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مشروح سخنان »حجت االسالم والمسلمین جمشیدی«، در اجالس فصلی مدیران 

م  سال ال حجت ا «
والمسلمین سیدحسن 
مرکز  رییس  ربانی«، 
علمیه  حوزه  های  خدمات 
کشور به همراه هیأتی، 
اینترنتی  داده  مرکز  از 

امین بازدید کرد.
علمیه  حوزه های  خدمات  مرکز  رئیس 
از  استفاده  بر  تأکید  با  بازدید  این  در  کشور 
عنوان  خواهران،  علمیه  حوزه های  ظرفیت های 
و  شده  انجام  خوبی  کارهای  خوشبخانه  کرد: 

را  ظرفیت هایی  چنین  وقتی  هستید.  جلو  بسیار 
فرهنگ  دوست داران  خوشحالی  مایه  می بینیم، 

اهل بیت)علیهم السالم( فراهم می شود.
افزود:  ربانی  والمسلمین  حجت االسالم 
بهترین  به  ظرفیت ها  این  از  بتوانیم  امیدواریم 

شکل ممکن استفاده کنیم. 
والمسلمین  »حجت االسالم  است  گفتنی 
جمشیدی«، مدیر مرکز مدیریت  حوزه های  علمیه 
خواهران کشور در این دیدار گفت: همکاران ما 
در حوزه های علمیه خواهران با کمترین امکانات 

به این پیشرفت های فراوانی رسیده اند.

نشست  اختتامیه  مراسم 
حوزه های  استانی  مدیران 
سالن  در  خواهران  علمیه 
مدیریت  مرکز  اجتماعات 
حوزه های علمیه خواهران 
معاون  حضور  با  کشور 
و  فرهنگی  امور  توسعه 
و  مدیریت  علمی سازمان 
برنامه ریزی کشور برگزار شد.

 »آقای اصغر عبداللهی«، معاون اداری مالی حوزه های علمیه 
خواهران در  این مراسم با بیان این که حاکمیت باید توجه ویژه ای 
به بحث توسعه زیر ساخت های مراکز آموزشی به ویژه حوزه  های 
نهاد  خواهران  علمیه  حوزه های  کرد:  بیان  باشد،  داشته  علمیه 
وظیفه  که  حاکمیت  از  و بخش مهمی  است  حاکمیت  با  متعامل 
قوه  با  ما  تعامل  که  است  مجریه  قوه  دارد  عهده  بر  را  پشتیبانی 

مجریه نیز مثبت است.

حوزه  با  همکاری  تفاهم نامه  نخستین بار  برای  هاجر  نشر  مرکز 
عرضه  و  آثار  نشر  از  حمایت  منظور  به  البرز  استان  خواهران  علمیه 
توانمندی های علمیـ  پژوهشی طالب خواهران این استان منعقد کرد.
»آقای اصغر عبداللهی«، مدیر عامل مرکز نشر هاجر، در مراسم 
انجام  فاخری  کار  بیان کرد: وقتی طلبه ای  تفاهم نامه  این  انعقاد 
می دهد، باید بتوانیم این أثر را چاپ و در جامعه توزیع کنیم. طلبه 
مانند معلم به صورت غیر حضوری عده ای را تحت تعلیم خود قرار 

می دهد و مقام معلمی را محقق می کند.
آثار طالب  از نشر  ادامه اضافه کرد: همچنین حمایت  وی در 
جوان سبب ایجاد انگیزه در آن ها می شود. به آن ها مطالب نوشتار 
و تألیف گری را منتقل می کنیم که طبیعتّا در مقام ارزیابی خواننده 
نقاط ضعف نیز گرفته می شود و از یک رفتار ابتدایی و آماتوری به 

یک رفتار مهارتی تبدیل می شود.
مدیر  بنی احمدی«،  ابوالفضل  »حجت االسالم  همچنین 
قرآن  معارف  نشر  کرد:  تأکید  البرز  استان  خواهران  علمیه  حوزه 
یکی  باشد.  مختلفی  قالب های  در  می تواند  اهل بیت)علیهم السالم(  و 
که  آنجا  از  داریم.  طالب  از  که  است  مکتوباتی  قالب ها  این  از 
طلبه ها پایان نامه و تحقیقات پایانی دارند این ها در جلسات شورای 
و مسئله محور  بروز  که  و موضوعاتی  پایان نامه ها مطرح می شود 

است می تواند در اولویت چاپ قرار گیرند.

واعظ  محمدرضا  »آقای 
امور  توسعه  معاون  مهدوی«، 
سازمان  علمی  و  فرهنگی 
کشور،  برنامه ریزی  و  مدیریت 
نشست  اختتامیه  مراسم  در 
مدیران استانی حوزه های علمیه 
جلسات  سالن  در  که  خواهران 
این مدیریت برگزار شد، با تسلیت 
امام خمینی)ره(،  حفظ  ایام رحلت 
را  انقالب  ارزش های  و  نظام 

وظیفه همگان دانست.
معاون توسعه امور فرهنگی و 
علمی سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
اقتصاد  برای  گفتمان سازی  کشور، 
مقاومتی که سبب ایجاد گفتمان 
فراگیر و رایج ملی شود را وظیفه  
به  مبلغان  و  علمیه  حوزه های 
ویژه خواهران طلبه عنوان کرد.

مردم  مکتب،   اتحاد  وی 
پیروزی  ارکان  از  را  رهبری  و 

و  برشمرد  اسالمی  انقالب 
از  را  اجتماعی  عدالت  ایجاد 
انقالب  ویژگی های  مهم ترین 
دانست، تصریح کرد: بر اساس 
عدالت  ایجاد  قرآن،  فرموده 

وظیفه حکومت است.
فرهنگی  امور  توسعه  معاون 
و  مدیریت  سازمان  علمی  و 
کارآفرینی،  کشور،  برنامه ریزی 
فرهنگ  ترویج  تولید،  افزایش 

مصرف کاالهای داخلی، ارتقای 
شاخص های بهره وری، اصالح 
الگوی مصرف و... را از راه های 
رسیدن به اقتصاد مقاومتی برشمرد.
ایجاد  مهدوی  واعظ  آقای 
فرهنگ کار، بهره وری، الگوی 
قانون گرایی،  ایثار،  مصرف، 
پرداخت مالیات و... را از مسائل 
توسعه  ششم  برنامه  فرهنگی 

بیان کرد.

»حجت االسالم سید محمود صانعی«، مدیرکل 
سنجش و پذیرش حوزه های علمیه خواهران، از 
دو  سطح  بازپذیری  و  سه  سطح  آزمون  برگزاری 

حوزه های علمیه خواهران خبر داد.
وی گفت: این آزمون روز جمعه هفتم خردادماه 
شرکت  و  داوطلب   3496 ثبت نام  با  جاری  سال 
3410 نفر از این تعداد برگزار شد که سایر افراد نیز 
واجد شرایط استفاده از امتیاز معافیت آزمون بودند.

علمیه  حوزه  های  پذیرش  و  سنجش  مدیرکل 
خواهران تصریح کرد: آزمون ورودی سطح سه در 
39 مرکز آزمون در سراسر کشور جز استان خراسان 
جغرافیای  که  استان هایی  در  و  شد  برگزار  شمالی 

وسیع داشتند مراکز آزمون را توسعه دادیم.
داوطلبان  نیز  آزمون  از  پس  کرد:  تأکید  وی 

آزمون  نتایج  می کنند.  ثبت نام  رشته  دوازده  در 
95/3/23 از طریق سامانه اعالم می شود.

حجت االسالم صانعی با بیان این که در آزمون 
کردند،  شرکت   817 تعداد  دو  سطح  بازپذیری 
عنوان کرد: پس از آزمون و بررسی نمرات درسی 
و  مالک ها  اساس  بر  شده  گذرانده  واحدهای  و 
معیار پایه و رتبه علمی طالب مشخص می شود. 
اعالم می شود.  آزمون  این  نتایج  نیز   95/3/29
در این آزمون جز استان  خراسان جنوبی و رضوی 

بقیه استان ها شرکت کرده بودند.
چهار  سطح  ورودی  امتحان  است،  گفتنی 
95/4/25 در استان های فارس،  خوزستان، قم، 
اصفهان، یزد و تهران برگزار می شود و نتایج نیز 

95/5/12 اعالم می گردد.

حضور  با  قم  خواهران  علمیه  حوزه  فرهنگی  معاونان  نشست 
حوزه های  تبلیغی   – فرهنگی  معاون  اسکندری«  »حجت االسالم 
علمیه  حوزه  مدیر  قندی«  »حجت االسالم  خواهران،  علمیه 

خواهران استان قم برگزار شد.
در ابتدای این نشست »حجت االسالم سیدحسن حسینی پناه« 
به  شعبانیه،  اعیاد  مناسبت  به  تبریک  و  مقدم  خیر  عرض  ضمن 

اهداف برگزاری نشست اشاره نمود.
و  تربیت  و  تعلیم  افزود:  وی 
است  مهمی  محورهای  از  تزکیه 
که در حوزه های علمیه خواهران 
باید مورد توجه قرار گیرد و با توجه 
ادامه  علمیه  حوزه های  این  که  به  
دهندگان رسالت انبیا هستند، لذا 

تزکیه باید بر تعلیم مقدم باشد.
علمیه  حوزه  مدیر  قندی  حجت االسالم  نشست  این  ادامه  در 
خواهران قم به ارائه گزارشی در مورد فعالیت های فرهنگی مدارس 

علمیه خواهران قم پرداخت. 
حجت االسالم اسکندری  در ادامه این نشست گفت: تربیت و 
تبلیغ دو اصل مهم در حوزه های علمیه می باشد و تهذیب و تربیت 
یقینا  نکند،  خودسازی  کسی  اگر  که  چرا  است  تبلیغ  از  مهم تر 

نمی تواند در ارشاد دیگران موفق باشد.
وی با اشاره به مسئولیت فرهنگی اظهار داشت: بحث مسولیت 
فرهنگی، منحصر به توان فردی نیست، بلکه مدیر موفق، مدیری 
است که با برنامه ریزی دقیق، از ظرفیت ها و توانمندی ها استفاده کند.

به منظور حمایت از نشر آثار طالب صورت گرفت
انعقاد تفاهم  نامه همکاری مرکز نشر هاجر 

و حوزه علمیه خواهران البرز

رییس مرکز خدمات حوزه های علمیه کشور در بازدید از مرکز داده اینترنتی امین تأکید کرد

پیشرفت های حوزه های علمیه خواهران مایه خوشحالی است

معاون توسعه امور فرهنگی و علمی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تأکید کرد

گفتمان سازی برای اقتصاد مقاومتی وظیفه حوزه  های علمیه است

با حضور معاون فرهنگی حوزه های علمیه خواهران برگزار شد

نشست معاونان فرهنگی حوزه علمیه خواهران 

با شرکت بیش از 3400 نفر برگزار شد

آزمون سطح سه و بازپذیری سطح دو حوزه  های علمیه خواهران

با حضور معاون توسعه امور فرهنگی و علمی سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی کشور برگزار شد

مراسم اختتامیه نشست مدیران استانی 
حوزه های علمیه خواهران

ما انقالبی هستیم

خیرمقدم
آرزوی  دل  صمیم  از  آمدید،  خوش 
توفیق روزافزون برای شما و همه خدمت 

گزاران به حوزه های علمیه را دارم.
و  شما  پاک  انفاس  برکت  به  امیدوارم 
همه خانواده بزرگ حوزه های علمیه، خداوند 
نصیب  را  خودش  خاص  عنایات  و  الطاف 
همه ما بکند. آنچه که به همه اعطا کرده است، 
مضاعِف برآن به محمد)ص( و آل محمد)ص( عنایت 
کند و به برکت ایشان نیز به ما و شما عنایت نماید.

حرکت در مسیر  انبیا)علیهم السالم(
خدا رحمت کند مرحوم امام خمینی)ره( 
از  شعبان  ماه  در  بودند  مقید  معموال  که 
مناجات شعبانیه صحبت می کردند، فقط 

می توانیم این مناجات ها را بخوانیم )الهی 
لک  فاکون  االبهج  عزک  بنود  الحقنی 

عارفا و عن سواک منحرفا(
انسان، اوایل و یا اواسط طلبگی، با یک 
و  می شود  میدان  وارد  گرمی  و  جوشش  حرارت، 
وارد  که  زمانی  ولی  بگذارد  انبیا  پای  جا  می خواهد 
میدان می شود، متوجه می شود که کار خیلی سختی 
است مخصوصا این که دنیا چرب و شیرین، باال 
و پایین و گرفتاری دارد و این خیلی سخت است.
خداوند متعال در قرآن می فرماید: »ما 
با هیچ کس تعارف نداریم« و »لنبلونکم« 

به معنی حتمًا حتمًا می باشد.

