رویکـرد فرهنگـی کشـور پرداختـه اسـت. 
بنياد مادر اساسا برنامه محور،  هدفمند، پژوهش محور، هنر محور و اندیشه محور است.

بنياد مــــادر عشــــق، محبــــت، ادب و صلــــح، تواضــع و قدردانــــی را نســبت بــه وجــود مــــادر در جامعــه 
توســــعه داده اســــت. از ایــــن رو از جنــاب آقــای مهنــدس محمــدی بایــد قدردانــی نمــود کــه بــا فکــر 
و اندیشــــه ژرف موفـــق شـده انـــد نـگاه زیبایـی بـه مـادر در خانـواده هـا بـه عنـــوان مهـم تریـن رکـن خانـواده 

ایجـاد کننـد.
بـــر خـــود الزم مـــی دانـــم از فعاليـــت هـــای ارزشـــمند جنـاب آقـــای مهنـدس محمـــدی و خانـــواده گرامـی و 
اعضـــای هيــــئت امنــا، هيـئت مدیــــره و تمامــی دســت انــدرکاران فعاليــت هــای اجرایــی بنيــاد و تمــام 

دوســــتداران ایــــن بنيـــاد کـه همراهـــی الزم را بـرای انجـام وظایـــف بنيـاد مـادر دارنـــد، قدردانـی نمایـم.

سيده معصومه دستغيب
مدیر کل  امور زنان و خانواده استانداری فارس

و عضو هيأت مدیره بنياد مادر
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در روزگاری کـــه متاســـفانه ویـــروس کرونـا تهدیـــد جـدی سـالمت نـوع بشـر شـده اســـت، خشـونت و جنـگ 
در منطقـــه و دنيـــا فزونـــی یافتـــه و آمـار فقـر، خودکشـی و جنایـت رو بـــه افزایـش گذاشـته اسـت صحبـت از  
شـيرمردانی کـه پـا در رکاب حفـظ کرامـت انسـان و جامعـه گذاشـته انـد و عاشـقانه چـراغ انسـانيت و مهربانـی 
را بـــا جـــان و مـــال و فکـر خـود حفـظ مـی کننـد تـا گرمـای صداقـت، عشـق،  مهربانـی و نوع دوسـتی، جـان 

تشـــنه انسـان هـــای مقيـــم زميـــن را گـرم و زنـده نـــگاه دارد پاسداشـت زندگـــی، اخالق و انسانيت است.

يی دان هک از باال رسد آن ندا يی هک تو را باال کشد             ره ندا

»کهـــن الگـــوی مـــادر« کـه در ناخـودآگاه هـر بشـــری وجـود دارد، دارای قداســـتی عميـق اسـت و سرچشـمه 
حيـات، عشـق، مراقبـت و فـداکاری اسـت. دور شـدن از ایـن کهـن الگـو منشـا آسـيب هـای روانـی و اجتماعی 
اسـت.عصـــر جدیـــد در کنـــار فراهـم سـازی مزایـای بـی شـــمار تمـدن و تکنولـوژی، متاســـفانه بـه مشـکالت 
زیــادی نيــز انجاميــده اســت. در هميــن راستاســت کــه ســازمان ملــل و دولــت هــای عضــو در تـالش 

بــــرای آســـيب شناسـی و درمـان مشـکالت زندگـی در دوران جدیـد مـی باشـند. 
بنيـاد بيـن المللـی مـادر بـا هـدف حفـظ و تعالـی ارزش هـای»مادرانـه« کـه نيـاز مبـرم بقـا و سـعادت ایـران  
و جهـــان اســـت رسـالتی بـــزرگ را نمایندگـی مـــی کنـد.پاسداشـت و گسـترش فرهنـــگ مادرانـه در ایـران از 
طریـــق آشناســـازی نسـل جـوان بـا قداسـت و اهميـت ایفـای نقـــش مادرانـه، فراگيـری مهـارت هـای کليـدی 
فرزندپـروری و پـرورش نسـلی از شـهروندان کـه در کنـار شـکوفایی هـوش و خالقيـت، واجـد صفـات پسـندیده 
اخالقی و اجتماعـــی باشـــند راز حفـــظ و بقـای زندگـی معنـادار ایرانيـان بـا توجـــه بـه پيشـينه غنـی تاریخـی 

آنـان مـی باشـد.
مجموعـــه تالش هـــای مانـدگار و ارزنـده ای کـــه جنـاب آقـای مهنـدس محمـدی و همـکاران ایشـان در بنيـاد 
فرهنگی بيـن المللـی مـادر انجـام داده انـد و در ایـن کتـاب بـه تصویـر کشـيده شـده اسـت احسـاس قدردانــی 
عميــــق هــــر انســــان آگاه و دردمنــــد را فرا مــی خوانــد. بــه ســهم خــــود سپاس گزار این تـالش  زیبــا و  

انسـانی هسـتم و بـرای تحقـق اهـداف متعالـی بنيـاد فرهنگی بيـن المللـی مـادر آرزوی توفيـق دارم.

دکتر سيد امير امين یزدی
استاد نمونه کشور 

و مشاور روانشناسی مادر و کودک

کهن الگوی مارد
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از نخســـتين روز خلقـــت بشـــر در هـــر کجـــای دنيـا، در ميـان هـر قـوم، هـر نـژاد، بـا هـر آداب و آیينـی وقتـی نـام مـادر بـرده می شـود، کوچـک و بـزرگ همـه سرشـار 
از شـــور، مهـــر، الفـــت و قلبشـــان پـــر تپش تـر می زنـد، چـون مـــادری فضيلتـی اسـت ملکوتـی، الهـام گرفتـه از عالـم قدسـی کـه مهـــر و صفـا، صداقـت و پاکدامنـی را 

در عالی تریـــن شـــکل خـــود در رســـالت عشـق ورزی و فـــداکاری در پـرورش فرزنـد، در وجـــود مـادر تجلـی می کند. 
بنيـــان بنيـــاد مـــادر در مـــاه مهـــر بـا مهرآغـاز شـد.در شـــهر شـيراز و در هـوای نيمـه فرحنـاک پایيـزی کـه عطـر گل هایـــش را در فضـا می افشـاند و قـراری بـود بيـن 
یـــاران همـــدل کـــه مهـــر و حرمـت را بـه یکدیگـــر آميختـه بودنـد، گـرد آمدنـی بـی ریـا و گفـت و گویـی دور از غوغـای سياســـت، اتفـاق مهـم و جریانـی پـردامنـه بـه 

همـــت بـــزرگ مـردی بـه راه افتـاد کـه همگـــی در امتـداد او بـه مـادر مـی رسـند.
امـروز دل خـوش و شـادان از آنيـم کـه بـه مـدد لطـف بـاری تعالـی بنيـاد مـادر بنـا نهـاده شـد کـه فرزندانـش بایـد ریشـه ی آن را در دل و جان شـان بکارنـد و لحظـه 
بـه لحظـه تيمـارش کننـد. بنيـاد مـادر سـر آن دارد کـه یادمـان بيـاورد کـه اصـل و اسـاس خانـواده مـادر اسـت و دسـت هایمـان چـون دلهامـان لبریـز از عطـر نسـترن،  

نشـان از نـور و روشـنایی وجـود مـادران و تکریـم و ادب و فروتنـی بـه اوسـت. 

گویند سنگ لعل شود رد مقام صبر                              آری شود وليک  هب خون جگر شود    
در تـــداوم ایـــن تالش دلنشـــين بـــاز مـــی یابيـم امـروز را و بـه فـردا گام مـــی زنيـم و بـا هـر گام کـه فراتـر مـی نهيـم قداسـت نـام مـــادر، مـا را در برداشـتن گام هـای 
اســـتوارتر فـــرا مـــی خوانـــد تـــا در تـار و پـود هسـتی ایـن سـرزمين مهـر، نقـش مانـدگار و جـاودان مـادر را در حـــوزه ارزش گـذاری قلـم زنيـم. بنيـاد مـادر هـر بـار بـا 
برگـــزاری آیيـــن نکوداشـــت مـــادران نمونـــه بزمـی می آرایـد و از خرمـن دانـــش و هنـر ادیبـان و هنرمنـدان خوشـه مـی چينـد تـا فرصـــت هـای تـازه ای بـرای انتقـال 

ایـــن ميـــراث مانـدگار فراهـم شـــود و در جهانـی متعالـی مادرانـی خوشـبخت زندگـی را معنـا دهنـد. 
     بنيـــاد بـــر آن بـــوده تـــا بـــی هيـــچ تردیـدی جهـان را از منظـر دوبـــاره دیـدن جایـگاه مـادر و ارزش حقيقـی او بـازنگـرد و هـــر آن چـه شایسـته و بایسـته اوسـت از 
همـت بـزرگ اندیشـان در جـای جایـش بـازیابنـد و فاخرانـه در رفعتـش بـی شـائبه بکوشـند تـا بـه بـاور معنـا نشـيند و صدرنشـين فرهنـگ مادرانگـی گـردد. فرزنـدان 

بنيـــاد مـادر سـودایی جـز ایـن ندارنـد تـا در تعالـی ایـن فرهنـگ بکوشـند.
 افـــق هـــای دور، چشـــم انـــدازی یـــک صـد ســـاله، تحـول خواهـــی و توسـعه نگـری بـــا فلسـفه و ماموریتـــی روشـن در نـــگاه مهنـدس غالمرضـا محمـــدی در جایـگاه 
بنيـــانگذار بنيـــاد بيـــن المللـــی مـادر مـوج مـی زنـد و نـگاه اميدوارانـه اش بـه آینـده از رهگـذر الطـاف بـی منتهـای بـزرگ یـزدان، دغدغـه هـا و سـختی هـا را بـرای او، 
در جایـگاه نقـش و قداسـت مـادر آسـان و همـوار مـی سـازد.او یادمـان داد تـا پسـران بـه سـراغ مـادر بياینـد و زانـوی ادب بـر زميـن زده، او را مهمـان نگاهشـان کننـد 
و بداننـــد خانـــه دوســـت در چنـــد قدمـی آن هاسـت و دختـران فردایشـان را بهتـر بســـازند و چشـم دل بـاز کننـد تـا جـان ببيننـد و مادرانـی شایسـته تربيـت کننـد.بـا 

ایـن همـه نـور، ایـن روشـنایی، ایـن همـه زندگـی، از وجـود مـادران عزیـز،  مادرانـی کـه فـداکاری و عظمتشـان بـه نيکـی و بزرگـی خواهـد مانـد.
بنيـــاد مـــادر تـــا جایـــی ریشـــه دوانـده کـه مراکـز علمـی و پژوهشـی و دانشـــگاهی در راسـتای تبييـن اهـداف واالی بنيـاد بـه اميـــد روزهـای خـوب و مهـری جاودانـه، 
افـــکار خـــوب زیســـتن، خـــوب مانـــدن و نيکـو سـاختن را در قلـب دریایـی جوانـــان ایـن دیـار مـی آفرینـد کـه اینـان سـازندگان نســـلی باورمنـد و بـا نشـاطنـد و خون 

جگر شود آموزنـــدگان مهـــارت هـای زندگـــی و پرورنـدگان خـــوب زیسـتن هسـتند.

