نشست علمی ،تخصصی بررسی تأثیر نهادینه سازی فرهنگ اسالمی بر ارتقای سالمت اداری
ًطست علوی ،تخصصی بررسی تأثیر نهادینه سازی فرهنگ اسالمی بر ارتقاای ساالمت اداری باسخخٌشنًی
هحقق ٍپژٍّطگشحَصُ ٍدنًطگاُ آقای ٍحیذ عَقی سٍص پٌج ضٌبِ بیست ٍچْاسم هْشهاُ سخاعت  61بخِ ّوخت
نًجوي هذیشیت نسالهی دس هحل سالي کٌفشنًس نًجوي ّای علوی حَصُ بشگضنس ضذ.
ٍحیذ عَقی ،هحقق ٍ پژٍّطگشحَصُ ٍ دنًطگاُ ،دس نیي ًطست علوی بِ تطشیح بشسسی تاثیش ًْادیٌِ ساصی
فشٌّگ نسالهی پشدنخت ٍگفت :با تَجِ بِ غٌای رنتی فشٌّگ نسالهی ٍ کاهل بَدى آى بِ پطتَنًِ نتصال بِ
هٌبع ٍحی ٍ با تَجِ بِ نیٌکِ ًظام سیاسی نیشنى بشگشفتِ نص نسصشّای نسالهی نستًْ ،ادیٌِ کخشدى فشٌّخگ
نسالهی دس ساصهاىّا ٍ تضسیق آى دس فشٌّگّای ساصهاًی ،هیتَنى یک عاهل بسخیاس قخَی ٍ پیطخگیشنًِ دس
هباسصُ با فساد ندنسی باضذ .هفَْم سالهت ّویطِ دس هقابل فساد هعٌخا پیخذن هخی کٌخذ ٍ بخشنی سسخیذى بخِ
سالهت ندنسی ،الصم نست سنُ ّای هقابلِ با فساد ندسنی بِ دسستی تبییي گخشدد ٍ نًگیخضُ نستکخا

هصخادیق

فساد بشدنضتِ ضَد.
ٍی با بیاى نیي ک ِ دس هقابلِ با فساد ندسنی دٍ سٍیکشد هْن نًضباطی ٍ پیطگیشنًِ قخشنسدنسد ،نفخضٍد :سٍیکخشد
پیطگیشنًِ هی تَنًذ ّضیٌِ ّای نجتواعی ،سیاسی ٍنقتصادی دس هباسصُ با فساد سن کخاّص دّخذ ٍ بخِ ّوخیي
دلیل ّوَنسُ هَسد تَجِ صاحب ًظشنى ٍ بشًاهِ سیضنى هباصسُ با فساد قشنس دنضت.
عَقی ندنهِ دند :تَجِ بِ فشٌّگ ،یکی نص هَثشتشیي سٍیکشدّای نست کِ هی تَنًذ جٌبخِ پیطخگیشنًِ دنضختِ
باضذ .بٌابشنیي ًْادیٌِ ضذى فشٌّگ هطلَ

ساصهاًی ،هی تَنًذ ًقص هَثشی دس نستقای سخالهت ندنسی نیفخا

کٌذ.
نیي هحقق ٍ پژٍّطگش با بیاى نیي کِ بشنی نصبیي بشدى فساد ندنسیًْ ،ادیٌِ ساصی فشٌّگ بِ تٌْخایی کخافی
ًیست ،گفت :الصم نست دس کٌاس فشٌّگ ساصی سنّکاس ّای نًظباطی ّن قشنس بگیشد تا نثش گزنسباضذ.
ٍی یادآٍسضذ :نستقای سالهت ندنسی ٍ هقابلِ با فساد دس تواهی نسکاى حکَهت نص نّویت خاصی بشخخَسدنس
نست ٍ ّش حکَهتی صشف ًظش نص هطخصِ ّای هطتشک سالهت ندسنی ،تفسیش خاصخی نصسخالهت ندنسی ٍ
هباسصُ با فساد دنسد .بٌابشنیي یکی نص بخص ّای تحقق نقتصاد هقاٍهتی هباسصُ با فساد ندسنی نست.
عضَ پیَستۀ نًجوي هذیشیت نسالهی نضافِ کشد :فساد ندنسی پذیخذُ نی پیییخذُ ٍ چٌخذ ٍجْخی نسخت کخِ
ّوَنسُ سالهت جاهعِ ٍ ساصهاى سن با خطش هَنجِ هی کٌذ .نیي پذیذُ نص یک عول کَچک خخالف قخاًًَی،
تا عولکشد ًادسست یک ًظام دس سطح هلی سن ضاهل هی ضَد.
ٍی تصشیح کشد :تقَن ،نیجاد نعتقادنت بِ هبذن ٍ هعاد ،ثبخات قخذم دس هبخاًی ٍ نصخَل نًسخاًی ٍ فشٌّخگ
نسالهی نص عٌاصش هَثش دس ضخصیت هی باضٌذ ٍ عٌصش نصلی فشٌّگ نسالهی ّواى باٍسّا ٍ عقایذ هشبخَ

بِ خذن ،نستبا نًساى با خذن ٍ جْاى طبیعت نست .بٌابشنیي نیي هَسند دس صَست ًْادیٌِ ضخذى دس سخاصهاى،
هی تَنًذ نثش هستقین بشسٍی ضخصیت نفشند دنضتِ باضذ.
عَقی ،تشٍیج فشٌّگ ٍظیفِ ضٌاسی ٍ ٍجذنى کاسی ،نیجاد پَیایی ساصهاًی ،نیجاد فشٌّگ ضایستِ ساالسی،
کٌتشل ٍ ًظاست ّوگاًیّ ،وگاًی ضذى نسصضْای نخالقی ٍ فشٌّگ هسئَلیت پزیشی نجتواعی سن نص عٌاصخش
هَثش فشٌّگ ساصی دس نیي عشصِ عٌَنى کشد.
دسپایاى ًطست بِ پشسص ّای حاضشنى پاسخ دندُ ضذ.