امتحان الهی
همانطور که می دانید الم تحقیق است، 

ابتدا به جمله فعلیه به معنی »ما شما را حتمًا 
نون  هم  آخر  در  و  کرد«،  خواهیم  امتحان 
ادامه خداوند  در  و  دارد؛  ثقیله وجود  تأکیده 
الخوف  من  بشی  »لنبلونکم  می فرمایند 
و  االنفس   و  االموال  من  نقص  و  والجوع 
است  مختلفی  امتحان های  این  الثمرات«، 
و  می کنیم  امتحان  طریقی  به  را  هرکس  و 
امتحان  را  بندگانم  بهترین  نیز  همه  از  اول 
را  داشتم  دوست  که  پیغمبری  کدام  کردم؛ 
که  بزنید  مثال  پیامبر  یک  نکردم؟  امتحان 

بی امتحان رفته باشد؟
است  پیامبرانی  از  نوح)ع(  حضرت 
یاد  به عظمت  آن   از  قرآن  در  که خداوند 
می کنند و می فرمایند: »واذکر فی الکتاب 
حال  به  خوشا  الرسل«.  من  اولوالعزم 

پیامبران، همین که خداوند از پیامبرانش 
یاد می کند، این خیلی بزرگ است.

عیسی)ع(،  حضرت  امتحان  اولین 
ایشان  تولد  بدو  در  مادر  به  خالف  نسبت 
بزرگی  خیلی  نسبت  این  خوب  است، 
است. البته خداوند می فرماید: »قال انی 

عبدالله آتانی الکتاب«. 
می خواد،  تحیع  امتحان  دانست  باید 
باری  و  می خواهد  تحیع  امتحان ها  همه 
به هر جهت نیست. هرکس که می خواهد 
سنگ به سرش نخورد باید سرش را پایین 
بیاورد و دستش را روی سرش بگذارد در 
می خورد،  سر  به  سنگ  صورت  این  غیر 
بعضی از امتحان ها نیز مانند همین باران 
روحی  و  معنوی  سپر  یعنی  است،  سنگ 

که  افرادی  سعادت  به  خوشا  می خواهد. 
فهمیدند و کاشتند و برداشت نمودند.

پناه بردن به ریسمان الهی
عزیز  سروران  شما  محضر  در  بارها  من 
عرض کردم که من و شما اگر بخواهیم مفید 
و مؤثر باشیم باید به سمت خدا برگردیم، این 
تجربه همه انسان های صالح است که برای 

من و شما به یادگار مانده است.
که  این  جز  نداریم  راهی  هیچ  شما  و  من 
خداوند  دامان  به  مشکالت  در  را  خودمان 
بیاندازیم و در آغوش الهی غرق کنیم. ان شاالله 
اهل بیت)علیهم السالم(  ماه  که  ماه  این  در  بتوانیم 
در  را  خودمان  هست،  اکرم)ص(  پیامبر  ماه  و 
آغوش معنوی و حمایت حضرت ولی عصر)عج( 

غرق کنیم و از خودمان به خودشان پناه ببریم. 
کجا  به  تو  از  من  الیک،  منک  هربت 
و  من  از  حجت)عج(  حضرت  اگر  کنم؟  فرار 
شما ناراحت باشند ما باید چکارکنیم؟ ما باید 
هیچ  ببریم،  پناه  خودشون  به  خودشون  از 
خود  رابطه  خلوت،  در  باید  نداریم.  چاره ای 
می خواهیم  اگر  کنیم.  درست  ایشان  با  را 
والیت مداری کنیم  باید رابطه خود را با خدا و 
امام زمان)عج( درست کنیم، کسی که رابطش 
حضرت  و  نباشد  درست  زمان)عج(  امام  با 
کارش را نپسندند کالهش پس معرکه است.

حوزه و روحانیت؛ مادر انقالب
مقام معظم رهبری)مدظله العالی( در نشست های 
و  خبرگان  طالب،  نمایندگان  با  اخیرشون 
همچنین در گذشته و در سفرشان به شهر مقدس 
و  ماندن  انقالبی  و  بودن  انقالبی  مسئله  به  قم 

ضرورت تحفظ بر این مسئله تأکید داشتند.
قم  به   1389 سال  در  سفرشان  در  ایشان 
فرمودند: »حوزه و روحانیت مادر انقالب است«  
بنده بعد از آن سفر در اکثر سخنرانی ها به این 
و  روحانیت  با  ما  انقالب  که  داشتم  تأکید  نکته 
و آن  حوزه های علمیه یک هدف مشترک دارد 
هدف احیا ارزش هاست، نظام مقدس جمهوری 
به  متعال  خداوند  که  است  تمکنی  اسالمی، 
برکت خون شهدا، هدایت امام)ره( و مقام معظم 
رهبری)مدظله العالی(، حضور مردم به ویژه روحانیت و 

حوزه های علمیه عطا فرموده است.

علما؛ ورثه انبیا
تمکن برای چی؟ این آیه را شما بهتر از 
قاُموا 

َ
رِض أ

َ
ّناُهم ِفي األ من می دانید: »ِإن َمکَّ

َمروا ِبالَمعروِف َوَنَهوا َعِن 
َ
کاَة َوأ الَة َوآَتُوا الزَّ الصَّ

الُمنَکِر« یعنی ما یک هدف داریم، انبیا یک 
هدف دارند، نظام مقدس جمهوری اسالمی 
نسبت  چه  به  حاال  این که  دارد؛  هدف  یک 
همواره  کنیم  محقق  را  هدف  این  توانستیم 
که  دارد. همچنان  تأمل  و  تدبر  توجه،  جای 
همه انبیا عظام و سلف نتوانستند به اهدافی 
این  به  باید  البته  برسند؛  داشتند  مدنظر  که 
نکته توجه داشت که انبیا به وظیفه خود عمل 
اقامه پرچم توحید هیچ کوتاهی  نمودند و در 
نکردند و وظیف خود را به خوبی انجام دادند. 
اما آیا همه انبیا به تحقق در عالی ترین مرتبه 

رسیدند؟...                     ادامه در صفحه 5

»آیت الله مؤمن«:

خواهران طلبه؛  
تربیت کنندگان نسل آینده 

»بانو مجتهده معصومه گلگیری«، استاد برجسته حوزه های علمیه خواهران:

 اساس و زیربنای اخالق، توحید است
»بانو مجتهده معصومه گلگیری« از استادان برجسته حوزه های علمیه خواهران، در 
ضمن  عرب  ادبیات  ویژه  خواهران  علمیه  حوزه های  استادان  علمی  جشنواره  نخستین 

تقدیر از برگزارکنندگان این جشنواره بیان کرد: اساس و زیربنای اخالق، توحید است. 

معاون آموزش حوزه های علمیه خواهران کشور خبر داد

راه اندازی 
تشکل های علمی 

استادان در مدارس

»حجت االسالم و المسلمین قرائتی« تشریح کرد

چگونگی 
تبلیغ مؤثر و کارآمد

معاون امور فرهنگی و تبلیغی سازمان تبلیغات اسالمی خبر داد

اعزام 6 هزار خواهر طلبه 
در ماه مبارک رمضان به 

نقاط مختلف کشور

»حجت االسالم یدالله رحمانی« عنوان کرد

حوزه های    علمیه خواهران؛ 
پرچم دار منویات رهبر معظم 

انقالب)مدظله العالی(  

حوزه های علمیه خواهران 
باید ساختار تربیتی جامعه 
را به سوی کمال حقیقی 

سوق دهند

حضور فعال در عرصه های 
دینی و فرهنگی؛ یکی از 

مهمترین رسالت های 
خواهران طلبه

برجام را ابتدائًا نقض 
نخواهیم کرد اما اگر 

آمریکایی ها برجام را پاره 
کنند آن را آتش می زنیم
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مدیر  جمشیدی«،  محمودرضا  والمسلمین  »حجت االسالم 
حوزه های علمیه خواهران کشور، در نخستین جشنواره علمی اساتید 
علمیه  حوزه های  مدیریت  مرکز  در  عرب  ادبیات  استادان  ویژه  که 
خواهران برگزار شد، با بیان این که پیش از انقالب تنها چندین مدرسه 
علمیه خواهران وجود داشت، خاطرنشان کرد: امام خمینی)ره( با نگاه بلند 
خود با صدور دستور تأسیس جامعةالزهرا)س( و حوزه های علمیه خواهران 
بانوان  به  و واال شمردند، همانگونه که اسالم نسبت  را محترم  جایگاه زن 

چنین نگاهی دارد.
وی با بیان این که در چند سال گذشته به تعبیر »آیت الله  العظمی 
مکارم شیرازی«، حوزه های علمیه خواهران شاهد جهش فوق العاده 
علمی بوده است، تصریح کرد: در حقیقت نتیجه کار طالب نتیجه 

کار  و تالش استادان است.
خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  کشور  خواهران  علمیه  حوزه های  مدیر 
مسئوالن  دغدغه های  از  اجتماعی  آسیب های  به  پرداختن  که  این  بیان  با 
است، بیان کرد: حوزه های علمیه خواهران خودجوش در این زمینه به فعالیت 

می پردازند؛ زیرا رسالت خود که همان رسالت انبیا است را فراموش نکرده اند.

و  تأثیرگزاری  دنبال  به  علمیه خواهران  این که حوزه های  بیان  با  وی 
نقش آفرینی در بخش فرهنگی هستند، عنوان کرد: علما ورثه انبیا 
هستند و خواهران طلبه امانتداران صادق و مبلغان شایسته برای تبلیغ 
با تهاجم  دین اسالم می باشند. امروزه حوزه های علمیه خواهران مقابله 

فرهنگی را رسالت خود می دانند، زیرا ظرفیت مقابله با دشمنان را دارند.
استاد  که  این  بیان  با  جمشیدی  و المسلمین  حجت االسالم 
از  باید  کرد:  بیان  گیرد،  قرار  غفلت  مورد  حوزه  در  نباید  محوری 
شیوه های نوین آموزشی استفاده کرد، ولی نباید فراموش کرد که 

استادان بیشترین تاثیر را بر طالب دارند.
وی ادامه داد: طالب را باید فرزندان خود بدانیم و ضمن تذکر، از آن ها 
مراقبت نمائیم. نباید دغدغه طالب را فراموش کنیم. طلبه در تمام عرصه ها 
نیازمند توجه است. امروز تربیت طالب بر عهده استادان است و باید نسبت 

به این موضوع دغدغه داشته باشند.

مدیر حوزه های علمیه خواهران کشور در نخستین 
جشنواره علمی اساتید تأکید کرد

مقابله با تهاجم فرهنگی؛ 
رسالت حوزه های علمیه خواهران 

مؤمن«،  محمد  »آیت الله 
مجلس  در  قم  مردم  نماینده 
نخستین  در  رهبری،  خبرگان 
استادان  علمی  جشنواره 
عرب  ادبیات  استادان  ویژه 
خواهران  علمیه  حوزه های 
حوزه  این  مدیریت  مرکز  در  که 
سخن  ایراد  به  شد،  برگزار 

پرداخت.
عضو فقهای شورای نگهبان 
حوزه های  کار  آغاز  از  گفت: 
زمانی  مدت  خواهران  علمیه 
زیادی نمی گذرد. به خاطر دارم 
سال 70 مدیر حوزه  علمیه بودم 
خواهران  آنچه  زمان  آن  در  و 
علوم  تحصیل  به  اشتغال  در 
بود.  قم  در  تنها  داشتند،  دینی 
برای  تا  افتادیم  فکر  به  نیز  ما 
شهرستان های  در  خواهران 
دیگر مدارسی را تأسیس کنیم.