ررهو منزل عشقیم و ز سرحد عدم                            ات هب اقلیم وجود این همه راه آمده ایم    
بنيـــان بنيـــاد مـــادر از کارهـــای کارســـتانی اسـت کـه توفيـق انجـام آن را مـی بایسـت موهبتـــی الهـی از دعـای پـرخيـر و برکـت مـادر بـــرای بنيـانگـذار آن بـه شـمار 
آورد. بی راه نيســـت کـــه بگویـــم بنيـانگـــذار بنيـاد فرهنگی بيـن المللـی مـــادر بـا فرازهـا و فرودهـا، کاسـتی هـا و بایسـتگی هـا، خـــوش خلقـی و بدعهـدی هـا، در ایـن 
چهار ســـال تاثيـــرات شـــگرفی بـــر تمـام مدیـران دولتـــی، خصوصـی، حـوزه فرهنـگ و هنـر، بـــزرگان تعليـم و تربيـت در سراسرکشـور و در ســـطح بيـن المللـی ایجـاد 
کـــرد و بـــه بهانـــه ی تکریـــم مـادران ایـن سـرزمين، بـرای همـه کســـانی کـه عشـق را فرامـوش کـرده انـد،  همـه دوسـت داشـتن هـــا را زیبـا کـرد.مهنـدس غالمرضـا 
محمـدی بـا فضـای فکـری و فرهنگـی و گفتمانـی بدیـع و بـا روش هـای نویـن تمامـی تـوان و همـت خـود را بـرای ایجـاد بـاور و قداسـت نـام مـادر، چـراغ پرفروغـش 
را در شـيراز برافروخـت و ملـی و جهانـی شـد.اینـک بنيـاد فرهنگی بيـن المللـی مـادر، بـا همـت فرزنـدان همـراه، هـم دل، شـاد و پویـای خـود ایـن پویـه را طـی مـی 
کنـــد تـــا موجبـــات بازشناسـی شـخصيت صبـــور و خسـتگی ناپذیـر مـادر و قداسـت جایگاهـش را در سـاليان سـال و نسـل هـای پـی در پـی فراهـم سـازد کـه مردمـان 
بـــه مـــادران خدمـــت کننـــد و جایگاهـش را نيکـو بدارنـد. اميـد اسـت کـه بـه یـاری خداونـد ایـن مانـدگاری در صحيفـه فرهنـگ ایـن سـرزمين جاودانـه بمانـد. بایسـته 
اســـت کـــه بـــاری دیگـــر سپاس گزار همراهـــی، همدلـی و حضـــور بنيانگذار گران قـدر بنيـاد فرهنگی بيـــن المللـی مـادر،  اعضـای محتـرم هيئـــت امنـا، اعضـای محتـرم 

 تا باد، چنين بادا...هيئـــت مدیـــره، مشـــاورین گرامـــی و فرزندان عزیــز بنياد مادر باشــيم.

دکتر زهرا افتخاری
مشاور آموزشی بنياد مادر

و مدیرکل سابق کانون پرورش فکری
کودکان و نوجوانان استان فارس

مارد فضيلتی است ملکوتی

الهام گرفته از عالم قدسی
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پــس از خلقــت جهــان اراده خداونــد بــر آن قــرار گرفــت تــا بهتریــن مخلوقــات خــود را هســتی بخشــد، لــذا انســان 
را آفریــد یــک مــرد )پــدر( و یــک زن )مــادر( همان هــا کــه ظاهــرا کالبدشــان از گل بــود و خــدا بــا دميــدن روح 
خــود در آنهــا بــه وجودشــان آورد و بالفاصلــه فرمــود »تبــارک اهلل احســن الخالقيــن« اینطــور بــه ذهــن می رســد 
ــادر  ــد م ــون او بای ــوده چ ــر و ... ب ــا عاطفه ت ــر، ب ــازنده تر، مهربان ت ــر، س ــّوا لطيف ت ــده در ح ــده ش ــه روح دمي ک

می شــد و مولــد، لــذا بایــد مثــل خالــق خــود باگذشــت تر باشــد و ایثارگــر و چــراغ راه بشــریت.
نگاهــی بــه تاریــخ بيانگــر ایــن واقعيــت اســت کــه در تمــام مراحــل ســازندگی ها و تحــوالت اجتماعــی، اقتصــادی، 
سياســی و ... بيشــترین نقــش را بــه صــورت مســتقيم و غيرمســتقيم مــادران بزرگــی چــون مــادران انبيــا و اوليــا، 
رهبــران، دانشــمندان، مخترعيــن، مکتشــفين، ایثارگــران، شــهدا و ... داشــته و دارنــد، لــذا صحبــت از مــادر کــه 
پيامبــر اســام )ص( فرمــود بهشــت زیــر پــای مــادران اســت بســيار ســخت و دشــواربه نظــر می رســد، 
لکــن بــا تمــام محدودیت هــا در ایــن عمــر و زمــان همــه مــا وظيفــه داریــم تــا منزلــت و جایــگاه خطيــر او را بــه 
نســل جدیــد و نســل های آینــده یــادآور شــویم. خوشــبختانه دعــای خيــر مــادر بازهــم در تاریــخ کارســاز شــد و 
فرزنــد یــک مــادر نمونــه در کشــور کهــن و بــا تمــدن ایــران از خطــه فــارس کــه مهــد ســازندگی و بالندگــی تاریــخ 
اســت در ایــن زمينــه پرچــم دار و بنيانگــذار موسســه ای در هميــن زمينــه بــه نــام بنيــاد فرهنگــی بيــن المللــی 
مــادر گردیــد. بنيــادی کــه عــالوه بــر ثبــت ملــی جایگاهــش مــورد تایيــد در بيــش از 100 کشــور جهــان قــرار 

گرفتــه اســت.
ایــن فرزنــد برومنــد ایــران زميــن بــا همتــی واال بــر آن اســت کــه ضمــن تقدیــر از مــادران نمونــه ایــران و جهــان 
خــارج از رنــگ و نــژاد و مذهــب و مليــت بــه همــگان ثابــت نمایــد کــه اگــر قــدر جایــگاه مــادر را بشــریت بدانــد 
ــامانی های  ــردرگمی ها و نابس ــاری از س ــت ع ــم داش ــی خواهي ــک جهان ــده نزدی ــد در آین ــت او را ارج نه و منزل

اجتماعــی و بشــر مفهــوم واقعــی زندگــی ســعادتمند را خواهــد چشــيد.
پــس بــر همــه مــا در کــره زميــن واجــب اســت کــه ایــن مــرد بــزرگ و بنيــاد نوپایــش را یــاری و همراهــی نمایيــم 
تــا در پيشــگاه خــدا و تاریــخ ســربلند و متبســم باشــيم. ایــن فرزانــه مــرد کســی نيســت جــز مهنــدس غالمرضــا 

محمــدی بنيانگــذار و ســکاندار بنيــاد فرهنگــی بيــن المللــی مــادر.

و خدا مارد را آفرید
عبدالعلی شمس

مدیر عامل خانه خيرین استان فارس و 
نایب رئيس هيئت مدیره بنياد مادر



وظيفـه مـادری ماموریتـی بـزرگ و حياتـی اسـت کـه نظـام آفرینـش آن را بـه عهـده زنـان گذاشـته اسـت. تکریـم مقـام مـادر، نکوداشـت بـاارزش 
تریـن رسـالت بشـری یعنـی رسـالت مـادری اسـت. شناسـایی و بزرگداشـت مـادران نمونـه تالشی بـاارزش اسـت کـه بـه ایجـاد و نهادینـه سـازی 
الگوهـای موفـق مادرانگـی در ميـان افـراد جامعـه بـه ویـژه دختـران و مـادران جـوان مـی انجامـد و بينـش و بصيـرت جامعـه را نسـبت بـه نقـش 

بـی بدیـل مـادران در ایجـاد دنيایـی سـالم و پيشـرفته و پـرورش نسـلی صلـح دوسـت و بالـغ ارتقـا مـی دهـد. 
نگاهـــی بـــه تاریخچـــه و عملکـــرد بنيـاد فرهنگی بيـن المللـی مـادر کـه در سـال 1393 بـه همـت جنـــاب آقـای مهنـدس محمـدی بنيـان نهـاده 
شـــده اســـت، نشـــان مـی دهـد ایـن بنيـاد در شناسـایی و قدردانـی از مـادران نمونـه و فرهيختـه کشـور عملکـردی فراگيـر و موفـق داشـته اسـت. 

در کنـار ایـن فعاليـت بـاارزش، در تدویـن شـاخص هـای تعييـن فرهيختگـی یـک زن بـه عنـوان مـادر نمونـه بـر اسـاس ویژگـی هـای 
فطـــری و قومـــی و اجتماعـــی در جهـــان پيشـــرفته امـــروز پيشـــگام بـــوده اسـت. ایـــن بنيـاد در جســـتجویی هوشـــمندانه از مـــادران اثـر گـذار 
در جامعـه،تحولـــی در ترویـــج فرهنـــگ اعتالی منزلـــت زنـــان بـــه وجـــود آورده اسـت.مـــادران نمونـــه نـه فقـط بـــر اســـاس ازخـودگذشـتگی و 
 تالش بـــی وقفـــه و ایثارگونـــه در تربيـــت فرزندانـــی موفـــق و صالـــح بلکـــه بـــر اســـاس ميـــزان ســـهمی کـــه در پـــرورش جوانـــان و توســـعه 

روش هـای تربيتـی جامعـه ایفـا کـرده انـد انتخـاب شـده انـد. حتـی اگـر مـادران بيولوژیـک آن هـا نباشـند.
مـن بـه عنـوان یـک محقـق و اسـتاد دانشـگاه و یـک مـادر بـه صـورت مسـتمر فعاليـت هـای ایـن بنيـاد را دنبـال مـی کنـم.معتقـدم 

نهایــــت شــــکوه یــــک زن در اوج مادرانگــــی اوســــت. حــــس و وظيفــه مــادری هــم فطــــری و ذاتــی اســت هــــم آموختنــی و نيازمنــد 
آمــــوزش اســـت. فعاليـــت هـــای گسـترده بنيـاد مـــادر در سـطح ملـی و بيـن المللـــی در راسـتای شناسـایی،پـــرورش و توانمنـدسـازی مـادران و 
تبييـــن رویکردهـــای جدیـــد و متحـــول در ایجـاد نسـلی متعالـی شـایان تحسـين و تقدیـر اسـت و افقـــی روشـن و اميدبخـش بـه تصویـر کشـيده 
اســـت. در آســـتانه 8 مـــارس »روز جهانـــی زن« بـــر خـــود الزم می دانـم از زحمـــات ارزشـمند جنـــاب آقـای مهنـدس محمـــدی و همـکاران پـر 
 تالش شـــان در ایـــن بنيـــاد صميمانـــه سپاســـگزاری کنـــم. انسـان هـای واال داشـته هـــا و سـرمایه هـای معنـــوی زندگـی خـود را بـــه نيکـی پـاس 
مـی دارنـد. ایـن بنيـاد و در راس آن بنيانگـذارش بـرای مـن الهـام بخـش و مظهـر وفـاداری و قـدر شناسـی و خضـوع در مقابـل مقـام واالی مـادر 

اسـت. فلسـفه تاسـيس بنيـاد مـادر تاثيـر نيـروی قدرشناسـی و عاطفـه پایـدار را در دسـتيابی بـه نتایـج بـا ارزش نشـان مـی دهـد. 
در مقابـل ایـن حـس قدرشناسـی کـه بـه تاسـيس چنيـن مجموعـه ای بـا دسـتاوردهای درخشـان منجرشـده اسـت سـر تعظيـم فـرود مـی آورم. 
از این کـــه عضـــوی از مجموعـــه ای هســـتم کـه بـا اهـداف متعالـی در جهـت ارتقـاء جایـگاه زنـان کشـورم مـی کوشـد بـه خـود افتخـار می کنـم. 
بـــا هـــر بـــار خوانـدن جملـه »دعـای مـادر هميشه همراهتان« اسـتاد محمـدی نيـروی تـازه مـی گيـرم. بـه یـاد مـی آورم دسـتان لـرزان و پاهـای 
کـــم تـــوان مـــادرم هميشـه قـوی تریـن تکيـه گاه زندگانی ام بـوده اسـت و چشـمان کـم فروغـش درخشـان تریـن چـراغ راه زندگيـم هسـت و بـه 
خاطـر مـی سـپارم در هـر مقـام و مرتبـه ای باشـم وظيفـه مـادری با مسـئوليت و ماموریـت زندگی ام و باالترین شـاخص تعييـن موفقيتـم اسـت.

تاریـــخ نشـــان داده اســـت کـــه انســـان هـــای بـزرگ افـــکار بـــزرگ داشـته انـــد. دانشـــمندانی کـه علـــم و تکنولـوژی جهـــان را متحـــول کـرده 
انـــد بـــر دوش اندیشـــمندان بـــزرگ ایســـتاده انـد.پـــس قدرشـــناس انســـان های بزرگـــوار و پرتوانـــی باشـــيم کـــه بـــا اســـتقامت و خالقيـت و 
اندیشـــه ژرف،بانـــی تحـــوالت بـــزرگ در جامعـــه بـــوده انـد. بـــر ایـن اسـاس مراتـــب قدردانـــی و سـپاس خـود را بـــه اسـتاد محمـــدی بزرگـوار 
 تقدیـــم نمـــوده بـــه روح پـــاک و پرفتـــوح مـــادر بزرگـوارشـــان کـــه دامـــان پرمهـــرش چنيـــن انســـان فرهيختـــه ای را پرورانـــده اســـت درود 

مـی فرسـتم. اميـدوارم در بنيـاد فرهنگـی بيـن المللـی مـادر به طـور موثـری توفيـق همـکاری داشـته باشـم.

دکتر سودابه داوران
استاد دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

ریيس مرکز نوآوری و شتابدهی سامت دانشگاه علوم پزشکی تبریز
عضو شورای مدال آوران یونسکو در نانوتکنولوژی
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تاملـــی بـــر زندگـــی اجتماعـی و ایـــن جهانـی نشـان مـی دهـد کـه خداونـد از روی رحمـــت و تدبيـر موهبـت هـای مختلفـی را 
بـرای هـر یـک از مـا قـرار داده اسـت. از جملـه آنهـا موهبـت مــادر بــودن و مــادر داشــتن اســت.کاری کــه بنيــاد فرهنگــی 
بيــــن المللــــی مــادر به واســطه تدبيـــر بنيانگذارش جنـاب آقـای مهنـدس غالمرضـا محمـــدی و همـکاران بنيـاد انجـام داده، 
یـادآوری ایـن موهبـت بـزرگ بـه همـه ماسـت. گرچه ممکـن اسـت مـا در زمـان حيـات شـان اهميـت ایـن موهبـت را آن گونـه 
کـــه بایـــد درک نکنيـــم و هميشـه بعـد از فـوت مـادر حسـرت  بخوریم )بـه اســـتثنای کسـانی کـه در زمـان حيـات مـادرانشـان 

ایـن موهبـت را درک کردنـد.(
بـــرای تایيـــد ایـــن موضـوع بـه ایـن نکتـه اشـاره مـــی کنـم کـه اوایـل مـاه اسـفند سـال 1399مادر یکـی از اسـاتيد بزرگـوار بـه 
رحمـــت خـــدا رفتـــه بـود. بـرای عـــرض تسـليت تمـاس گرفتـه بودم. جملـــه ای کـه ایشـان گفت ایـــن بود کـه: »ای کاش یـک 
ســـال مرخصـــی گرفته بودم و از لحظـــه لحظـــه هـای بـودن در کنـار ایشـــان لـذت مـی بـردم.« بنيـــاد فرهنگـی بيــن المللــی 
مــــادر در تمــــام طــــول ایــــن ســال هــا تــالش کــــرد سپاس گزاری از ایــــن موهبــت خداونـدی را بـــه یـادمـان بيـاورد و 
ایـن کـه موهبـت مادرانـی را کـه بـدون چشـم داشـت سـفيران صلـح و دوسـتی و مـروج مهربانـی  هسـتند، بيـش از پيـش درک 

کنيـم و احتـرام بگذاریـم. 
هميشـــه گفته ام و بارهـــا و بارهـــا نيـــز تکـــرار مـــی کنـم کـه مـــادران جایگزیـن ندارنـــد. البتـه ایـن جملـه بـــه منزلـه نادیـده 
 گرفتـــن پـــدران و اهميـتشـــان در زندگـــی مـــا نيســـت کـــه در جـــای خـــود بســـيار هـــم مهـــمند و سپاس گزار تالش هـــای 
مسئوالنه شـــان هســـتيم. نقش مـــادران در جامعـه پذیـری فرزنـدان، حفـظ و ارتقـای صميميـت در درون خانـواده هـا و اطرافيـان، 
حفـــظ انســـجام درون خانـــواده و ... بســـيار زیـــاد اســـت کـه ایـــن هـم دليلـــی دیگـر بـر موهبـــت بـودن مــــادر در جامعــه و 
خانــــواده اســــت. یادآوری ایــــن موهبــت بــا انتخــاب مادرانــی از تمــام اقــوام ایرانـی و در اکثـر اسـتان هـا کـه بـا برگـزاری 
همایـش هـــای باشـــکوه همـــراه اسـت خـــود مـی توانـد پيـام توجـه بـه ایـــن سـفيران صلـح و دوســـتی را در جـای جـای ایـران 
زميـن و حتـی در جهـان بـاز نشـر دهـد. تـا اگـر بـه دليـل مشـغله هـای زیـاد فرامـوش کردیـم بـه یادمـان بيایــد کــه موهبتــی 
بــــه نــام»مــــادر« را نبایــــد و نمــی تــوان فرامــوش کرد.یکــی از مــدکاران اجتماعـــی رئيـس انجمـن مـددکاران اجتماعـی 
یـــک کشـــور بزرگ اســـت و دختـرش هـم مـــددکار اجتماعـی است.کشـوری بـزرگ کـه معمـوال بـه مـــا مـی گفتنـد خانـواده در 
ایـن کشـور خيلـی جایـگاه نـدارد و چيـزی از مهـر مـادری در ایـن خانـواده هـا نمـی تـوان یافـت یـا کمتـر مـی تـوان یافت ولـی 
ایـن مـادر در اکثـر برنامـه هـا و سـفرهای دختـرش کـه متاهـل اسـت و سـه  فرزند هـم دارد، هسـت بارهـا و بارهـا اشـک شـوق 
را از موفقيـــت هــــای دختــــرش دیده ام.دختــــرش هــم بــه خوبــــی سپاس گزار ایــن موهبــت هســــت. روابــط بيــنشـان 
ایـــن را بـــه خوبـــی نشـــان مـی دهـد. ایـن نـوع روابـط را بارهـا در بيـن بـزرگان کشـــورهای دیگـر هـم دیده ام. مهـر مـادر مـرز 
جغرافيایـــی و نـــژاد، مليـــت و... نمـی شناسـد. مهـر مـادر هميشـه خالـص اسـت و تاثيـرگـذار. بـه هميـن دليـل عنـوان یـا محـور 

ایـــن یادداشـــت را روی موهبـت مـادری گذاشـتم و آن را خـاص مـادران در یـک کشـور نمـی دانـم.