این که  بیان  با  ادامه  در  وی 
به  تنها  شرعی«  »آیت الله 
بیان  می کنند،  فکر  خدمت 
انقالب همواره  در  ایشان  کرد: 
به  خدمت رسانی  کارشان 
بود.  کشور  سراسر  در  مبارزان 
فکر  به  تنها  نیز  انقالب  از  پس 
خدمت بود. بنده پس از انقالب 
به آقای شرعی پیشنهاد تأسیس 

را  خواهران  علمیه  حوزه های 
دادم و ایشان نیز ابا نکردند. در 
جامعةالزهرا)س(  تنها  زمان  آن 
در  بود.  خواهران  علمیه  حوزه 
شهرستان ها حوزه ای نبود و اگر 

هم بود رسمیت نداشت.
تأسیس  مؤمن  آیت الله 
را  خواهران  علمیه  حوزه های 
تصریح  و  دانست  مبارکی  کار 

کرد: زمینه استفاده از ظرفیت 
خواهران  علمیه  حوزه های 
فراهم است و مسئوالن باید به 

این موضوع توجه کنند.
عضو فقهای شورای نگهبان 
بحمدالله  این که  بر  تأکید  با 
مسئولیت  اکنون  که  برادرانی 
اداره حوزه های علمیه خواهران 
را بر عهده دارند، خوب فعالیت 

کرده، امکانات مادی و معنوی 
کرد:  تصریح  می کنند،  تهیه  را 
پیش  خوب  بسیار  افراد  این 
سال،   20 مدت  در  می روند. 
تأسیس  مدرسه   400 از  بیش 
چند  در  إن شاالله  و  است  شده 
سال آینده بیش از هزار مدرسه 
علمیه خواهران خواهیم داشت.
استادان  مؤمن،  آیت الله 

علمیه  مدارس  اصلی  رکن  را 
اظهار  و  دانست  خواهران 
کرد: باید ادبیات عرب را خوب 
حوزه،  در  طالب  اگر  فهمید. 
ادبیات عرب را درست بخوانند، 
عرب  ادبیات  دانشجویان  از 
بود،  خواهند  تأثیرگذارتر  بسیار 
مانند  دانشجویان  برنامه  چون 

برنامه طالب نیست.
حوزه های  داد:  پیشنهاد  وی 
ویژه حوزه های علمیه  به  علمیه 
خواهران باید با آموزش و پرورش 
عالی  آموزش های  مراکز  و 
خواهرانی  تا  کنند  برقرار  ارتباط 
می کنند،  تحصیل  حوزه  در  که 
و  مدارس  در  تحصیل  از  پس 
مشغول  تدریس  به  دانشگاه ها 
همکاری  چنین  اگر  شوند. 
افراد  باشد، مسلما  داشته  وجود 
عالقه مند  نیز  عرب  ادبیات  به 
ظرفیت  از  باید  بود.  خواهند 
حوزه های  طالب  و  استادان 
و  مدارس  در  خواهران  علمیه 

دانشگاه ها استفاده شود.
مجلس  در  قم  مردم  نماینده 
این که  بیان  با  رهبری  خبرگان 
رهبری)مدظله العالی(  معظم  مقام 
ربانی  علمای  »باید  فرمودند: 
کرد:  اظهار  کنیم،«  تربیت 

ربانی کسانی هستند که  علمای 
برای  تنها  داشته،  توجه  خدا  به 
رضای خدا قدم بر می دارند. عالم 
خدا،  به  که  است  کسی  ربانی 
اطهار)علیهم السالم(  ائمه  و  پیامبر)ص( 
خدا  به  توجه  باشد.  داشته  توجه 
به  نیز عمل  اهل بیت)علیهم السالم(  و 
فرموده های این بزرگواران است.

باید  استاد  شد:  یادآور  وی 
توجه  معنویت  به  بوده،  وارسته 
استاد  و  طلبه  باشد.  داشته 
در  باشند،  مجسم  اسالم  باید 
او  از  نیز  دیگران  صورت  این 

تأثیرپذیر خواهند بود.
آیت الله مؤمن با بیان این که 
نسل  کنندگان  تربیت  بانوان 
کرد:  تصریح  هستند،  آینده 
باید  حوزه های علمیه خواهران 
ویژه  توجه  طالب  تربیت  در 
داشته باشند. زیرا بانوان تربیت 

کنندگان نسل آینده هستند.
خواهران  داد:  ادامه  وی 
طلبه باید افزون بر فعالیت های 
به  فرزند،  تربیت  و  خانه داری 
بانوان  برای  الهی  معارف  بیان 
داشته  ویژه  اهتمام  نیز  دیگر 
انسان  یک  اگر  مسلما  باشند. 
عمل  در  نیز  فرد  شود،  تربیت 

صالح او شریک خواهد بود.

»آیت الله مؤمن«، در نخستین جشنواره علمی استادان حوزه های علمیه خواهران:

خواهران طلبه؛  تربیت کنندگان نسل آینده 

در حاشیه نخستین جشنواره 
استادان  ویژه  استادان  علمی 
علمیه  حوزه های  عرب  ادبیات 
سالن  در  که  کشور  خواهران 
اجتماعات مرکز مدیریت حوزه های  
برگزار  کشور  خواهران  علمیه 
کار رسمی  به  آغاز  شد، مراسم 
»انجمن علمی استادان حوزه های 
علمیه خواهران کشور«  برگزار شد.
در  مراسم  این  در  است  گفتنی 
عضو  مؤمن«  محمد  »آیت الله  حضور 
فقهای شورای نگهبان، »آیت الله 
فقیهی«،  »آیت الله  غروی«،  سیدمحمد 
آشتیانی«،  والمسلمین  »حجت االسالم 
»آقای عبداللهی« عضو شورای 
سیاستگذاری، »آقای نواب« عضو شورای 
عالی حوزه و »خانم مصطفوی صبیه 
سیاستگذاری   شورای  عضو  و  امام)ره( 
و دیگر اعضای جامعه مدرسین حوزه 
علمیه قم، مدیر و مسئوالن حوزه های 
علمیه خواهران کشور  از آرم انجمن 
علمی استادان حوزه های علمیه 

خواهران نیز رونمایی شد.

اساتید  علمی  جشنواره  نخستین  در 
حضور  با  که  کشور  خواهران  علمیه  حوزه های 
»حجت االسالم والمسلمین محمودرضا جمشیدی« 
مدیر حوزه های علمیه خواهران کشور، »آیت الله 
فقیهی« عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و 
مسئوالن حوزه های علمیه خواهران برگزار شد، 
از مقام علمی »بانو مجتهده معصومه گلگیری« 
خواهران  علمیه  حوزه های  برجسته  استادان  از 

تقدیر شد.
ساجدی«  »مژگان  خانم ها  از  مراسم  این  در 
»مرضیه  و  اوالده«  »اختر  اراک،  الزهرا)س(  از 
یاری خواه« از مدرسه علمیه خواهران فاطمیه)س( 
علمیه  مدرسه  از  شاه حسینی«  »مهدیه  یاسوج، 

»مرضیه  و  میبد  زهرا)س(  حضرت  خواهران 
فاطمیه)س(  خواهران  علمیه  مدرسه  از  خزائیل« 
پارسافرد«  »مینا  و  نحو  بخش  در  نجف آباد 
الزهرا)س(  فاطمه  خواهران  علمیه  مدرسه  از 
علمیه  مدرسه  از  اسدی«  »فرشته  بیجار، 
»اسماء  غرب،  کرند  الزهرا)س(  فاطمه  خواهران  
علمیه خواهران حضرت  مدرسه  از  لطف آبادی« 
زینب)س( آران و بیدگل در بخش صرف و »وجیهه 
زارع« از مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( 
شیراز، »مریم علیزاده« از مدرسه علمیه خواهران 
مدرسه  از  خائفی«  »سهیال  و  کرج  فاطمیه)س( 
بخش  در  قم  آمنه)س(  حضرت  خواهران  علمیه 

علوم بالغی تجلیل شدند.

در نخستین جشنواره علمی استادان حوزه های علمیه خواهران برگزار شد

تجلیل از مقام علمی» بانو مجتهده گلگیری«
آغاز به کار 

رسمی »انجمن 
علمی استادان 

حوزه های علمیه 
خواهران کشور«

علمیه  حوزه های  آموزش  معاون  خالقی«،  محمود  »آقای 
خواهران، در نخستین جشنواره علمی اساتید ویژه استادان ادبیات 
برگزار شد،  عرب که در مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران 
با اشاره به روایتی از اهل بیت)علیهم السالم( بیان کرد: معرفت الهی به 

معنای شناخت حجت خدا و اطاعت از این بزرگواران است.
وی افزود: امام حسین)ع( می فرمایند: »اگر کسی می خواهد به 
معرفت الهی برسد، راهش علم آموزی، تحقیق و تفحص است.« 
نهایت  در  و  الهی  معرفت  به  رسیدن  برای  ما  بحث  و  درس  باید 

عبودیت باشد.
این که  بیان  با  معاون آموزش حوزه های علمیه خواهران کشور 
کرد:  بیان  دارند،  برعهده  را  طالب  تربیت  اصلی  نقش  استادان 
عمده فعالیت های این معاونت بر روی استادان متمرکز شده است.
وی راه اندازی تشکل های علمی استادان در مدارس، استان و 
تشکل ها،  این  برای  مجازی  و  حقیقی  فضای  از  استفاده  و  مرکز 
برگزاری  استادان،  پرسش های  به  پاسخگویی  سامانه  ایجاد 
برای  بدو و ضمن خدمت  آموزش های  و  دوره های علمی مهارت 
علمیه  حوزه های  آموزش  معاونت  برنامه های  دیگر  از  را  استادان 

خواهران کشور برشمرد.
دیگر  از  را  استادان  علمی  جشنواره  برگزاری  خالقی  آقای 
برنامه های معاونت آموزش حوزه های علمیه خواهران کشور برای 
و  کرد  عنوان  استادان  علمی  ظرفیت های  از  استفاده  و  شناخت 
یادآور شد: قریب به هزار استاد ادبیات عرب داریم که بیش از 400 
نفر آن ها در این فراخوان شرکت کرده، 170 نفر انتخاب شدند. از 

میان این افراد نیز 11 نفر تجلیل می شوند.
وی ادامه داد: ادبیات عرب در برنامه درسی از کیفیت و کمیت 
قابل توجهی برخوردار است. اگر کسی به دنبال یادگیری مباحث 
قابل  او  برای  آموزشی  موضوعات  از  بسیاری  باشد،  عرب  ادبیات 

حل خواهد بود.

معاون آموزش حوزه های علمیه خواهران کشور خبر داد

راه اندازی تشکل های علمی استادان در مدارس

»بانو مجتهده معصومه گلگیری« از استادان برجسته حوزه های 
استادان حوزه های  در نخستین جشنواره علمی  علمیه خواهران، 
برگزارکنندگان  از  تقدیر  ضمن  عرب  ادبیات  ویژه  خواهران  علمیه 
است.  توحید  اخالق،  زیربنای  و  اساس  کرد:  بیان  جشنواره  این 
بازگشت و باطن کلمه توحید که باید در تحقق آن کوشید را باید در 
مسیر اخالص یافت. خداوند متعال نیز پیش زمینه های اخالص و 

استعداد درک توحید را در وجود انسان قرار داده است.
کرد:  تصریح  کشور  خواهران  علمیه  حوزه های  برجسته  استاد 
امیرمؤمنان)ع( مردم را به سه طبقه عالم ربانی، متعلمان بر طریق نجات 

و افراد رها تقسیم کرده، آرزوی بنده این است که از گروه دوم باشم.
وی یادآور شد: اگر دوباره به دوران دبستان بازگردم، راه حوزه را 
انتخاب می کنم، ولی اینبار از فرصت ها، نهایت استفاده را داشته، 

سعی می کنم بیشتر در راه رضای الهی قدم بردارم.
وی ضمن تقدیر از مسئوالن حوزه های علمیه خواهران در قائل 
شدن کرامت علمی و ارزشی برای بانوان گفت: امروز بهترین لباس 

امر به معروف در حوزه داری و لباس حوزه است.

استاد برجسته حوزه های علمیه خواهران:

 اساس و زیربنای اخالق، توحید است

تقدیر از »سرکارخانم حاجیه خانم معصومه گل گیری«
هو الحکیم العلیم

»انما یخشی الله من عباده العلماء«  
سپاس پروردگار متعال را که در پرتو روشنی بخش معارف ناب و 
نورانی قرآن و عترت علیهم السالم با نوانی فرهیخته، اندیشمند و 
اسالم شناس در دامان پر برکت حوزه های علمیه پرورش یافته اند. 
بزرگ زنانی که به تاسی از حضرت صدیقه طاهره سالم الله علیها 
با حفظ حریم خانواده، علم و عمل را به هم آمیخته، به مدد همت 
بلندشان به مقام معرفت و خشیت دست یافته ا ند. بدون تردید این 
و  زنان  است  شایسته  که  هایی هستند  اسوه  ماندگار،  های  چهره 

مردان با ایمان جامعه به آنها اقتدا کنند.
دانشمند فرزانه، سرکار خانم حاجیه خانم معصومه گل گیری)دام عزها(

به پیروی از توصیه     پیشوای عابدان، حضرت سید الساحدین 

علیه السالم    که فرمودند: »حق سائسک بالعلم التعظیم له...« و 
به پاس نیم قرن مجاهدت خالصانه در حوزه های علمیه خواهران، 
و  زاهدانه  سلوک  و  اخالقی  علمی،  واالی  مراتب  وسیله  بدین 

عارفانه سرکار عالی مورد تجلیل و تکریم قرار می گیرد.
با این امید که تالش های بی دریغ شما در تربیت طالب خواهر، 
مورد عنایت ویژه موالیمان حضرت ولی عصر ارواحنا فداه قرار گیرد، 
مقام بلندتان را ارج نهاده، از درگاه حضرت احدیت جل جالله  توفیق 

روزافزون، عزت مستمر و طول عمر با برکت برایتان مسئلت دارم.
 محمود رضا جمشیدی
مدیر حوزه های علمیه خواهران
5 شعبان المعظم 1437
 23   اردیبهشت 1395
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جلفاآذربایجان شرقی اصفهاناصفهانشهراستان ایوانغربایالمشهراستان شهراستان

مرندآذربایجان شرقی شهراستان

نقدهآذربایجان غربی شهراستان

مشگینشهراردبیل شهراستان

نجفآباداصفهان شهراستان

تهرانتهران شهراستان

اندیمشکخوزستان شهراستان

دزفولخوزستان شهراستان

رباطکریمتهران شهراستان

شهرکردچهارمحال وبختیاری شهراستان

سرابلهایالم شهراستان

ایالمایالم شهراستان

به همت مدرسه علمیه خواهران فاطمیه)س( جلفا، به منظور ارتقاء 
تبلیغی طالب، کارگاه یک روزه آموزش وبالگ نویسی  فعالیت های 

با حضور 60 نفر از طالب و دانش آموختگان این مدرسه برگزار شد.
گفتنی است در پایان این کارگاه آموزشی، گواهی پایان دوره به 

طالب اهدا شد.