موهبت ماردی عجب موهبتی است 

دکتر سيد حسن موسوی چلک
رئيس انجمن مددکاران اجتماعی ایران



من و بنـیاد مارد عهد داریم

کاریم هک با انم خوش او گل ب

ی ماردان   جان     جـهان     باد فدا

هک از فیض دم مارد بـهاریم

بنـیاد مارد
چند دوبیتی از زبان بنیانگذار بنیاد فرهنگی بین المللی مادر:

دل است و الی الی یاد  مارد 

غم رد چشم اهی شاد مارد 

مرا آرام می سازد پس از او

طنین شادی بنـیاد مارد

من و بنـیاد مارد ، رود  و  ردیا

من و آئیـنه اهی رد تماشا

یقینا جلوه رپوردگار است

گاه ماردان رد کل دنيا ن
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مجتبی دهقانی
فرزند بنياد مادر



 بخش بورســـــــــــیه
ــگی بیـن المللی  بنیـاد فرهنـ

ر د مـــــــــــــــــا
بنيـــاد مـــادر ضمـن احتـرام بـه سـنت هـا و آمـوزه هـــای فرهنگـی و گذشـتگان 
بـــر ایـــن بـاور اسـت کـه از لحـــاظ علمـی و تکنولـــوژی و آکادميـک هـم بایـد 
بــــرای نســــل جــوان و آینــده ســازان جامعــه اقــــدام جــدی نمــود چــرا 
که هيــــچ هدفـــی بـــدون اخـالص و عشـــق و پشـتکار و از همـــه مهمتـر علـم 
موفـــق نخواهـد شــد، لــذا بــر ایــن اســاس بنيــاد مــادر از بــدو تأســيس 
بــــا مراکــــز علمــی از جملـــه دانشـگاه های معتبـــر کشـور؛ دانشـــگاه شـيراز، 
دانشـــگاه تهـــران، دانشـگاه فردوســــی مشــهد، دانشــگاه شــــهيد بهشــتی و 
دانشــــگاه تبریــــز ضمــن تبــادل تفاهـم نامـه مشـترک علمـی هـر سـاله طـی 
دو روز همایـــش جایـــگاه و نقـــش مــــادر را  در یکــــی از ایــــن مراکز اموزش 
عالی برگــــزار نمــــوده و خواهــــد نمــــود تــــا نســـل جـــوان بـــه خصـــوص 
دانشـــجویان عزیـــز بـــا اهـداف و منشـور بنيـاد مـــادر و تبييـن جایـگاه و نقـش 
مـــادر در خانـــواده و جامعـه بيشـتر آشـنا شـــوند، همچنيــن جهــت کمــک و 
تشــــویق دانشــــجویان بــرای هــر دانشــگاه 5 نفــــر بورسـيه در نظـر گرفتـه 
شـــده است کـــه بـه دانشـــجویان عالقه منـد بـه اهـداف بنيـــاد مـادر در مقاطـع 
کارشناســـی ارشـــد )3 نفـــر( و دکتـــرا )2 نفـر( بشرط  معـدل بــــاالی 1۷، بــا 
معرفــــی دانشــگاه مربــوط و تایيــد هيئــــت مدیــره بنيـاد بـه هزینـه بنيـاد 
 مـــادر بورســـيه مـی شـــوند و ضمنـــا هر دانشــجویی که بورســـيه بنيـــاد مـــادر 

مـی شـود بایسـتی بـه تعهـدات زیـر عمـل نمایـد:
1- پایان نامه تحصيلی  در مورد یکی از اهداف بنياد مادر باشد.

2- بنياد مادر حق استفاده و انتشار از پایان نامه فوق را خواهد داشت.
3- دانشجو  یــــک ســــال پــــس از پایان تحصيالت کــــه مشــــغول بــــه کار 
شــد بایســتی مبلغـی کـه بـه عنـوان بورسـيه در زمـان تحصيـل از بنيـاد گرفتـه 
اســـت جهـت کمـک بـه سـایر دانشـــجویان بـه صـورت اقسـاط بـه بنيـاد مـادر 
مسـترد نمایـد یـا مـی توانـد دو نفـر دانشـجو را بـه هميـن منـوال بورسـيه کنـد 
و ایـن دو نفـر هـم هميـن تعهـد را دارنـد. ان شـاء اهلل ایـن زنجيـره بـه صـورت 

شـاخه ای هميشـه ادامـه پيـدا کنـد.
شــــایان ذکــــر اســــت تــــا به حــــال تعــــداد 25 نفــــر از دانشــــجویان از 
دانشــــگاههای مختلــــف داخلــــی و خــارج کشــــور بورســيه بنيــــاد مــادر 

شــــده انــد.
بــــه لحــــاظ اینکــه علــم یکــی از نيازهــای حــــال و آینــده جامعــه مــی 
باشـــد، اميدواریـــم ایـــن رونـــد بتوانـد بـرای هميشـــه ادامـه پيـــدا کنـد و باید 
ضمـــن احتـــرام بـــه فرهنگ هـــا، آداب و سـنت هـــا از هـــر لحـــاظ بـــا علـــم و 
تکنولوژی روز هـــم، آگاه و آشـــنا و مســـلط شـــویم تـــا بتوانيـــم موفـق شـویم.
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 مهندس غالمرضا محمدی
بنیانگذار و مدیرعامل

پروفسور جعفر مهراد
رئیس هیئت امنا

علی نویدگویی
رئیس هیئت مدیره

عبدالعلی شمس
نایب رئیس هیئت مدیره

دکتر سیده معصومه دستغیب
عضو هیئت مدیره و خزانه دار

مهین عسکری
عضو هیئت امنا و هیئت مدیره

زهرا سمیعی یزدی
عضو هیئت امنا و بازرس

دکتر زهرا افتخاری
عضو هیئت مدیره و مشاور آموزشی

پروفسور افسانه صفوی
مشاور علمی و پژوهشی

عبدالحسین مصدقی فرد
مشاور حقوقی

مظفرالدین سمیع پور
مشاور پزشکی

هوشنگ مصطفوی
مشاور حقوقی

دکتر بابک شمشیری
مشاور خانواده

مهندس عباسعلی اصالنی
نماینده بنیاد مادرد ر کشور گرجستان

محسن عابدی
مشاور اجرایی

مهندس محمدکریم شفیعیان
IT مشاور فنی و

دکتر محمدرضا قانع
مشاور کتابخانه تخصصی مادر

اعضای هیئت امنا  و هیئت مدیره  بنیاد فرهنگی بین المللی مادر
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فاطمه صادقی
مدیر امور مالی

فاطمه پوالدیان
مسئول امور اداری

آرزو موسوی
امور اداری

گلی ترابی
گروه اجرایی

فاطمه استواری
روابط عمومی

بهروز جعفری
گروه اجرایی

مریم مسجدی اصفهانی
مدیر گروه فیلمبرداری

دکتر مسعود حق نگهدار
مسئول گروه فیلمبرداری

حمیدرضا روزیطلب
عکاس

ساسان جرموزی
فیلمبردار

جعفر  زمان  دارائی
تصویربردار

مهدی آبادی
گروه اجرایی

ایاز رمضانی
گروه اجرایی

علیرضا پورمحمد
مسئول تدارکات

محمدامین صفرپور
مسئول اجرایی

محمدرضا زائری
مسئول فنی

مهدی سواری
مترجم

زهرا راد
منشی

افسانه حسینی
حسابدار

اعظم آقائی
گرافیست

همکاران بنیاد فرهنگی بین المللی مادر
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زنده یاد عبدالحمید حق نگهدار
اولین مدیر گروه فیلمبرداری

زنده یاد پروفسور علی اصغر خدادوست
اولین رئیس هیئت امنا

زنده یاد سرهنگ ایرج عابدی
اولین مدیر اجرائی

زنده یاد استاد ناصر امامی )فریاد(
اولین رئیس هیئت مدیره
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نشست هیئت مدیره و مشاوران  بنیاد فرهنگی بین المللی مادر
شیراز - 1396/7/11

31



11 مهر 1393 -  نکوداشت مادر بنیاد مادر و آغاز تاسیس بنیاد مادر

11 مهر 1393 -  نکوداشت مادر بنیاد مادر و آغاز تاسیس بنیاد مادر

11 مهر 1393 -  نکوداشت مادر بنیاد مادر و آغاز تاسیس بنیاد مادر
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11 مهر 1393 -  نکوداشت مادر بنیاد مادر و آغاز تاسیس بنیاد مادر

11 مهر 1393 -  نکوداشت مادر بنیاد مادر و آغاز تاسیس بنیاد مادر

11 مهر 1393 -  نکوداشت مادر بنیاد مادر و آغاز تاسیس بنیاد مادر

33
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10 مهر 1394  -  نکوداشت مادران نمونه شهرستان شیراز

10 مهر 1394  -  نکوداشت مادران نمونه شهرستان شیراز

10 مهر 1394  -  نکوداشت مادران نمونه شهرستان شیراز
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10 مهر 1394  -  نکوداشت مادران نمونه شهرستان شیراز

10 مهر 1394  -  نکوداشت مادران نمونه شهرستان شیراز

10 مهر 1394  -  نکوداشت مادران نمونه شهرستان شیراز
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10 مهر 1394  -  نکوداشت مادران نمونه شهرستان شیراز

10 مهر 1394  -  نکوداشت مادران نمونه شهرستان شیراز

10 مهر 1394  -  نکوداشت مادران نمونه شهرستان شیراز
37



24 اردیبهشت 1395 -   نکوداشت مادران نمونه شهرستان جهرم

24 اردیبهشت 1395 -   نکوداشت مادران نمونه شهرستان جهرم

24 اردیبهشت 1395 -   نکوداشت مادران نمونه شهرستان جهرم
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4 شهریور 1395 - نکوداشت مادران نمونه شهرستان استهبان