در مدرسه علمیه خواهران فاطمیه)س( برگزار شد 

کارگاه آموزشی وبالگ نویسی

»حجت االسالم موسوی« رییس مرکز خدمات حوزه علمیه آذربایجان 
با کادر و استادان مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا )س(  شرقی 

مرند دیدار کرد.
توسط  به طالب،  ارائه شده  بیان خدمات  به  دیدار  این  در  وی 

مرکز خدمات حوزه علمیه آذربایجان شرقی پرداخت.

در مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزاهرا)س( انجام شد

دیدار با رئیس مرکز خدمات حوزه علمیه 
آذربایجان شرقی

کارگاه آموزش وبالگ نویسی با حضور طالب و استادان مدرسه 
علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( مرند برگزار گردید.

»آقای کیانی« با تاکید بر اهمیت حضور طالب  در فضای مجازی، 
ضمن آموزش نحوه ایجاد و فعالیت در »کوثربالگ«، به بیان ویژگی ها 

و مزایای استفاده از شبکه علمی – پژوهشی »کوثرنت« پرداخت.

برگزاری کارگاه آموزش وبالگ نویسی

نشست علمی - پژوهشی با عنوان »روش های صحیح مطالعه« 
با حضور »حجت  االسالم موسی آقاجانی« استاد حوزه و دانشگاه، 

در مدرسه علمیه خواهران فاطمیه)س( نقده برگزار شد.
اهمیت  بیان  ضمن  نشست  این  در  حجت االسالم  آقاجانی، 

مطالعه به بیان روش های صحیح مطالعه پرداخت.
وی افزود: پیش مطالعه، طرح سؤال، مطالعه دقیق و عمیق، 
خالصه نویسی، مباحثه و مرور از مراحل و محورهای مهم تحصیل است.

مدرسه علمیه خواهران فاطمیه)س( بررسی نمود

روش های صحیح مطالعه

»خانم  سخنرانی  با  بشریت  عالم  منجی  میالد  جشن  مراسم 
حکیمه محمدی« در جمع طالب مدرسه علمیه خواهران فاطمیه)س( 

مشگین شهر برگزار گردید.
در  بشریت  عالم  منجی  ظهور  مراسم  این  در  محمدی،  خانم 

دوران آخرالزمان را باوری قطعی و همگانی دانست.

در مدرسه علمیه خواهران فاطمیه)س( برگزار شد
مراسم جشن نیمه شعبان

والمسملین  »حجت االسالم 
مصطفی حسناتی«، امام جمعه 
طالب  جمع  در  نجف آباد، 
مدرسه علمیه خواهران  زهرائیه 
همچنین  و  رمضان  ماه  روزه 
در  ویژه  اذکار  و  ادعیه  خواندن 
این ماه را فرصتی گرانبها برای 

انسان دانست.
وی با بیان حدیثی از امام هادی)ع( افزود: وقتی شخصی برای 
نیز  دیگران  به  تردید  بدون  نمی کند،  لحاظ  کرامتی  خود  نفس 
اهمیت نخواهد داد و دوستان این فرد از شّر او در امان نخواهند 
ماند و این امر نشانگر اهمیت نقش تربیتی دوست و هم نشین در 

زندگی است.
حد  تا  کرد:  اضافه  رمضان  ماه  در  گرفتن  قرار  به  اشاره  با  وی 
توان باید از ماه  پرفیض رمضان استفاده کرد؛ چرا که رمضان ماه 

خدا است.
اعمال  انجام  و  استغفار  به  را  همگان  آباد  نجف  جمعه  امام 
عبادی و همچنین خواندن ادعیه و اذکار ویژه در این ماه پرفیض 
به  این فرصت های گران بها  بیان کرد: نگذاریم  و برکت دعوت و 

آسانی از دست برود.
از  دیگری  بخش  در  حسناتی  والمسلمین  حجت االسالم 
سخنانش به مسئله شفاعت اشاره کرد و گفت: شفاعت حق است، 
در  را  ائمه اطهار)علیهم السالم(  زندگی  روش  که  می رسد  کسانی  به  اما 

پیش گرفته و به معنای واقعی از قرآن و عترت تبعیت کنند.
وی در پایان تأکید کرد: باید سعی کنیم شیعه واقعی و از پیروان 
اهل بیت)علیهم السالم( باشیم و این میّسر نمی شود، مگر این که از آنچه 
ایشان نهی فرموده اند دوری جسته و به آنچه امر فرموده اند عمل 

کنیم.

در مدرسه علمیه خواهران زهرائیه مطرح شد

رمضان فرصتی گران بها برای استغفار انسان

مبلغان  گردهمایی  نخستین 
خواهر استان اصفهان با حضور 
والمسلمین  »حجت االسالم 
قرائتی«، رئیس ستاد اقامه نماز 
فرهنگی  مجموعه  در  کشور 

قائمیه این شهر برگزار شد.
»حجت االسالم حسین روحانی نژاد«، 
تبلیغی  و  فرهنگی  امور  معاون 
اسالمی،  تبلیغات  سازمان 
اروجی«،  رحمت الله  »حجت االسالم 
استان  اسالمی  تبلیغات  مدیرکل 
نیلی پور«  »حجت االسالم  اصفهان، 
آینده  و  مهدویت  بنیاد  رئیس 
اثنی عشران«،  دکتر  »خانم  پژوهشی، 
و خانواده  بانوان  امور  مدیر کل 
و  استادان  مدیران،  استان، 
بیش از هزار مبلغ خواهر استان 

از دیگر حاضران بودند.
»حجت االسالم سید مهدی 
علمیه  حوزه  مدیر  ابطحی«، 
از  پس  اصفهان  خواهران 
»حجت االسالم  پیام  قرائت 

محمودرضا  المسلمین  و 
حوزه های  مدیر  جمشیدی«، 
هدف  کشور  خواهران  علمیه 
گردهمایی  این  برگزاری  از 
با  خواهر  مبلغان  آشنایی  را 
حضور  برای  تبلیغ  شیوه های 
ماه  آستانه  در  تبلیغی  مراکز  در 

مبارک رمضان عنوان نمود.
خواهران  علمیه  حوزه  مدیر 
به  ادامه  در  اصفهان  استان 
زندگی بانو مجتهده امین اشاره 
کرد و گفت: بانو مجتهده امین 
جلسات  خود  حیات  زمان  در 
احکام و حدیث را مستمر برای 

مخاطبان خواهر برگزار می کرد 
آشنا  دینی  مسائل  با  را  آن ها  و 

می نمود.
تصریح  ابطحی  حجت االسالم 
زندگی  باید  خواهر  طالب  نمود: 
قرار  الگو  را  امین  مجتهده  بانو 
و  بزرگوار  بانوی  این  راه  و  دهند 
دیگر عالمان دینی را ادامه دهند.
بودن  بی بدیل  بیان  با  وی 
تاثیر تبلیغ چهره به چهره اذعان 
از  کرد: خواهران طلبه در غیر 
مدارس  در  رمضان  مبارک  ماه 
و مکان های دیگر که با حضور 
می شود  برگزار  خواهران  عموم 
مهم  و  خطیر  رسالت  به  باید 

تبلیغ  اهتمام داشته باشند.
صدیقه  »خانم  است  گفتنی 
حوزه  فرهنگی  معاون  بهشتی«، 
اصفهان  استان  خواهران  علمیه 
در نخستین گردهمایی مبلغان این 
مبلغ  نفر   2060 فعالیت  از  حوزه 

خواهر در این استان خبر داد.

با قرائت پیام مدیر حوزه های علمیه خواهران کشور برگزار شد

نخستین گردهمایی مبلغان خواهر استان اصفهان

نخستین همایش  در  قرائتی«  والمسلمین محسن  »حجت االسالم 
مبلغان خواهر اصفهان، به تبیین چگونگی تبلیغ مؤثر و کارآمد پرداخت.
تبلیغ، طلبه ُمال  باید برای  وی ادامه داد: برخی معتقد هستند 
شود و بتواند عمقی تبلیغ کند اما به نظر بنده از همان سال های 
زمینه  در  فعالیت  به  سطحی  تبلیغ  با  می توانند  افراد  طلبگی  اول 
تبلیغ دین بپردازند و با پیشرفت در تحصیل علم و معارف دین، وارد 

عرصه تبلیغ عمقی شوند.
حجت االسالم والمسلمین قرائتی در ادامه پرهیز از به کار بردن 
عبارات ثقیل و سنگین و پیچیده را از دیگر الزمه های تبلیغ دانست.
وی ادامه داد: پرهیز از طوالنی کردن سخنرانی از دیگر مسائلی 

است که مبلغان باید به آن توجه داشته باشند.
تحریف  به دالیل عدم  پرداختن  نماز کشور  اقامه  رییس ستاد   

قرآن و معجزه بودن قرآن را از وظایف مهم مبلغان دانست.
به  باید  که  دانست  از مهم ترین مسائلی  را  وی موضوع حجاب 

آن پرداخت.

»حجت االسالم و المسلمین قرائتی« تشریح کرد

چگونگی تبلیغ مؤثر و کارآمد
مبلغان  همایش  نخستین  در  نیلی پور«  مهدی  »حجت االسالم 
خواهر استان اصفهان، به تشریح نقش مؤثر زنان در زمینه اقتصاد 

مقاومتی پرداخت.
وی اقتصاد مقاومتی را از مسائل مهمی دانست که تمام اقشار 

کشور باید به آن توجه داشته باشند.
رئیس بنیاد مهدویت و آینده پژوهشی با بیان اینکه زنان در سه 
زمینه فردی، اجتماعی و خانوادگی نقشی مهم، عمده و تأثیرگذار 
دارند، اظهار کرد: طالب خواهر عالوه بر این که نقش های مهم 
همسری و مادری را ایفا می کنند باید به عنوان افسران جنگ نرم 
به عنوان یک فرصت  از ماه مبارک رمضان  و  بپردازند  فعالیت  به 

مغتنم در این زمینه استفاده کنند. 
رئیس بنیاد مهدویت و آینده پژوهشی با اشاره به روایاتی به زشتی 

و قباحت ربا و تأثیر آن بر جامعه پرداخت.
در  عفت  و  حیا  بر  ماهواره ای  تأثیر شبکه های  به  پایان  در  وی 

جامعه اشاره کرد.

رییس بنیاد مهدویت و  آینده پژوهشی تشریح کرد

نقش زنان در تحقق اقتصاد مقاومتی

»حجت االسالم حسین روحانی نژاد«، 
تبلیغی  و  فرهنگی  امور  معاون 
در  اسالمی،   تبلیغات  سازمان 
خواهر  مبلغان  همایش  نخستین 
ویژگی های  تبیین  اصفهان،  استان 

ماه مبارک رمضان را از دیگر وظایف 
مهم و سازنده مبلغان دانست.

تبلیغی  و  فرهنگی  معاون 
از  اسالمی،  تبلیغات  سازمان 
ماه  برای  مبلغ  هزار   50 اعزام 

مختلف  نقاط  به  رمضان  مبارک 
کشور خبر داد و خاطرنشان کرد: 
از میان این جمعیت حدود 6 هزار 
وجود  علی رغم  خواهر  مبلغ  نفر 
در  خوبی  به  محدودیت ها  برخی 

نشر  و  دینی  معارف  تبلیغ  عرصه 
فعالیت  اهل بیت)علیهم السالم(  مکتب 
تا  است  شده  تالش  و  می کنند 
خواهران طلبه در شهرهای محل 

زندگی خود به تبلیغ بپردازند.