4 شهریور 1395 - هنرمند ارجمند آقای رضا نیک فرجام در نکوداشت مادران نمونه شهرستان استهبان

4 شهریور 1395 - نکوداشت مادران نمونه شهرستان استهبان
39



10 شهریور 1395 - نکوداشت مادران نمونه شهرستان کازرون

10 شهریور 1395 - نکوداشت مادران نمونه شهرستان کازرون

10 شهریور 1395 - نکوداشت مادران نمونه شهرستان کازرون
40



13 شهریور 1395 - نکوداشت مادران نمونه شهرستان نورآباد ممسنی

13 شهریور 1395 - نکوداشت مادران نمونه شهرستان نورآباد ممسنی

13 شهریور 1395 - نکوداشت مادران نمونه شهرستان نورآباد ممسنی
41



15 شهریور 1395 - نکوداشت مادران نمونه استان قزوین

15 شهریور 1395 - نکوداشت مادران نمونه استان قزوین

15 شهریور 1395 - نکوداشت مادران نمونه استان قزوین
42



16 شهریور 1395 - نکوداشت مادران نمونه استان گلستان

16 شهریور 1395 - نکوداشت مادران نمونه استان گلستان

16 شهریور 1395 - نکوداشت مادران نمونه استان گلستان
43



20 شهریور 1395  -  نکوداشت مادران نمونه استان البرز

20 شهریور 1395  -  نکوداشت مادران نمونه استان البرز

20 شهریور 1395  -  نکوداشت مادران نمونه استان البرز
44



23 شهریور 1395 - نکوداشت مادران نمونه استان خراسان رضوی

23 شهریور 1395 - نکوداشت مادران نمونه استان خراسان رضوی

23 شهریور 1395 - نکوداشت مادران نمونه استان خراسان رضوی
45



25 شهریور 1395 - نکوداشت مادران نمونه استان همدان

25 شهریور 1395 - نکوداشت مادران نمونه استان همدان

25 شهریور 1395 - نکوداشت مادران نمونه استان همدان
46



26 شهریور  1395  -  نکوداشت ملی مادران نمونه استان لرستان

26 شهریور  1395  -  نکوداشت ملی مادران نمونه استان لرستان

26 شهریور  1395  -  نکوداشت ملی مادران نمونه استان لرستان
47
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28و29 شهریور 1395 - دکتر بابک شمشیری )دانشیار بخش مبانی تعلیم و تربیت دانشگاه شیراز(

28و29 شهریور 1395 - نخستین همایش ملی جایگاه و نقش مادر در دانشگاه شیراز

28و29 شهریور 1395 - نخستین همایش ملی جایگاه و نقش مادر در دانشگاه شیراز
49



8 مهر 1395 - نکوداشت ملی مادران نمونه سراسر کشور در تهران

8 مهر 1395 - نکوداشت ملی مادران نمونه سراسر کشور در تهران

8 مهر 1395 - نکوداشت ملی مادران نمونه سراسر کشور در تهران
50



8 مهر 1395 - نکوداشت ملی مادران نمونه سراسر کشور در تهران

8 مهر 1395 - نکوداشت ملی مادران نمونه سراسر کشور در تهران

8 مهر 1395 - نکوداشت ملی مادران نمونه سراسر کشور در تهران
51



8 مهر 1395 - پروفسور گوستاوگاس  در نکوداشت ملی مادران نمونه سراسر کشور در تهران

8 مهر 1395 - پروفسور شکوه نوابی نژاد  در نکوداشت ملی مادران نمونه سراسر کشور در تهران

 8 مهر 1395 - دکتر مهرداد هاشمی در نکوداشت ملی مادران نمونه سراسر کشور در تهران
52



8 مهر 1395 - مهندس صدف محمدی در نکوداشت ملی مادران نمونه سراسر کشور در تهران

8 مهر 1395 - رونمایی از کتاب قطار زندگی در نکوداشت ملی مادران نمونه سراسر کشور در تهران

8 مهر 1395 - نکوداشت ملی مادران نمونه سراسر کشور در تهران
53



29 آذر  1395  -  نکوداشت ملی مادران نمونه شهرستان داراب

29 آذر  1395  -  نکوداشت ملی مادران نمونه شهرستان داراب

29 آذر  1395  -  نکوداشت ملی مادران نمونه شهرستان داراب
54



9 بهمن 1395  -   نکوداشت مادران نمونه شهرستان آباده

9 بهمن 1395  -   نکوداشت مادران نمونه شهرستان آباده

9 بهمن 1395  -   نکوداشت مادران نمونه شهرستان آباده
55



10 بهمن 1395  - نکوداشت مادران نمونه شهرستان اقلید

10 بهمن 1395  - نکوداشت مادران نمونه شهرستان اقلید

10 بهمن 1395  - نکوداشت مادران نمونه شهرستان اقلید
56



17 بهمن 1395  -  نکوداشت مادران نمونه شهرستان سروستان

17 بهمن 1395  -  نکوداشت مادران نمونه شهرستان سروستان

17 بهمن 1395  -  نکوداشت مادران نمونه شهرستان سروستان
57



4 اسفند 1395  -  نکوداشت مادران نمونه شهرستان مرودشت

4 اسفند 1395  -  آقای دکتر رضا زارعی )رئیس علوم تربیتی و روانشناسی دانشکده مرودشت( 

4 اسفند 1395  -  نکوداشت مادران نمونه شهرستان مرودشت
58



19 اسفند 1395  - نکوداشت مادران نمونه استان مرکزی  

19 اسفند 1395  - نکوداشت مادران نمونه استان مرکزی  

19 اسفند 1395  - نکوداشت مادران نمونه استان مرکزی  
59



24 اسفند  1395  -  نکوداشت ملی مادران نمونه شهرستان الرستان

24 اسفند  1395  -  نکوداشت ملی مادران نمونه شهرستان الرستان

24 اسفند  1395  -  نکوداشت ملی مادران نمونه شهرستان الرستان
60



5 اردیبهشت 1396  -   نکوداشت مادران نمونه شهرستان قائمیه

5 اردیبهشت 1396  -   نکوداشت مادران نمونه شهرستان قائمیه

5 اردیبهشت 1396  -   نکوداشت مادران نمونه شهرستان قائمیه
61



30 آبان 1396  - نکوداشت مادران نمونه شهرستان فراشبند

30 آبان 1396  - نکوداشت مادران نمونه شهرستان فراشبند

30 آبان 1396  - نکوداشت مادران نمونه شهرستان فراشبند
62



8 آذر 1396  -  نکوداشت مادران نمونه شهرستان قیرو کارزین

8 آذر 1396  -  نکوداشت مادران نمونه شهرستان قیرو کارزین

8 آذر 1396  -  نکوداشت مادران نمونه شهرستان قیرو کارزین
63



14 آذر 1396  -  نکوداشت مادران نمونه استان کرمان

14 آذر 1396  -  نکوداشت مادران نمونه استان کرمان

14 آذر 1396  -  نکوداشت مادران نمونه استان کرمان
64



26 آذر 1396  - نکوداشت مادران نمونه استان اصفهان  

26 آذر 1396  - نکوداشت مادران نمونه استان اصفهان  

26 آذر 1396  - نکوداشت مادران نمونه استان اصفهان  
65



28 آذر  1396  -  نکوداشت ملی مادران نمونه استان یزد

28 آذر  1396  -  دکتر محمدعلی طالبی )معاون سیاسی و امنیتی استانداری یزد( در نکوداشت ملی مادران نمونه استان یزد(

28 آذر  1396  -  نکوداشت ملی مادران نمونه استان یزد
66



6 دی 1396  -   نکوداشت مادران نمونه استان گیالن

6 دی 1396  -   نکوداشت مادران نمونه استان گیالن

6 دی 1396  -   نکوداشت مادران نمونه استان گیالن
67



27 دی 1396  - نکوداشت مادران نمونه استان سیستان و بلوچستان

27 دی 1396  - نکوداشت مادران نمونه استان سیستان و بلوچستان

27 دی 1396  - نکوداشت مادران نمونه استان سیستان و بلوچستان
68



3 بهمن 1396  -  نکوداشت مادران نمونه استان بوشهر

3 بهمن 1396  -  نکوداشت مادران نمونه استان بوشهر

3 بهمن 1396  -  نکوداشت مادران نمونه استان بوشهر
69



17 بهمن 1396  -  نکوداشت مادران نمونه استان هرمزگان

17 بهمن 1396  - دکتر فریدون همتی )استاندار هرمزگان( 

17 بهمن 1396  -  نکوداشت مادران نمونه استان هرمزگان
70



10 اسفند 1396  - نکوداشت مادران نمونه بخش کوهمره نودان

10 اسفند 1396  - نکوداشت مادران نمونه بخش کوهمره نودان

10 اسفند 1396  - نکوداشت مادران نمونه بخش کوهمره نودان
71



72



16و17 اسفند  1396  -  دکتر محمد خدایاری فرد )ریاست دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه تهران( 

16و17 اسفند  1396  -  دومین همایش ملی جایگاه و نقش مادر در دانشگاه تهران

16و17 اسفند  1396  -  مهندس غالمرضا محمدی )بنیانگذار بنیاد فرهنگی بین المللی مادر(
73



16 مرداد 1397  -   نکوداشت مادران نمونه استان اردبیل

16 مرداد 1397  -  آیت اهلل سیدحسن عاملی )امام جمعه شهر اردبیل( 

16 مرداد 1397  -   نکوداشت مادران نمونه استان اردبیل
74



حضور بنیانگذار بنیاد فرهنگی بین المللی مادر و جمعی از مادران نمونه کشور 
در برنامه ماه عسل - بهار 1397