معاون امور فرهنگی و تبلیغی سازمان تبلیغات اسالمی خبر داد

اعزام 6 هزار خواهر طلبه در ماه مبارک رمضان به نقاط مختلف کشور

معاون آموزش حوزه علمیه خواهران اصفهان از برگزاری آزمون 
ورودی سطح۳ )کارشناسی ارشد( حوزه های علمیه خواهران این 

استان خبر داد.
خواهران  علمیه  حوزه  آموزش  معاون  شفیعی«  زهرا  »خانم 
استان اصفهان، در حاشیه برگزاری این آزمون گفت: بیش از 330 
داوطلب خواهر از سراسر استان اصفهان در شش رشته تفسیر و 
علوم قرآنی، فقه و اصول، ادبیات عرب، اخالق، کالم و مطالعات 

اسالمی زنان در این آزمون شرکت کردند.
وی افزود: نتیجه مرحله کتبی در ۲۳ خرداد اعالم و کسانی که 
حد نصاب نمره را کسب کنند در مرحله مصاحبه حضوری که از ۲۰ 

تیر تا 7 مرداد برگزار خواهد شد، شرکت می کنند.
معاون آموزش حوزه علمیه خواهران اصفهان بیان کرد: نتیجه 
با  می توانند  داوطلبان  و  اعالم   ۹۵ شهریورماه   ۱۱ آزمون،  نهایی 

مراجه به وبسایت whc.ir وضعیت خود را مشاهده کنند.
بر اساس این گزارش، 974 طلبه خواهر در سطح ۳)کارشناسی 
ارشد( به صورت حضوری، نیمه حضوری و غیر حضوری در شش 

موسسه آموزش عالی در استان مشغول به تحصیل هستند.

معاون آموزش حوزه علمیه خواهران اصفهان خبر داد

شرکت 330 طلبه خواهر در آزمون ورودی سطح 3

مراسم جشن  مبعث،  با حضور »حجت االسالم امرایی« امام 
علمیه  مدرسه  در  طالب  و  استادان  از  جمعی  و  سرابله  جمعه 

خواهران فاطمیه )س( سرابله برگزار گردید.
گفتنی است در این مراسم از استادان و طالب ممتاز و فعاالن 
فرهنگی، پژوهشی و خوابگاهی و نیز برگزیدگان المپیاد، با اهدای 

لوح تقدیر و جوایز تجلیل و قدردانی شد.

در مدرسه علمیه خواهران فاطمیه )س( برگزار شد

تقدیر از استادان و طالب ممتاز

عنوان  با  مظاهری«  صغری  »خانم  پایان نامه های  از  دفاع  جلسه 
»آثار ریا بر زندگی انسان در آیات و روایات«،  »خانم صدیقه محمدی« 
با عنوان »اثر تغذیه در منابع انسانی« و »خانم مریم اقبالی« با عنوان 
محمدرضا  »حجت االسالم  حضور  با  انسان«   زندگی  بر  نماز  »تاثیر 
حسینی نیا« داور جلسه، »خانم شیبا ملکشاهی« استاد راهنما، »خانم 
فاطمه)س(  خواهران  علمیه  مدرسه  پژوهش  معاون  عباسی«  سرور 
اجتماعات  سالن  محل  در  مدرسه،  این  طالب  از  تعدادی  و  سرابله 

دانشکده علوم قرآن استان ایالم برگزار شد.

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه

خواهران  علمیه  حوزه  پژوهش  معاون  جمالی«،  زینب  »خانم 
ایالم گفت: اولین جلسه شورای علمی – پژوهشی با محوریت سه 
موضوع تنظیم تقویم زمانبندی شش ماهه اول سال 95، بررسی 
پژوهشی  علمی  شوراهای  بررسی  و  استادان  عملکرد  ارزیابی  و 

مدارس علمیه خواهران ایالم برگزار شد.

معاون پژوهش حوزه های علمیه خواهران ایالم خبر داد

برگزاری جلسه شورای علمی-پژوهشی سال95

با  ایالم  استان  خواهران  علمیه  مدارس  مدیران  فصلی  نشست 
رویکردی فرهنگیـ  تبلیغی و با حضور »حجت االسالم رضا اسکندری«، 

معاون فرهنگی ـ تبلیغی حوزه های علمیه خواهران کشور برگزار شد.
در این نشست، »حجت االسالم سید نواب حسنی«، مدیر حوزه علمیه 
خواهران استان ایالم و مدیران و معاونان فرهنگی مدارس علمیه خواهران 

استان به ارائه گزارشی از فعالیت های فرهنگی ـ تبلیغی خود پرداختند. 

برگزاری  نشست فصلی مدیران مدارس علمیه 
خواهران استان ایالم

از  کشور  خواهران  علمیه  حوزه های  تبلیغی  ـ  فرهنگی  معاون 
مدرسه علمیه خواهران فاطمه زهرای اطهر)س( ایالم بازدید کرد.

برگزاری  در  که  استادانی  از  بازدید  این  در  است،  گفتنی 
شهر،  سطح  بانوان  طالب،  برای  تابستان  طرح  کالس های 
کودکان و نوجوانان در زمینه های قرآنی، اعتقادی، احکام، تفسیر، 
نقاشی و قصه خوانی همکاری داشتند و همچنین طالب برگزیده  

مسابقات کتابخوانی شهید مطهری، تقدیر بعمل آمد.

تقدیر از استادان فعالیت کننده در طرح های تابستانی

با  ایالم  استان  خواهران  علمیه  حوزه  تبلیغ  کارگروه  نشست 
ـ تبلیغی  حضور »حجت االسالم رضا اسکندری« معاون فرهنگی 

حوزه های علمیه خواهران کشور برگزار شد.
خواهران  علمیه  حوزه  مدیر  حسنی«،  نواب  سید  »حجت االسالم 
مدرسه  شش  ایالم،  استان  در  گفت:  نشست  این  در  ایالم،  استان 
علمیه خواهران در حال فعالیت هستند که دارای 500 طلبه شاغل 
در  تبلیغی  کد  دارای  مبلغ   207 و  فارغ التحصیل   680 تحصیل،  به 
سامانه سمتاز در سطح استان می باشند که در دستگاه های فرهنگی، 

دانشگاه ها، مدارس، مساجد و... مشغول به تحصیل هستند.

فعالیت تبلیغی 207 طلبه خواهر در ایالم

»حجت االسالم یوسفی«، استاد حوزه ودانشگاه در جمع طالب 
مدرسه علمیه خواهران زینبیه)س( ایوانغرب، آشنایی با مسائل روز و 

تبلیغ صحیح دین مبین اسالم را از وظایف طالب دانست.
وی با اشاره به هجمه دشمن در فضای مجازی، افزود: طالب 
باید بر خود واجب بدانند در این فضا وارد شوند و با بروز کردن علم 

خود پاسخگوی شبهات مردم باشند.

 در مدرسه علمیه خواهران زینبیه)س( تأکید شد

پاسخ گویی طالب به شبهات در فضای مجازی

دومین جلسه کارگاه آموزشی تخصصی بانوان فرهیخته با موضوع 
در  خانواده«  بنیان  تحکیم  در  پدر  جایگاه  حقوقی  و  فقهی  »مبانی 

مجتمع آموزش عالی علوم اسالمی کوثر تهران برگزار گردید
»حجت االسالم دکتر هدایت« ضمن بیان قوامیت و سرپرستی 
زوج، روایاتی را در خصوص شبهه ملک انگاری کودک بیان نمود.

دکتر هدایت نیا در ادامه افزود: والیت پدر و جد پدری در نکاح دوشیزه 
جنبه حمایتی دارد و هدف از آن محدود کردن اختیار دختر نیست.

وی در پایان علت بروز آسیب ها در خانواده را جهل، عجز و نشوز 
عنوان کرد.

در مجتمع آموزش عالی علوم اسالمی کوثر بررسی شد

مبانی فقهی و حقوقی جایگاه پدر 
در تحکیم بنیان خانواده

ششمین و هفتمین جلسه از سلسله مباحث گفتمانی با موضوع 
مؤسسه  در  دزفولی«  »حجت االسالم  سخنرانی  با  شیعه شناسی 

آموزش عالی علوم اسالمی کوثر تهران برگزار شد.
استاد حوزه و دانشگاه در این نشست با اشاره به واکنش صحیح 
نباید در مقابل  به جریانات اشتباه موجود در جامعه گفت:  نسبت 
در  باید  بلکه  کنیم  سکوت  جامعه  در  موجود  انحرافی  جریان ها 

مقابل آن ها بایستیم و راه درست را به مردم نشان دهیم.

سلسله مباحث گفتمانی با موضوع »شیعه شناسی«

معاون فرهنگی مدرسه علمیه خواهران امام خمینی)ره( رباط کریم 
از برگزارش جشن میالد امام زمان)عج( با حضور طالب و کارکنان 
این مدرسه با سخنرانی »خانم پیر حسینلو« از مبلغان این مدرسه 

خبر داد.

در مدرسه علمیه خواهران امام خمینی)ره( برگزار شد
جشن میالد امام زمان)عج(

خواهران  علمیه  حوزه  مدیر  رحمانی«،  یدالله  »حجت االسالم 
و  کانون   ها  مسئوالن  نشست  در  بختیاری،  و  چهارمحال  استان 
دفاتر مرکز دانش آموختگان حوزه های  علمیه خواهران، با اشاره به 
اعضای  با  دیدار  در  انقالب)مدظله العالی(  معظم  رهبر  اخیر  فرمایشات 
را  ایشان  مواضع  تبیین  رهبری،  خبرگان  مجلس  دوره  پنجمین 

مهم ترین رسالت امروز روحانیت و طالب دانست.
با  بختیاری  و  چهارمحال  استان  خواهران  علمیه  حوزه  مدیر 
اینکه امروزه حوزه   های علمیه خواهران پرچم دار منویات  بر  تأکید 
روحانیان  و  طالب  افزود:  هستند،  انقالب)مدظله العالی(  معظم  رهبر 
باید از فرصت   های تبلیغی پیش رو به ویژه ماه مبارک رمضان برای 
با  و  ببرند  را  استفاده  نهایت  رهبری  خواسته   های  تشریح  و  تبیین 

همه وجود در این میدان قدم بردارند.

»حجت االسالم یدالله رحمانی« عنوان کرد

حوزه های    علمیه خواهران؛ پرچم دار منویات 
رهبر معظم انقالب)مدظله العالی(  

نشست اخالقی، در جمع طالب مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( 
مدرسه  این  مدیر  موسوی«  بدریه  »خانم  سخنرانی  با  اندیشمک، 

برگزار شد.
گفتنی است در این نشست مدیر مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( 

خواستار بررسی تأثیرگذاری طالب در فضای معنوی جامعه شد.

در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( مطرح شد

تأثیرگذاری طالب  در فضای معنوی جامعه

در  اصلح  »انتخاب  موضوع  با  تربیتی   - فرهنگی  نشست 
الزهرا)س(  خواهران  علمیه  مدرسه  طالب  حضور  با  انتخابات« 
دزفول با سخنرانی »خانم نیکی« ، استاد حوزه و دانشگاه برگزار شد.

به  سخن رهبر  اشاره  با  این نشست  و دانشگاه در  استاد حوزه 
در  و شرکت  نظام  از  دفاع  این که  بر  انقالب)مدظله العالی( مبنی  معظم 
به  توجه  با  داشت:  اظهار  است  رسول الله)ص(  با  بیعت  انتخابات 
را  مردم  و  داشت  دینی  غیرت  باید  جامعه،  فعلی  اوضاع  و  شرایط 
فرد  تا  کرد  گاه  آ انتخابات  مهم  مسئله  و  جامعه  اوضاع  به  نسبت 

شایسته انتخاب شود.
وی در بخش پایانی سخنان خود به تبیین سیره حضرت زهرا)س( پرداخت.

در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( برگزار شد

نشست فرهنگی- تربیتی



تخصصی  مرکز  مدیر  شعبانی«،  »خانم  سخنرانی  با  مراسمی 
تفسیر امام صادق)ع( سمنان برگزار شد.

پیامبراکرم)ص(  از  روایتی  به  مراسم  این  ابتدای  در  شعبانی  خانم 
اشاره کرد و گفت: پیامبر اکرم)ص( فرمودند: »محبوب ترین خالیق نزد 
خدا نوجوان خوش سیمایی است که جوانی  و زیبایی خود را برای خدا 
و در راه اطاعت خدا بگذارد و خداوند رحمان به وجود چنین نوجوانی 

بر فرشتگان می بالد و می فرماید این است بنده راستین من.«
به  تقدیر  پژوهشی  برترین های  از  جلسه  انتها  در  است  گفتنی 

عمل آمد.
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شوشدانیالخوزستان شهراستان

مسجدسلیمانخوزستان شهراستان

ابهرزنجان
مدیر مدرسه علمیه خواهران فاطمیه)س( خبر داد

شهراستان

سوسنگردخوزستان شهراستان

شیرازفارس شهراستان

کازرونفارس شهراستان

گراشفارس شهراستان

هیدجزنجان شهراستان

دامغانسمنان شهراستان

آبادهفارس شهراستان

استهبانفارس شهراستان

جهرمفارس شهراستان
سمنانسمنان شهراستان

شاهرودسمنان شهراستان

اولین همایش اخالقی – بصیرتی حوزه های علمیه خواهران خوزستان 
با سخنرانی امام جمعه شهرستان رامهرمز و باحضور بیش از 250 نفر 
از طالب و استادان شهرستان های ایذه، بهبهان و رامهرمز در مدرسه 

علمیه خواهران حضرت رقیه)س( این شهر برگزار شد. 
در  رامهرمز  امام جمعه  والمسلمین موسوی«،  »حجت االسالم 
این همایش به بیان خصوصیات بارز حضرت زهرا)س( و نقش ایشان 

در زندگی امیر المومنین)ع( پرداخت.
در ادامه این همایش »حجت االسالم والمسلمین امینی«، امام 
جمعه شهرستان مسجدسلیمان به معرفی خصوصیات بارز اخالقی 

حضرت فاطمه زهرا)س( پرداخت.

در مدرسه علمیه خواهران حضرت رقیه)س( برگزار شد

اولین همایش اخالقی- بصیریتی

»خانم دشتستانی«، استاد حوزه و دانشگاه، در نشست فرهنگی 
- تربیتی مدرسه علمیه خواهران خدیجه کبری)س( سوسنگرد، به 
تشریح اهمیت و فضیلت ماه رجب و اهتمام به اعمال ویژه این ماه 

مانند اعتکاف و روزه های در این ماه و اعمال ام داوود پرداخت.

در مدرسه علمیه خواهران خدیجه کبری)س( برگزار شد

نشست فرهنگی - تربیتی

»خانم زینب بوحمیدی«، مدیر مدرسه علمیه خواهران حضرت 
این  در  کتابخوانی  ایستگاه  برپایی  از  کبری)س( سوسنگرد  خدیجه 

مدرسه خبر داد.
وی معرفی کتاب با موضوع »سبک و سیره حضرت فاطمه)س(« 
و پخش ویژه نامه ایام فاطمیه)س( را از برنامه های اجرا شده در این 

ایستگاه برشمرد.

ایستگاه کتابخوانی

همایش فاطمیون به مناسبت شهادت حضرت فاطمه الزهرا)س( 
با سخنرانی »خانم موسوی جزایری« و با حضور بیش از 500 نفر 

از خواهران در حرم حضرت دانیال نبی)ع( برگزار شد.
خانم موسوی جزایری در این همایش به تبیین جایگاه ولی فقیه 
در جامعه و شرایط آن با استفاده از روایات ائمه معصومین)علهیم السالم( 

پرداخت.

به مناسبت شهادت حضرت فاطمه)س( برگزار شد

همایش فاطمیون

به همت مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( مسجدسلیمان، 
مراسم احیاء شب نیمه شعبان با حضور استادان، طالب و عموم 
بانوان با سخنرانی »حجت االسالم امینی« امام جمعه مسجد سلیمان 

درمسجد فاطمه الزهرا)س( این شهرستان برگزار گردید.
گفتنی است عرضه آثار و محصوالت فرهنگی، اجرای برنامه های 
از  صالحین  حلقه های  تشکیل  و  نوجوانان  و  کوکان  ویژه  فرهنگی 

برنامه های این مراسم بود.

در مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( برگزار شد

مراسم احیا شب نیمه شعبان

خواهران  علمیه  مدرسه  مدیر  اسماعیلی پویا«  راضیه  »خانم 
فاطمیه)س( ابهر از  تشکیل گروه طالیه داران امر به معروف و نهی 

از منکر در این مدرسه علمیه خبر داد.
مدیر مدرسه علمیه خواهران فاطمیه)س( ابهر افزود: طرح طالیه 
داران امر به معروف طرحی است برای احیای این فریضه فراموش 
شده و هدف از برگزاری این طرح تبادل اطالعات و نظرات برای 
شکل گیری سیاست های مربوط به امر به معروف و نهی از منکر و 

آسیب شناسی و ریشه یابی علل ترک معروف و ارتکاب منکر است.
گفتنی است این طرح در قالب 2 گروه 10 نفره تشکیل خواهد 

شد و افراد فعالیت خود را پس دوره های آموزش شروع می کنند.

تشکیل گروه طالیه داران 
امر به معروف و نهی از منکر در مدرسه

»خانم علمی فرد«، مدیر مدرسه علمیه خدیجه کبری)س( زنجان 
از برگزاری اعتکاف علمی با عنوان »مدیریت زمان در سنگر علمی 

حوزه« با حضور طالب این مدرسه خبر داد.
گفتنی است بیش از 15 نفر از طالب این مدرسه، در این اعتکاف 
علمی شرکت داشتند و عالوه بر تنظیم زمان و برنامه ریزی درسی 
صورت  باال  پایه های  طالب  توسط  که  موجود  اشکاالت  رفع  و 
می گرفت، در اوقات فراغت به بررسی مسائلی از قبیل آسیب های 

شبکه های اجتماعی و طریقه سلوک عارفان پرداخته شد.

در مدرسه علمیه خواهران خدیجه کبری)س( بررسی شد

مدیریت زمان در سنگر علمی حوزه

نشست اخالقی با حضور »حجت  االسالم حسینی« امام جمعه خرمدره، 
طالب و استادان مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( هیدج برگزار شد.
حجت االسالم حسینی، امام جمعه خرمدره با اشاره به اهمیت 
و ارزش علم آموزی در حوزه های علمیه خواهران و ظرفیت باالی 
این حوزه های علمیه برای هدایت جامعه گفت: زمینه آماده ای که 
در حوزه های علمیه خواهران با توجه به استعدادهای بانوان برای 
سازندگی تربیتی وجود دارد، این امکان را بوجود می آورد که همواره 
نگرش خاصی به حوزه های علمیه خواهران در جامعه وجود داشته 
باشد. نگرشی که براساس آن حوزه های علمیه خواهران می توانند 

ساختار تربیتی جامعه را به سوی کماالت حقیقی سوق دهند.

مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( مطرح شد

حوزه های علمیه خواهران باید ساختار تربیتی 
جامعه را به سوی کمال حقیقی سوق دهند

طرح تبلیغی »طبیب الّدوار« با حضور مدیر، معاونان، استادان 
جمع  در  دامغان  فاطمیه)س(  خواهران  علمیه  مدرسه  طالب  و 

معتکفین مسجد جامع این شهر برگزار شد.
معیارهای  و  مالک  همسران،  ارتباط  چگونگی  است  گفتنی 
تصحیح  شرعی،  احکام  پاسخ  و  پرسش  مذهبی،  مشاوره  ازدواج، 

قرائت قرآن و نماز از جمله برنامه های این طرح تبلیغی بود.

توسط طالب مدرسه علمیه خواهران فاطمیه)س( برگزار شد

طرح تبلیغی »طبیب الّدوار«

جلسه اخالق با سخنرانی »حجت االسالم فؤادیان«، استاد حوزه 
فاطمیه)س(  خواهران  علمیه  مدرسه  طالب  جمع  در  دانشگاه  و 

دامغان برگزار شد.
در  آموزی  علم  اهمیت  به  جلسه  این  در  حوزه  اخالق  استاد   

طالب اشاره کرد.

برگزاری جلسه اخالق

جلسه آموزش خانواده با موضوع »شیوه  های برخورد با نوجوانان 
و جوانان« در مدرسه علمیه خواهران فاطمیه)س( دامغان برگزار شد.
فضائل  بیان  به  جلسه  این  در  حوزه  استاد  مهرابی«،  »خانم 
جواداالئمه)ع(، درباره شیوه های تربیتی نوجوانان و جوانان پرداخت.
مسائل  کارشناس  و  دامغان  فاطمیه)س(  علمیه  مدرسه  مدیر 
برای  آماده سازی  سالم،  تربیتی  شیوه های  بیان  ضمن  تربیتی، 
روانی،  امنیت  ایجاد  همانندسازی،   و  الگوپذیری  واقعی،  دنیای 
عدم شتاب در برابر مشکالت و برقراری کالم عاطفی را از اصول 

تربیتی در تربیت فرزندان به ویژه نوجوانان عنوان کرد.

بررسی شیوه های برخورد با نوجوانان و جوانان

به مناسبت والدت امام علی)ع( مراسم جشنی با حضور طالب 
مدرسه علمیه خواهران عصمتیه سمنان برگزار گردید.

»حجت االسالم دیانی«،  در  این مراسم خطبه 175 نهج البالغه 
را که خطبه غافلین می باشد را شرح داد و به بیان روش مقابله با 

انحراف از زبان امام علی)ع( پرداخت.

در مدرسه علمیه خواهران عصمتیه بررسی شد

شرح خطبه 175 نهج البالغه

مرکز تخصصی  تفسیر امام صادق)ع( برگزار گردید
تقدیر از برترین های پژوهشی

و  حوزه  استاد  اشرفی«  مرتضی  با سخنرانی »حجت االسالم  مراسمی 
دانشگاه در مدرسه علمیه خواهران امام جعفر صادق)ع( شاهرود برگزار شد.
به  اشاره  با  صادق)ع(  جعفر  امام  خواهران  علمیه  مدرسه  مؤسس 
جایگاه رفیع علم و دانش در اسالم اظهار کرد: در اسالم پدرانی برای 
انسان مقرر شده است که نخستین آن ها پدری است که سبب تولد 

انسان می شود و دوم پدر انسان، فردی است که او را تعلیم می دهد.
حجت االسالم اشرفی با اشاره به این که علم، عامل رهایی انسان 
علمی  گنجینه های  و  اندوخته ها  چنانچه  گفت:  است  جهالت  از 
شاهد  زودی  به  شود،  منتقل  نسل  به  نسل  معلمان  و  استادان 

جهانی عاری از جهالت و گمراهی خواهیم بود.

در مدرسه علمیه خواهران امام جعفر صادق)ع( عنوان شد

علم، عامل رهایی انسان از جهالت

ساخته  خود  مشکالت  »بررسی  عنوان  با  پژوهشی  نشست 
ازدواج«  با حضور »خانم سعیده نخعی زینلی«، طالب و استادان 

در مدرسه علمیه خواهران فاطمیه)س( نهبندان برگزار گردید
بیان ماهیت مشکالت  با  پژوهشی  این نشست  استاد حوزه در 

ازدواج، آن ها را به دو دسته حقیقی و خودساخته تقسیم کرد.
و  تحصیل  مسئله  به  تک بعدی نگری  سنگین،  مهریه  وی 
از  را  ازدواج  معیارهای  تعیین  در  اشتباه  و  اجتماعی  موقعیت های 

جمله مشکالت خودساخته ازدواج برشمرد.

در مدرسه علمیه خواهران فاطمیه)س( بررسی شد

مشکالت خود ساخته ازدواج

سخنرانی  با  متقاعدسازی«  »اصول  موضوع  با  مخاطب شناسی  جلسه 
»خانم فرخی« در جمع طالب مدرسه علمیه خواهران کوثر آباده برگزار شد.
وی در ادامه به مزایا و اثرات پرسش های برانگیزنده رغبت اشاره 
کرد و اظهار داشت:کنترل گفت وگو و هدایت مخاطب در جهت اهداف 
افکار شنونده  با عالقه های مخاطب، تحریک  خویش، آشنا شدن 
و... از اثرات یادگیری و استفاده از اصول متقاعدسازی دیگران است.

در مدرسه علمیه خواهران کوثر بررسی شد

اصول متقاعدسازی

دیدار  به  آباده  کوثر  خواهران  علمیه  مدرسه  استادان  و  طالب 
حرم  مدافع  شهید  اولین  حمیدرضا  قاسم پور«،  »شهید  خانواده 

شهرستان آباده رفتند.
رهبری)مدظله العالی(  معظم  مقام  سخن  به  اشاره  با  لطفی«  »خانم 
شهدا  برای  امروز  که  کاری  حداقل  گفت:  حرم  شهدای  مورد  در 
می توانیم انجام دهیم این است که گناه نکنیم و با حفظ حجاب و 

نجابت،  حرمت خون شهدا را حفظ کنیم.
استاد حوزه تصریح کرد: وجود مردان دالوری همچون شهدا، به خاطر 

وجود مادران عزیزی است که در مکتب و مسیر حضرت زهرا)س( بودند.

بازدید طالب از خانواده شهید مدافع حرم

مراسم بزرگداشت روز معلم با سخنرانی »حجت االسالم دهقانی« 
در جمع طالب مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( استهبان برگزار شد.
حقوق  به  اشاره  با  استهبان،  اسالمی  تبلیغات  اداره  رئیس 
و  امام سجاد)ع( فرمودند: »حق  یکدیگر گفت:  به  و شاگرد  استاد 
کند،  احترامش  که  است  این  استاد  برابر  در  شاگرد  وظیفه  اولین 
محضرش را موقر بدارد، با دقت به سخنانش گوش دهد، صورتش 
رو به استاد باشد و به استاد نگاه کند، صدایش را از صدای استاد 
بلندتر نکند، هر گاه کسی از استاد سؤالی را پرسید شاگرد جواب 

ندهد و خوبی های استاد خود را بیان کند.«

در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( برگزار شد

مراسم بزرگداشت روز معلم

حضرت  خواهران  علمیه  مدرسه  طالب  معلم،  روز  مناسبت  به 
نرگس)س( جهرم از استادان خود تقدیر و تشکر کردند.