75



23 آبان 1397  - نکوداشت مادران نمونه استان چهارمحال و بختیاری

23 آبان 1397  - حضور دکتر اقبال عباسی )استاندار چهارمحال و بختیاری(

23 آبان 1397  - نکوداشت مادران نمونه استان چهارمحال و بختیاری
76



28 آبان 1397  -  نکوداشت مادران نمونه استان ایالم

28 آبان 1397  -  نکوداشت مادران نمونه استان ایالم

28 آبان 1397  -  نکوداشت مادران نمونه استان ایالم
77



30 آبان 1397  -  نکوداشت مادران نمونه استان کرمانشاه

30 آبان 1397  -  مهندس هوشنگ بازوند )استاندار کرمانشاه(

30 آبان 1397  -  نکوداشت مادران نمونه استان کرمانشاه
78



12 آذر 1397  - نکوداشت مادران نمونه استان استان آذربایجان غربی

12 آذر 1397  - نکوداشت مادران نمونه استان استان آذربایجان غربی

12 آذر 1397  - نکوداشت مادران نمونه استان استان آذربایجان غربی
79



14 آذر  1397  -  نکوداشت ملی مادران نمونه استان آذربایجان شرقی

14 آذر  1397  -  آیت اهلل سیدمحمد علی آل هاشم )امام جمعه تبریز( 

14 آذر  1397  -  نکوداشت ملی مادران نمونه استان آذربایجان شرقی
80



21 آذر 1397  -   نکوداشت مادران نمونه استان خوزستان

21 آذر 1397 -   نکوداشت مادران نمونه استان خوزستان

21 آذر 1397  -   نکوداشت مادران نمونه استان خوزستان
81



3 بهمن 1397  - نکوداشت مادران نمونه استان مازندران

3 بهمن 1397  - دکتر سمیه قاسمی طوسی )مدیرکل امور بانوان و خانواده(

3 بهمن 1397  - نکوداشت مادران نمونه استان مازندران
82



10 بهمن 1397  -  نکوداشت مادران نمونه استان خراسان شمالی

10 بهمن 1397  -  نکوداشت مادران نمونه استان خراسان شمالی

10 بهمن 1397  -  نکوداشت مادران نمونه استان خراسان شمالی
83



16 بهمن 1397  -  نکوداشت مادران نمونه شهرستان کوار

16 بهمن 1397  -  نکوداشت مادران نمونه شهرستان کوار

16 بهمن 1397  -  نکوداشت مادران نمونه شهرستان کوار
84



8 اسفند 1397  - نکوداشت مادران نمونه استان کردستان

8 اسفند 1397  - آقای بهمن مرادنیا  )استاندار کردستان( 

8 اسفند 1397  - نکوداشت مادران نمونه استان کردستان
85



86



11و12 اسفند 1397  - ســومین همایش ملی نقش و جایگاه مادر در دانشگاه فردوسی مشهد

11و12 اســفند 1397  - دکتر سیدامیر امین یزدی در ســومین همایش ملی نقش و جایگاه مادر در دانشگاه فردوسی مشهد

11و12 اســفند 1397  -  دکتر محمدعلی مظاهری در ســومین همایش ملی نقش و جایگاه مادر در دانشگاه فردوسی مشهد

87



12 اردیبهشت 1398  -  سومین آئین نکوداشت مقام واالی مادر در شهر شیراز 

12 اردیبهشت 1398  -  تجلیل مشاور وزیر کشور از سرکارخانم مهین عسکری )عضو هیئت امنا و هیئت مدیره بنیاد مادر (

12 اردیبهشت 1398  -  سومین آئین نکوداشت مقام واالی مادر در شهر شیراز 
88



12 اردیبهشت 1398  -  سرکارخانم دکتر فریبا نظری پورکیایی )مشاور وزیر کشور در امور زنان و خانواده(

12 اردیبهشت 1398  -  تجلیل بنیانگذار بنیاد مادر از دکتر عنایت اله رحیمی )استاندار فارس( 

12 اردیبهشت 1398  -  سومین آئین نکوداشت مقام واالی مادر در شهر شیراز 
89



12 اردیبهشت 1398  - تقدیر از  سرکارخانم رویا سادات مدنی )معاون دفتر امور بانوان و خانواده وزارت کشور(

12 اردیبهشت 1398  - تقدیر از مهندس سید تقی سهرابی )مدیرکل صدا و سیمای استان فارس(

12 اردیبهشت 1398  -  تقدیر از آقای اشکان کاظمی )فرماندار شهرستان کوار(
90



12 اردیبهشت 1398  - تقدیر از سرکارخانم سیده معصومه دستغیب )مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری فارس(

12 اردیبهشت 1398  -  تقدیر از سرکارخانم لیال  آژیر )مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری کردستان(

12 اردیبهشت 1398  -  تقدیر از سرکارخانم شهال  تاجفر )مدیرکل سابق امور بانوان و خانواده استانداری آذربایجان غربی(
91



5 تیر 1398  -  دومین نکوداشت مادران نمونه استان مرکزی 

5 تیر 1398  - مهندس سیدعلی آقازاده )استاندار مرکزی( 

5 تیر 1398  -  دومین نکوداشت مادران نمونه استان مرکزی 
92



26 تیر 1398  -  نکوداشت مادران نمونه استان کهگیلویه و بویراحمد

26 تیر 1398  -  دکتر حسین کالنتری )استاندار کهگیلویه و بویراحمد( 

26 تیر 1398  -  نکوداشت مادران نمونه استان کهگیلویه و بویراحمد
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23 مرداد 1398  -  نکوداشت مادران نمونه شهرستان فسا

23 مرداد 1398  -  نکوداشت مادران نمونه شهرستان فسا

23 مرداد 1398  -  آقای سلیمان کرمی )فرماندار ویژه فسا(
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11 دی 1398  -  نکوداشت مادران نمونه جزیره قشم

11 دی 1398  -  مهندس حمیدرضا مؤمنی )مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم (

11 دی 1398  -  نکوداشت مادران نمونه جزیره قشم
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فیلم تلویزیونی مستند یکی از ما 
»همه مادران من« 

به روایت ماریا ماواتی 
با حضور مهندس غالمرضا محمدی
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ــی ــاد فرهنگ ــریه، بني ــار نش ــه انتش ــت پـروانـ ــب ثبـ ــه موج ب
 بيــن المللــی مادر»فصلنامــه پيــام مــادر« را هــر ســه مــاه
 یکبــار چــاپ و نشــر مــی دهــد. همچنيــن کتاب هــای قطــار
ــی ــان انگليس ــه زب ــی ب ــز کتاب ــادر و ني ــاب م ــی 1 و 2 و کت  زندگ
(Translated into the most Popular 30 languages in the World)  

ــاپ ــه چ ــه ب ــن زمين ــگاهی در ای ــی و دانش ــاالت علم ــن مق و همچني
 رسانيده است .
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ــه  ــروف ب ــی مع ــادر ایل ــه ای از چ نمون
ــا  ــدس غامرض ــه مهن ــياه ک ــادر س چ

ــد. ــا آمدن ــه دني ــدی در آن  ب محم
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ســازمان	جهانــی	مالکیــت	معنــوی		)World Intellectual Property Organization(یــا	WIPO	یکــی	از	16	آژانــس	تخصصی	
ــه	در	 ــار	خالقان ــرای	تشــویق	آث ــه	ای	در	اســتکهلم	در	ســال	1967»ب ــا	امضــای	توافقنام ــل	متحــد	اســت.	WIPO ب ــازمان	مل س
راســتای	حمایــت	از	مالکیــت	معنــوی	در	جهــان«	تأســیس	شــد.		هــم		اکنــون	193	کشــور	جهــان	در	WIPO	عضویــت	دارنــد	کــه	

مقــر	آن	در	ژنــو،	ســوئیس	قــرار	دارد.	
ــای	مهنــدس	غالمرضــا	محمــدی	بنیانگــذار	و	 ــاب	آق ــاه	1396	توســط	جن ــادر	در	ســوم	خردادم ــی	م ــن	الملل ــاد	فرهنگــی	بی بنی
مدیــر	عامــل	بنیــاد		در	WIPO	ثبــت	گردیــد	و	اکنــون	100		کشــور	در	جهــان	نشــان	و	عالمــت	بنیــاد	فرهنگــی	بیــن	المللــی	مــادر	

را	بــه	تاییــد	و	ثبــت	رســانیده	و	بــه	رســمیت	مــی	شناســند.

آمریكا
ایاالت	متحده	آمریکا	،	کانادا	،	کوبا	،	مکزیک	

اروپا
ــک،	 ــد،	بلژی ــا،	ایرلن ــن،	ایتالی ــتان،	اوکرای ــلوونی،		انگلس ــلواکی،	اس ــتونی،	اس ــپانیا،	اس ــش،	اس ــا،	اتری ــه	اروپ ــان،	اتحادی آلم
بلغارســتان،	پرتغــال،	چــک،	دانمــارک،	روســیه،	رومانــی،	ســوئد،	ســوئیس،	فرانســه،	فنالنــد،	قبــرس،	کرواســی،	گرجســتان،	

ــان ــد،	یون ــت،	مجارســتان،	هلن ــی،	مال ــورگ،	لیتوان ــی،	لهســتان،	لوکزامب لتون

آسیا
ارمنستان،	ایران،	تاجیکستان،	ترکمنستان،	ترکیه،	چین،	فیلیپین،	قزاقستان

آفریقا
ــا،	 ــدی،	تانزانی ــدا،	بنیــن،	بوتســوانا،	بورکینافاســو،	بورون ــر،	اوگان ــره	،	الجزای ــی،	اریت ــی،	آنگــوال،	کومــور،	اتیوپ آفریقــای	جنوب
کنگــو،	 دموکراتیــک	 جمهــوری	 صحــرا،	 عربــی	 دموکراتیــک	 ،جمهــوری	 مرکــزی،	 آفریقــای	 جمهــوری	 تونــس،	  توگــو،	
جیبوتــی،	چــاد،	دماغــه	ســبز	،	روانــدا،	زامبیــا،	زیمبابــوه،	ســائوتومه	و	پرنســیپ،	ســاحل	عــاج،	ســنگال،	ســوازیلند،	ســودان،	
 ســودان	جنوبــی،	ســومالی،	ســیرالئون،	سیشــل،	غنــا،	کامــرون،	کنگــو،	کنیــا،	گابــن،	گامبیــا،	گینــه،	گینــه	اســتوایی،
گینــه	بیســائو،	لســوتو،	لیبریــا،	لیبــی	،	ماداگاســکار،	مــاالوی،	مالــی،	مراکــش،	مصــر،	موریتانــی،	موریــس،	موزامبیــک،	نامیبیا،	

ــر،	نیجریه نیج

اقیانوسیه
استرالیا

کشـــــــور100ثبت نشان )Logo( بنیاد فرهنگی بین المللی مادر در
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The Aproval and Grant of Protection of Mother Foundation Mark by
United States Patent and Trademark Office 

United States

آمریکا
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The Aproval and Grant of Protection of Mother Foundation Mark by
 European Union Intellectual Property Office

European

اتحادیه اروپاآمریکا
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The Aproval and Grant of Protection of Mother Foundation Mark by
African Intellectual Property Organization

African

اتحادیه آفریقا
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The Aproval and Grant of Protection of Mother Foundation Mark by
Armenia Intellectual Property Office

Armenia

ارمنستاناتحادیه آفریقا
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The Aproval and Grant of Protection of Mother Foundation Mark by
 Patent Office of the Republic of Spain

Spain

اسپانیا
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The Aproval and Grant of Protection of Mother Foundation Mark by
Australia Intellectual Property Office

Australia

استرالیااسپانیا
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The Aproval and Grant of Protection of Mother Foundation Mark by
Algeria Intellectual Property Office

Algeria

الجزایر
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The Aproval and Grant of Protection of Mother Foundation Mark by
UK Intellectual Property Office

England

انگلستانالجزایر
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The Aproval and Grant of Protection of Mother Foundation Mark by
Ukrainian Intellectual Property Office

Ukrainian

اوکراین
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The Aproval and Grant of Protection of Mother Foundation Mark by
 Patent Office of the Republic of Bulgaria

Bulgaria

بلغارستاناوکراین
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The Aproval and Grant of Protection of Mother Foundation Mark by
Portugal Intellectual Property Office

Portugal

تاجیکستانپرتقــال
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The Aproval and Grant of Protection of Mother Foundation Mark by
Tajikistan Intellectual Property Office

Tajikistan

تاجیکستان
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The Aproval and Grant of Protection of Mother Foundation Mark by
Patent Office of the Turkmenistan 

Turkmenistan

ترکمنستان
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The Letter of Approval and Grant Protection of Mother Foundation Mark
by Turkish Patent and Trademark Office

Turkish

ترکیهترکمنستان
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The Aproval and Grant of Protection of Mother Foundation Mark by
China Intellectual Property Office

China

چین
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The Aproval and Grant of Protection of Mother Foundation Mark by
Danish Patent and Trademark Office

Denmark

دانمارکچین
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The Aproval and Grant of Protection of Mother Foundation Mark by
 Patent Office of the Republic of Russia

Russia

The Aproval and Grant of Protection of Mother Foundation Mark by
Sweden Intellectual Property Office

سوئدروسیه
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The Aproval and Grant of Protection of Mother Foundation Mark by
Sweden Intellectual Property Office

Sweden

سوئدروسیه
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The Aproval and Grant of Protection of Mother Foundation Mark by
Swiss Intellectual Property Office

Swiss

سوئیس

128



The Aproval and Grant of Protection of Mother Foundation Mark by
Intellectual Property Office the Philippines

Philippines

فیلیپین
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The Aproval and Grant of Protection of Mother Foundation Mark by
Kazakhstan Intellectual Property Office

Kazakhstan

قزاقستان
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The Aproval and Grant of Protection of Mother Foundation Mark by
Canada Intellectual Property Office

Canada

کانادا
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The Aproval and Grant of Protection of Mother Foundation Mark by
Colombia Intellectual Property Office

Colombia

کوباکلمبیا

132



The Aproval and Grant of Protection of Mother Foundation Mark by
Cuba Intellectual Property Office

Cuba

کوباکلمبیا
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The Aproval and Grant of Protection of Mother Foundation Mark by
Georgia Intellectual Property Office

Georgia

گرجستان
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The Aproval and Grant of Protection of Mother Foundation Mark by
Poland Intellectual Property Office

Poland

لهستانگرجستان
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The Aproval and Grant of Protection of Mother Foundation Mark by
Hungarin Intellectual Property Office

Hungarin

مراکشمجارستان

136



The Aproval and Grant of Protection of Mother Foundation Mark by
 Patent Office of the Republic of Moracco

Moracco

مراکشمجارستان
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The Aproval and Grant of Protection of Mother Foundation Mark by
Mexico Intellectual Property Office

Mexico

مکزیک
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Certificate of Incorporation of Mother Foundation in
Washington D.C.

Washington D.C.

واشنگتن
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بنام خدا 
بنام مارد 

مقاله ای دلنشــین از نویسنده ای محترم و ناشــناس نظرم را جلب کرد که نوشته بود:
»ای کاش یک قانون وجود داشــت که در همه دنیا مادرها رهبر باشند«

بلــی ای کاش چنین بود ... من هم موافقم...
ــی و  ــای عقیدت ــوص تفاوته ــی و بخص ــژادی و قوم ــی، ن ــات فرهنگ ــت اختالف ــه عل ــفانه ب ــا متاس ام
ــا  مذهبــی و نیــز مــرد ســاالری در برخــی جوامــع و همینطــور تضادهــای سیاســی در دنیــا، ایــن آرزو و روی

ــت. ــکل اس ــیار مش ــان بس ــع از زم ــن مقط ــق آن در ای ــا تحق ــت ام ــن نیس ــر ممک ــه غی ــر چ اگ
ولــی من بر این باورم که مادران می توانند 

آوران صلح و دوستی پیام 
در جهــان باشــند چــون از دیــر بــاز و حتــی از بــدو خلقــت، مــادران منشــا محبــت و مهربانــی، همدلــی 

و همزیســتی مســالمت آمیــز، صلــح و دوســتی و آرامــش بــوده انــد.
اگــر در خانــواده، فامیــل، اقــوام و حتــی همســایگان اختالفــی بــوده همیشــه مــادران بــا توجــه بــه آن ذات 
ــتی  ــح  و آش ــث صل ــده و باع ــدم ش ــش ق ــی پی ــت ذات ــی و محب ــت و مهربان ــی و عطوف ــدس مادرانگ  مق

می شدند. 
ــل و  ــواده، فامی ــتی در خان ــح و دوس ــام آوران صل ــد پی ــی توانن ــط م ــه فق ــادران ن ــه م ــخ دارم ک ــاد راس اعتق
کشــور باشــند بلکــه شایســتگی آن را دارنــد کــه پیــام آوران صلــح و دوســتی در سراســر جهــان 

باشــند.
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بــا ایمــان و اعتقــادی کــه بــه جایــگاه مقــدس و نقــش و توانمنــدی مــادران داریــم و بــا توجــه بــه مشــکالتی 
کــه در ایــن برهــه از زمــان در دنیــا شــاهد هســتیم و نیــاز مبــرم بــه صلــح ودوســتی و آرامــش؛ بنیــاد فرهنگــی 
ــور را در  ــتی در کش ــح و دوس ــام آور صل ــادران پی ــاب م ــن انتخ ــن آیی ــا ا ولی ــت ت ــر آن اس ــادر ب ــی م ــن الملل بی

ســال 1400 برگــزار نمایــد.
در نظــر اســت از هــر اســتان یــک مــادر نمونــه بــه عنــوان مــادر، پیــام آور صلــح و دوســتی آن اســتان انتخــاب 
ــام آوران  ــوان پی ــه عن ــه ب ــادر نمون ــج م ــور، پن ــتانهای کش ــام آوران اس ــه پی ــادر نمون ــان 31 م ــا از می ــود و نهایت ش

صلــح و دوســتی ایــران بــه جهــان معرفــی گردنــد.

بــه امیــد روزی کــه در هیــچ نقطــه جهــان شــاهد جنــگ و خونریــزی، تجــاوز بــه دیگــر کشــورها و تبعیــض 
و اختــالف تحــت هیــچ شــرایطی نباشــیم و همــه مــا انســانها از هــر قــوم، نــژاد، عقیــده و مذهــب در تمــام 
ــم و  ــرای ه ــم و ب ــار ه ــش در کن ــتی و آرام ــح و دوس ــز و در صل ــالمت آمی ــتی مس ــی و همزیس ــا همدل ــا ب  دنی

زندگی کنیم. با هم 
به امید آن روز

شــاخص های انتخاب مادران، پیام آوران صلح و دوستی 
1- متعهد به رعایت اصول منشــور بنیاد مادر

2- دارای شــرایطی منطبق با شــاخص های انتخاب مادران نمونه بنیاد مادر
3-دارای تحصیــالت عالیه و فارغ التحصیل از یکی از دانشــگاههای معتبر داخلی یا خارجی 

4-مســلط به یکی از زبانهای انگلیسی، فرانسوی، اســپانیایی، آلمانی یا عربی 
5-عالقه مند و توانمند به گســترش صلح و دوستی در سراسر گیتی
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پروژه پردیس بنياد بين المللی مادر
 طراح پروژه مهندسان مشاور بافت بهستان :

ایـــن مشـــاور دارای گواهينامـــه صالحيـــت خدمـــات مشـــاوره 
ــه  ــه در زمينـ ــد کـ ــور مـی باشـ ــه کشـ ــه و بودجـ ــازمان برنامـ  از سـ
طـرح هـــای عمرانـــی و ملـــی در ســـطح کشـــور بـا بيـــش از 2۷ سـال 
 ســـابقه فعاليـــت مهندســـی در رشـته هـــای ســـاختمان های مســکونی،
 آموزشـــی، اداری، فرهنگـــی، طراحــی شـــهری و شهرســـازی فعاليـــت 

مـی نمایـد.
ایده طرح :

ایـــده طـــرح طـی جلسـات متعـددی کـه طـراح بـــا کارفرمـای محتـرم 
جنـــاب آقـــای مهنـدس محمـــدی در رابطـه بـا انتخـــاب الگـو داشـتند 
منجـــر بـــه انتخـاب الگویـی بـــر مبنـای طـرح شـــعاعی گردیـد کـه در 
مرکـــز ایـــن طـرح شـعاعی، مـادر به عنـوان قلـب تپنـده پـروژه مسـتقر 

اسـت. 
مبانی طرح :

1- حـذف نمـاد پرورشـگاه و خانـه سـالمندان و تبدیـل ایـن دو نـگاه بـه 
مـوزه بـا کاربـری فرهنگـی.