حضرت  علمیه  مدرسه  فرهنگی  معاون  بنایی«،  مریم  »خانم 
نرگس)س( در خصوص نحوه برگزاری این مراسم گفت: این مراسم 
هر  طالب  و  شد  برگزار  گذشته  سال های  از  متفاوت  شیوه ای  به 
پایه، تقدیر و قدردانی از استادان خود را به عهده گرفته و به صورت 
مجزا، محتوای برنامه های خود را مشخص نمودند و برای مراسم 

روز معلم، برنامه ریزی کردند.

در مدرسه علمیه خواهران حضرت نرگس)س( برگزار شد

مراسم بزرگداشت مقام استادان

مراسم جشن نیمه شعبان باسخنرانی »حجت االسالم قهرمانی« 
مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه جهرم در مدرسه علمیه خواهران 

حضرت نرگس)س( برگزار گردید. 
زمان )عج(  امام  دعای  در  کرد:  بیان  قهرمانی،  حجت االسالم 
به  سالم  می دهند،  ایشان  به  حضرت،  منتظران  که  سالم هایی  از 
عدالت گستری تام حضرت ولی عصر)ارواحناه فدا( است که حکایت از این 
دارد که منتظر امام عدل، باید عادل باشد؛ همان عدالتی که عامل 
مهم عاقبت به خیری و از اهداف برجسته مومنان محسوب می شود.
وی در ادامه سخنان خود با توجه به آیه 135 سوره نساء افزود: 
خداوند در این آیه می فرماید: »ای مؤمنان! قیام در راستای قسط 
و عدل داشته باشید و شهادت برای خدا بدهید ولو به ضرر خود یا 

پدر و مادر و بستگانتان تمام شود.«
کرد:  خاطرنشان  جهرم  سپاه  در  فقیه  ولی  نمایندگی  مسئول 
باتوجه به آیه 135 سوره نساء، روحیه عدالت خواهی، عدالت محور،  
حق خواهی، حق طلبی و انصاف گرایی سه ویژگی منتظران واقعی 

حضرت ولی عصر)عج( می باشد.

برگزاری مراسم جشن نیمه شعبان

نشست »آشنایی با آسیب های شبکه های مجازی« با سخنرانی 
فاطمه  خواهران  علمیه  مدرسه  طالب  جمع  در  علوی نیا«  »خانم 

الزهرا)س( داراب برگزار گردید.
خانم علوی نیا در این نشست ضمن بیان اقسام امنیت اقتصادی، 
اجتماعی، فرهنگی و سیاسی به بررسی میزان امنیت در تلفن های 
هوشنمد و غیرهوشمند و اهمیت امنیت در شبکه های مجازی پرداخت.
وی همچنین به معرفی اقسام شبکه های مجازی و آسیب های 

موجود در شبکه های مجازی پرداخت.

در مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( برگزار شد

نشست »آشنایی با آسیب های شبکه های مجازی«

»خانم مدینه صدیق«، معاون پژوهش مدرسه علمیه خواهران 
سمانه  »خانم  پایان نامه  از  دفاع  جلسه  برگزاری  از  فارس  استان 
جوادی« از طالب گرایش تفسیر و علوم قرآنی، با عنوان »تحلیل 
تفاوت مواجه قرآن با یهود در سوره های مکی و مدنی« با راهنمایی 

»حجت االسالم عبدالرسول هادیان« خبر داد.
وی افزود: »حجت االسالم محمدمهدی کریمی نیا« استاد مشاور 

و »حجت االسالم غالمعلی امین« داور این جلسه دفاعیه بودند.
انجام  شرط  به  پایان نامه  این  گفت:  پایان  در  صدیق  خانم 

اصالحات با رتبه عالی پذیرفته شد.

معاون پژوهش مدرسه علمیه خواهران استان فارس خبر داد

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه

به همت معاونت فرهنگی حوزه علمیه خواهران فارس، نشست 
خواهران  علمیه  مدرسه  در  استادان  و  طالب  حضور  با  اخالقی 

الزهرا)س( شیراز برگزار شد.
اهمیت  به  اشاره  با  نشست  این  در  نادرپور«  معصومه  »خانم 

برقراری ارتباط با خدا به تفسیر سوره عصر پرداخت.

در جمع طالب مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( تبیین شد

اهمیت ارتباط با خالق

علمیه  مدارس  در جمع طالب  استاد   مقام  بزرگداشت  مراسم 
خواهران فاطمه الزهرا)س(،فاطمیه)س( و ریحانه النبی)س( شیراز برگزار شد

و  توجه  بر  تأکید  با  نشست  این  در  بینازاده«  »حجت االسالم 
الگوگیری از حضرت علی)ع( از استادان خواست که در هر مرحله از 
زندگی اخالص، تقوا و خدامحوری را سرلوحه کار خود قرار داده و 

تربیت و انسان سازی را فراموش نکنند.

باحضور طالب مدارس علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س(، 
فاطمیه)س( و ریحانه النبی)س( برگزار شد

مراسم بزرگداشت مقام استاد 

علمیه  مدرسه  در  »خداشناسی«  عنوان  با  اخالقی  نشست 
خواهران الزهرا)س( کازرون با حضور  طالب و استادان برگزار شد.

معرفت  بر  تأکید  با  نشست،  این  در  »حجت االسالم محمدی« 
انسان ها  لذا همه  از خداست  انسان  روح همه  بیان کرد:  به خدا 
باید نسبت به خدا معرفت داشته باشند و خدا را بشناسند، زیرا اگر 

انسان به خدا معرفت پیدا کند به سعادت و کمال می رسد.

در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( برگزار شد

نشست اخالقی با عنوان »خداشناسی«

کارگاه آموزشی »مهدویت« ویژه دانش آموختگان با سخنرانی »خانم 
صغری فیروزی« در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( گراش برگزار گردید.
خانم فیروزی مشاور و استاد حوزه با اشاره به فرازهایی از دعای 

عهد به بیان آثار وجود مهدویت در زندگی اشاره کرد.
وی ایجاد امید در زندگی، ارتباط معنوی، رشد و تکامل تربیتی و 
افزایش روحیه انتظار در جامعه را از آثار مهدیت در زندگی معرفی کرد.

در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( برگزار شد

کارگاه آموزشی »مهدویت«

دوره آموزشی »مدیریت و بکارگیری آموزه های دینی« در مدرسه 
علمیه خواهران الزهرا)س( گراش برگزار شد.

با اشاره به اهمیت بکارگیری   »خانم صغری فیروزی« در ابتدا 
بیان آموزش مهارت ها و چگونگی  به  آموزه های دینی در زندگی، 

مدیریت زندگی براساس آموزه های دینی پرداخت.
وی با اشاره به عوامل مهم که باعث پیشرفت و آرامش در زندگی می شوند 
خاطرنشان کرد: درک همسر، توجه به نیاز ها، احترام به حریم و خواسته ها، 
و  احساسات  ابراز  و  یکدیگر  کردن  تحسین  مناسبت ها،  در  دادن  هدیه 

عواطف از مهم ترین عوامل پیشرفت و آرامش در زندگی می باشند.

برگزاری دوره آموزشی »مدیریت و بکارگیری 
آموزه های دینی در زندگی«
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آبیکقزوین شهراستان

قزوینقزوین شهراستان

آرانوبیدگلقم شهراستان

مراسم جشن اعیاد شعبانیه با سخنرانی »خانم منصوره نیکجو« استاد 
و مبلغ حوزه در مدرسه علمیه خواهران زینبیه)س( آبیک برگزار گردید.
خانم نیکجو در این مراسم با اشاره به شخصیت واالی حضرت 
ام البنین)س( ضمن بیان جایگاه زن در اسالم و نقش مهم وی در 
خانواده، گفت: اولین اولویت بانوان در زندگی همسرداری و تربیت 
فرزندان صالح است، پس اگر بانوان در کنار انجام این وظایف، با 
اذن همسرش تحصیل می کند و یا شاغل است، نباید مغرور شده و 
خود را نسبت به همسرش مستقل ببیند زیرا عدم رعایت این مسئله 
در زندگی زناشویی عامل بسیاری از مشکالت خواهد شد.                                                                                                     

مدرسه علمیه خواهران زینبیه)س( برگزار نمود

مراسم جشن اعیاد شعبانیه

با  زمان)عج(  امام  میالد  مناسبت  به  ظهور  منادیان  همایش 
سخنرانی »خانم عذرا علوی« استاد حوزه در جمع طالب و استادان 

مدرسه علمیه خواهران زینبیه)س( آبیک برگزار گردید.
خانم علوی در این همایش با اشاره به وظایف منتظران در عصر 
غیبت به بیان ظلم و ستم موجود در جهان و مشکالت اخالقی 

انسان ها در آخرالزمان پرداخت.
وی در ادامه به لزوم آمادگی همیشگی منتظران اشاره کرد با توجه 
به آیات قرآن، حضرت یعقوب)ع( را نمونه یک منتظر حقیقی برشمرد.
خانم علوی فواید یاد کردن امام زمان)عج( را رسیدن به آرامش و 

بهره بردن از هدایت خاصه ایشان برشمرد.

همایش »منادیان ظهور«

حضور  با  اضطراب«،  با  مقابله  و  مطالعه  صحیح  »روش های   
»دکتر مرضیه درخشان«، روانپزشک، مشاور و استاد دانشگاه قزوین 

در جمع طالب مدرسه علمیه خواهران زینبیه)س( آبیک بررسی شد.
راه های کاهش اضطراب در  از  را  خانم درخشان مسئله مداری 

درس خواندن عنوان کرد.
روانپزشک و استاد دانشگاه استان قزوین، هیجان مداری را از 

دیگر راه های کاهش اضطراب نام برد.

 روش های صحیح مطالعه و مقابله با اضطراب

علمیه  حوزه  مدیر  کاظملو«  »حجت االسالم  حضور  با  نشستی 
خواهران استان قزوین، »حجت االسالم ابوالقاسمی« رابط آموزش 
مسئول  و   زنان  جامعه  بسیج  رضایی«مسئول  »خانم  و  پروزش  و 
خواهران  علمیه  حوزه  مدیریت  ساختمان  در  ریحانة النبی  طرح 

استان برگزار گردید.
از  احادیثی  بیان  ضمن  نشست  این  در  کاظملو  حجت االسالم 
امور  محور  باید  اهل بیت)علیهم السالم(  داشت:  اظهار  امام زمان)عج( 

فرهنگی باشند.
و  عفاف  مربی  تربیت  دوره  تشریح  به  رضایی  خانم  ادامه  در 

حجاب پرداخت.
حضور  اهمیت  بیان  به  ابوالقاسمی،  حجت االسالم  پایان  در 

خواهران طلبه در مدارس آموزش و پرورش پرداخت.

در مدیریت حوزه علمیه خواهران استان برگزار شد

نشست مدیر حوزه علمیه خواهران قزوین با 
مسئول طرح ریحانةالنبی

مراسم احیا شب نیمه شعبان در  مدرسه علمیه خواهران فاطمیه)س( 
قزوین با حضور طالب و استادان این مدرسه برگزار شد.

به  اشاره  ضمن  مراسم  این  در  شهسواری«  »حجت االسالم 
روایتی از امیر المؤمنین)ع( گفت: تفکر و تدبر بسیاری از مشکالت 
را حل می کند و به همین خاطر است که یک ساعت تفکر برابر با 

هفتاد سال عبادت است.

در جمع طالب مدرسه علمیه خواهران فاطمیه)س( بیان شد

تفکر و تدبر؛ حالل بسیاری از مشکالت 

سخنرانی  با  مقاومتی«  »اقتصاد  موضوع  با  سیاسی  نشست 
»آقای رحیمی« مسئول سیاسی سپاه ناحیه کاشان در جمع طالب 

مدرسه علمیه حضرت زینب سالم)س( آران و بیدگل برگزار گردید.
اقتصاد  نام  تکرار  و  تدبیر  گفت:  نشست  این  در  رحیمی  آقای 
از  انقالب)مدظله العالی( نشان  بر سال 95 توسط رهبر معظم  مقاومتی 

اهمیت این موضوع بر مسِائل داخلی و خارجی دارد.
ُبعد اقدام و عمل پرداخت و از  وی در ادامه به چندین راهکار در 
مبلغان خواست که اقتصاد مقاومتی را برای مخاطبان تبیین و تشریح 

کنند و به روش اصالح الگوی مصرف به شکل مصداقی بپردازند.

در مدرسه علمیه خواهران حضرت زینب)س( برگزار شد

نشست سیاسی با عنوان »اقتصاد مقاومتی«

مراسم گرانقدر احیا شب نیمه شعبان با سخنرانی »حجت االسالم 
عزیزی« در جمع طالب مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( 

آران و بیدگل برگزار گردید.
حجت االسالم عزیزی، ضمن تبریک والدت با سعادت منجی 
و  زمان)عج(  امام  با  ارتباطی  راهکارهای  بیان  به  بشریت  عالم 

انتظارات ایشان از طالب پرداخت.
گفتنی است شرح خطبه شعبانیه، برائت استهالل رمضان و... 