2- داشـــتن یـک حرکـت خطـی از شـــمال بـه جنـوب طـرح به عنـوان 
نمـــاد رشـــد کـه از بـدو ورود بـــه مهـد کـودک تـا خـروج از دانشـگاه را 

در ایـــن مسـير نمایـان مـی کنـد.
3- انتخـاب مرکـز طراحـی بـرای نصـب مجسـمه مـادر به عنـوان قلـب 

و نمـاد بنيـاد بيـن المللـی مـادر.
4- ارزش گــــذاری یکســان کاربری هــــای ایجــاد شــده نســبت بــه 
قلــب پـروژه )محـل نصـب مجسـمه مـادر( ایـن ایـده برداشـتی از مهـر 

و محبــت یکســان مادرانــه نســبت بــه فرزندانشــان مــی باشــد.
5- تفکيـــک و جـدا نمـودن حرکـت سـواره از حرکـت پيـاده در طراحی 

و اهميـت دادن بـه پيـاده راه هـا.
6- داشـــتن حداکثـــر فضاهـــای بـاز و سـبز در طراحـــی پردیـس بنيـاد  
فرهنگی بيـن المللـــی مـــادر کـه برگرفتـه از طـرح بـاغ ایرانـی مشـخصه 

ممتـــاز معمـاری ایـن مـرز و بـوم اسـت.
۷- طراحـــی پيـــاده راه هـا بـــرای پيـاده روی بـا شـــيب مالیم و داشـتن 
مســــير حرکــــت ســــواره بــــا شــــيب کــــم و گذشــــتن از مراکــز 

مختلــــف و ایجـاد پيوســـتگی طـرح.
8- طراحـی معمـاری همگـون و قرینـه کـه اقتباسـی اسـت از معمـاری 

اصيـل ایرانـی.
9- ایجــــاد کاربری هــــای متعــــدد از جملــــه فرهنگــــی، تجــــاری، 
ورزشــــی  و رفاهــــی بــرای دانــش آمــــوزان، دانشــجویان، اســاتيد، 
پرســــنل و ميهمانــــان در مجموعــــه پردیــــس جهــــت انســــجام 

هــرچــــه بيشــــتر طراحــی.
معمار و طراح پروژه :

طـــراح طـــرح بنيـاد بيـن المللـــی مـادر، آقـای مهنـــدس اميرناصرقلـی 
کالنتری فـارغ التحصيـــل معمـــاری و شهرسـازی از دانشـکده معمـاری و 
شهرســازی دانشــگاه هــاروارد آمریــکا مــی باشــند، ایشــان از بــدو 
تاســــيس به عنــــوان عضــــو هيئــــت مدیــــره و سرپرســــت گــروه 
طراحــــی ایــن مهندســــان مشــاور مــی باشــند کــه فعاليـت بيـش 

از ســـی ســـال حرفـه ای شـان را از کشـــور آمریـکا آغـاز نمودنــد . 
مدیریت مهندسان مشاور بافت بهستان :

مدیرعامــــل مهندســــان مشــــاور بافــــت بهســــتان، آقــــای دکتــر 
عليرضــــا کالنتری کـــه دارای مـــدرک دکتـرای معمـــاری و شهرسـازی 
از دانشـــگاه فلورانـــس ایتاليـــا اسـت و بعنـوان رئيـــس هيئـت مدیـره و 

مدیرعامـــل ایـــن مهندسـان مشـــاور از بـدو تاســـيس مـی باشـند.
سرپرست گروه مهندسی و نظارت :

سـرپـرســـــت گــــروه مهندســــی و نظــــارت مهندســــان مشــــاور 
بافــــت بهســـتان کـه در سراسـر کشـور فعاليـــت دارنـد به عهـده آقـای 
مهنـــدس ســيدبهــــرام ســــيد ميرزائــــی اســــت کــه ایشــــان بــا 
بيــــش از 35 ســــال ســــابقه کاری در مهندســان مشــــاور مشــغول 

ــت مــی باشــند. فعاليــ
تمامـــی اعضـای ایـن مهندسـان مشـــاور دارای پروانـه اشـتغال بـکار در 

طراحـــی، نظـارت و اجـرا از ســـازمان نظـام مهندسـی مـی باشـند.

پـــــروژه
یس د پــــر

بنیــــــاد
هنــــگی  فر
بیـــن  المللی 
مـــــــادر

142



ــاز  ــوان و آینده س ــل ج ــژه نس ــه وی ــه ب ــاز جامع ــوع ني ــن موض ــی دارد و ای ــت واالی ــادر اهمي ــورد م ــی در م ــار ادب ــی و آث ــاب و کتابخوان  کت
مــی باشــد. بــا تحقيقــات انجــام شــده مشــخص گردیــد کــه یــک مرکــز جامــع فرهنگــی و کتابخانــه تخصصــی بــا محوریــت مــادر ایجــاد نشــده 
اســت، لــذا تاســيس مرکــز فرهنگــی و کتابخانــه تخصصــی مــادر در شــيراز، شــهر راز، شــهر بــزرگان ادب و فرهنــگ ایــران زميــن، از ســال 1398 
در برنامــه کار بنيــاد فرهنگــی بين المللــی مــادر قــرار گرفــت. پــس از برگــزاري جلســاتی در هيئــت مدیــره بنيــاد و بــا بهره گيــري از مشــاوره 
تخصصــی صاحب نظــران در حــوزه کتابخانــه و کتابــداری از جملــه کتابخانــه مرکــزی شــيراز، کتابخانــه ملــی تهــران و همچنيــن مرکــز مطالعــات 
و پژوهــش اداره کل ارشــاد اســالمی و اســاتيد دانشــگاه های شــيراز، شــهيد بهشــتی تهــران و فردوســی مشــهد، در نهایــت تصميــم بــه تاســيس 
مرکــز جامــع فرهنگــی و کتابخانــه تخصصــی مــادر گرفتــه شــد و در ایــن زمينــه تفاهــم نامــه شــماره ۷193 مــورخ 1398/11/05 بــا ریاســت 

کتابخانه هــای اســتان فــارس جهــت نيــل بــه اهــداف ذیــل منعقــد گردیــد: 
1- راه اندازی کتابخانه تخصصی مادر )با مسئوليت، مدیریت و نظارت بنياد مادر.(

2- همکاری های مشترک فرهنگی، آموزشی، علمی با محوریت اهداف و منشور بنياد مادر.
3- تقویت و ارتقای سطح علمی و فرهنگی خانواده ها در مورد جایگاه و نقش مادر و خانواده در جامعه.

4- بهـره گيـــری از امکانـــات، ظرفيـت هـــا و توانایـی هـــای بالقـوه طرفيـــن در راسـتای تقویـت و اجرایـي شـدن اهـــداف بنيـاد مـادر و اداره کل 
کتابخانـه هـــای عمومـی اسـتان فـارس.

فــاز اول طراحــی بنــاي ایــن مرکــز بــه شــرکت مهندســين مشــاور بافــت بهســتان کــه تجــارب بســيار ارزنــده ای در طراحــی
سـاختمان های دانشـگاهی و کتابخانـه هـا در سـطح کشـور دارنـد واگـذار گردیـد و طـرح بنـای اوليـه در پنـج طبقـه بـه شـرح ذیـل مـی باشـد:

طبقه اول: کتابخانه مادر و کودک و دو سالن سينما و آمفی تئاتر 250 و 500 نفری
طبقه دوم: کتابخانه مادران

طبقه سوم: نمایشگاه و کالس های آموزشی و پژوهشی
طبقه چهارم: موزه آثار مربوط به مادر

طبقه پنجم: مرکز آرشيو الکترونيکی و تکنولوژی های نوین
ان شاء اهلل بتوانيـــم مرکـــز جامـــع فرهنگـــی و کتابخانـــه ای در شـــأن و قداسـت مـــادر بـه عنـوان اوليـــن کتابخانـه تخصصـی مـــادر در کشـور 

نمائيـم. تاسـيس 

مرکز جامع  فرهنگی 
تخصصی  کتابخانه  و 
مـــــــــــــادر  
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1- وارد وب سایت بنیاد مادر به آدرسwww.mothersfoundation.irشوید. 
2- در منو باالی صفحه بر روی لینک فرزندان کلیک کنید. 

ــذاری  ــت را بارگ ــا کیفی ــار ب ــه در چه ــس س ــک عک ــل و ی ــود را تکمی ــردی خ ــخصات ف 3- مش
ــد.  نمایی

ــس از  ــرد و پ ــد ک ــت خواهی ــری دریاف ــد رهگی ــک ک ــردی، ی ــخصات ف ــل مش ــس از تکمی 4- پ
بررســی و تاییــد مشــخصات، کارت فرزنــدی شــما صــادر و از طریــق پســت بــه آدرس تــان ارســال 

ــد.  ــد ش خواه
الزم بــه ذکــر اســت کــه تمــام گزینه هــای ثبــت نــام بایــد تکمیــل شــوند و در انتهــا کــد رهگیــری 

دریافــت نماییــد، در غیــر ایــن صــورت ثبــت نــام شــما بــا موفقیــت انجــام نخواهــد شــد.

                            دعای	مادر	همیشه	همراهتان				
بنیاد	فرهنگی	بین	المللی	مادر

راهنمــای	ثبــت	نــام	فرزنــدان	بنیــاد	مــادر	جهــت	
عضویــت	در	بنیــاد	فرهنگــی	بیــن	المللــی	مــادر
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نمونه کارت فرزندی بنیاد مادر



بنیــــاد فرهنگــی بیــن المللــی مــادر
International Caltural Mother Foundation