از دیگر برنامه های این مراسم معنوی بود.

مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( برگزار نمود 

مراسم احیا شب نیمه شعبان

ما انقالبی هستیم
مشروح سخنان »حجت االسالم والمسلمین جمشیدی«، در اجالس فصلی مدیران 

 ما امسال 
برای اولین بار در 
المپیاد علمی با 
جامعة الزهرا)س( 

به صورت مشترک 
شرکت کردیم، 

من که خدمت گزار 
کوچک این مجموعه 
 احتمال 

ً
هستم اصال

نمی دادم که از 12 
برتر در چهار پایه 
درسی 10 نفر از 
حوزه های علمیه 
خواهران بودند.

اکنون ما در عرصه 
فضای مجازی 7000 

خواهر طلبه وبالگ نویس 
داریم که هر روز تولید 

محتوای دینی و انقالبی 
می کنند، این دستاور 

خیلی بزرگی است.
شبکه کوثرنت 

که بزرگترین شبکه 
آموزشی، پژوهشی 
و علمی کشور است 
مقدمه ای برای ورود 

همه خواهران به فضای 
مجازی، جهت دفاع 
از آرمان ها و منویات 

انقالب اسالمی است.

ادامه از صفحه 1
به  انبیا  همه  و  نیفتاد  اتفاقی  چنین 
و  نرسیدند  مرتبیه  عالی ترین  در  تحقق 
این تنها در زمان ظهور حضرت حجت)عج( 
یعنی تحقق حکومت الهیه مطلق محقق 
ِبالُهدی   َرسوَلُه  رَسَل 

َ
أ ذي  الَّ »ُهَو  می شود 

به  ِه«  ُکلِّ الّدیِن  َعَلی  ِلُیظِهَرُه  الَحقِّ  َودیِن 
نص روایات این آیه شریفه »ِلُیظِهَرُه َعَلی 
ِه َوَلو َکِرَه الُمشرِکوَن« این در زمان  الّدیِن ُکلِّ

حضرت حجت)عج( محقق خواهد شد.
اما این اتفاق به هر نسبت که امکان 
داشته باشد در طول تاریخ توسط مؤمنان 
علما  لذا  بوده،  وظیفه  یک  صالحین  و 
انبیا  که  کاری  همان  و  هستند  انبیا  ورثه 
می کنند، علما هم می کنند؛ این دین من 

و شماست، این اعتقاد من و شماست.

انقالبی گری؛ سیره و منش انبیا
به  انقالبی گری  که  داشت  توجه  باید 
و  است  انبیا  منش  و  سیره  واقعی،  معنای 
استکبارستیزی،  یعنی  استکبار  با  مبارزه 
ابعاد  در  شرک  نفی  سطله،  با  مبارزه 
این  و  مؤمنین؛  استقالل  و  مختلف 
اگر  است. شما  انبیا عظام  و منش  سیره 
اسالمی  جمهوری  اساسی  قانون  به 
سطر  می شوید  متوجه  کنید.  توجه  ایران 
بر  است  مبتنی  ابتدا  از  قانون  این  سطر 
للکافرین  »لیس  بلند؛  اهداف  همین 
شرقی  »نه  شعار  و  سبیال«  مؤمنین  علی 
ایران  اسالمی  جمهوری  در  غربی«  نه 

برخاسته از همین آیه شریفه است.

فرهنگ ایثار و شهادت
استقالل،  ستیزی،  استکبار  این  خوب 
این روحیه جهاد و ایثار، همه این ها در این 
من  اشتری  الله  است؛»ان  شده  جمع  آیه 
المؤمنین انفسم و اموالهم« خدا جان و مال 
و  ایثار  فرهنگ  این  را خریدار شد،  مؤمنین 
موج  ما  انقالب  در  که  شهادتی  و  فرهنگ 
و  قرآن  فرهنگ  همین  از  برخواسته  می زند 

روایات ماست.
قیمت  به  باطل  مقابل  در  ایستادگی 
هستی،  همه  قیمت  به  مال،  و  جان 
همان  حقیقت  در  انقالبی  فرهنگ  این 
فرهنگ  همان  است،  اسالمی  فرهنگ 

حرکت بلند انبیا، اولیا و اوصیا است.

احیا و تحقق ارزش های اسالمی
در یک برهه ویژه از تاریخ بشریت، خدا 
در  مؤمنین  از  یکی  که  داده  را  توفیق  این 
برافراشته  را  توحید  پرچم  عالم  از  گوشه ای 
کنند که تا یک َعَلم هدایتی باشد برای همه 
انسان های آزاده در این عالم.تا همه بدانند 
استکبار  مقابل  در  که  دارد  وجود  جایی  که 
پای خود می ایستد،  نمی شود، روی  تسلیم 
پایبند  ارزش ها  تحقق  و  ارزش ها  احیای  به 
برای  این  که  است  معلوم  خوب  است. 
استکبار  و  بود  خواهد  سنگین  استکبار، 
چنین چیزی را قبول نخواهد کرد، به همین 
تا  پیروزی نهضت  از  از قبل  دلیل است که 
نسبت  ما  این که  لذا  می کند.  توطئه  امروز 
حوزه های  اینکه  حساسیم،  انقالب  به 
علمیه نسبت به اتفاقات، مسائل، سرنوشت 
جمهوری  مقدس  نظام  اسالمی،  انقالب 
و مراقب هستند،  اسالمی همواره حساس 
این  است،  ایمان  و  اعتقاد  از  برخاسته  این 
در  مشترکی  عنصر  و  هدف  از  برخواسته 
و  انقالب اسالمی  میان حوزه های علمیه، 

نظام مقدس جمهوری اسالمی است.

روحانیت؛ محور اصلی حرکت  انقالب
نسبت  هیچوقت  علمیه  حوزه های 
نخواهند  بی تفاوت  مولود  این  آینده  به 
جنگ  از  پس  و  جنگ  طول  در  لذا  بود. 
و از قبل از پیروزی انقالب، محور اصلی 
بوده  روحانیت  انقالبی،  حرکت های 
است، من در اجالس قبل که در همین 
جلسه  آن  از  بعد  شد  برگزار  مقدس  شهر 
حوزه های  یک  درجه  مدرسین  از  نفر   25
علمیه که در رتبه بعد از مراجع عظام تقلید 
بودند  افرادی  بودند حضور داشتند برخی 
که در زمان سابق به سراسر کشور تبعید 
شدند، به زندان افتادند و شکنجه شدند، 
دنبال  به  زمان  آن  در  این ها  مگر  چرا؟ 
دنبال تحقق  به  این ها  بودند؟  چه چیزی 
شعار نفی ظلم، نفی سلطه، تحقق شعائر 
و ارزش های اسالمی بودند، همان ها هم 
بعد از پیروزی انقالب تا پای جان در مقابل 
ایستادند،  استکبار  زیاده خواهی های 
بذل  کردند،  تالش  گرفتند،  مسئولیت 
جان کردند، عده ای به سرای باقی منتقل 
شهادت  فیض  به  دیگر  برخی  و  شدند؛ 
باقی اند  همچنان  نیز  عده ای  و  رسیدند؛ 
َمْن  »َفِمْنُهْم  انقالب اند.   یاور  کماکان  و 
آیین  این  َیْنَتِظُر«  َمْن  َوِمْنُهْم  َنْحَبُه  َضی 

َ
ق

و رسم حوزه های علمیه است.

امام)ره( پرچمدار مبارزه با استکبار 
از ابتدای شروع نهضت، امام خمینی)ره(، 
اولین فرد حوزه های علمیه در مسند مرجعیت، 
حوزه های  مفاخر  بزرگترین  از  استاد،  اول 
اولین  استکبار شد.  با  مبارزه  پرچم دار  علمیه، 
کسانی که به ایشان لبیک گفتند شاگردانشان 
علمیه،  حوزه های  اول  تراز  استادان  بودند، 
همین ها  ایستادند،  انقالب  پای  همین ها 
آمدند، بذل جان کردند، سپس بقیه مردم نیز 
مردانه  همین ها  شد،  پیروز  انقالب  تا  آمدند، 
امر حوزه های  متولیان  لذا  ایستادند؛  جانانه  و 
و  مدیران  علمیه،  حوزه های  استادان  علمیه، 
این ها  هستند،  دست اندرکار  که  کسانی  همه 
بر حفظ روحیه انقالبی در خودشان و طالب 
بخواهیم  که  را  جامعه ای  هر  هستند.  مقدم 
اصالح کنیم، باید صفتی را در آن جلوه دهیم، 
نمونه های آن  بروید  شما هر جای کشور هم 
یک  که  می بینید  هرجا  می کنید،  مشاهده  را 
آنجا  بزرگتر  یک  که  می بینید  هست،  برکتی 

بوده که این اتفاق افتاده است.
اگر امثال امام خمینی)ره( نبودند، اگر 
مانند بزرگانی که مجاهدت کردند نبودند، 
رهبری)مدظله العالی(  معظم  مقام  مثل  اگر 
در  را  بزرگی  برکات  همچین  ما  نبودند، 
خوب  بزرگتر های  این  نمی دیدیم.  جامعه 
و  مال  جان،  بذل  با  که  هستند  و  بودند 
وسع همه هستی خود را در َطَبق اخالص 
گذاشتند. مردم هم دیدند آن ها جز خدا و 

جز حق طلبی چیز دیگری را نمی جویند.

پایبندی به فرهنگ انقالبی بودن 
در  امروز  تا  که  مسیری  و  ابتدا  به  اگر 
مسیر  این  به  و  کردیم  طی  نهضت  طول 
این  کنیم،  نگاه  امروز  تا  انبیا  تاریخی 
این  بودن،  انقالبی  فرهنگ  این  اشتراک، 
ویژگی های این فرهنگ موج می زند. خوب 

من و شما به این مسئله اولی هستیم. 

رسالت حوزه های علمیه؛ رسالت 
انبیاست

مصوبه  این  آقایان  همه  علی القاعده 
یک  حوزه  عالی  شورای  که  دیدند   را 

مصوبه ای را با عنوان طرح حفظ و تقویت 
انقالبی در حوزه های علمیه دارد،  روحیه 
که من این را خدمت همه مدیران ارسال 
باید  و  است  خوبی  مصوبه  این  کردم، 
است،  ممکن  که  آنجا  تا  کنیم  تالش 
نکنیم.  این  به  اکتفا  البته  و  دهیم  انجام 
مقدم بر هر چیزی این است که ما رسالت 
رسالت  رسالت انبیا،  علمیه،  حوزه های 
این  اگر  بشناسیم،  را  شیعه  روحانیت 
رسالت را خوب بشناسیم و به دیگران نیز 
در  انقالبی  ارزش های  احیا  دهیم  انتقال 

صدر این رسالت قرار می گیرند.

اهتمام به امور مسلمانان
یک  راستین  و  واقعی  روحانیت 
روحانیت وابسته به اجانب و کفار نیست، 
یک روحانیتی که بی تفاوت نسبت به آنچه 
نیست،  می گذرد  پیرامونش  و  دنیا  در  که 
بلکه پیشتاز است، انقالبی است. انقالبی 

به معنای واقعی کلمه است.
من  بگوید  انسان  می شود  مگر 
اکرم)ص(  پیامبر  حدیث  این  ولی  روحانیم 
که می فرماید: »من اصبح و لم یهتم بامور 
مسلمین فلیس بمسلم« را شنیدم، این که از 
امور مسلمانان  به  اساس کسی که اهتمام 

داشته باشید.

ارتقای فرهنگ انقالبی
یک   ،1388 سال  تقریبًا  می آید  یادم 
طرحی را در معاونت جامعه و نظام در جامعه 
مدرسین برای ارتقای فرهنگ انقالبی تهیه 
بود  این  طرح  این  اصلی  شاخصه  کردیم، 
بارز و انقالبی همین استادان  که استادان 
انقالب  در  که  استادان  همین  پیشتاز، 
زحمت کشیدند و برای انقالب جان فشانی 
با طلبه ها نشست  کردند، به شکل منظم، 
داشته باشند. در خاطرم هست در آن ایام، 
رئیس  مشکینی)ره(«،  »آیت الله  حضرت 
جامعه مدرسین بودند؛ من در جلسه جامعه 
که مسئله مفصلی  را  این مسئله  مدرسین 
نیز بود، طرح کردم، قرار گذاشتند و متعهد 
طلبه ها  با  یک بار  ماهی  حداقل  که  شدند 
نشست داشته باشند و این وقت را عنایت 
کنند و آیت الله مشکینی)ره( علی رغم مشغله 
و کسالتی که داشتند این طرح را پذیرفت. 

زندگی نامه آیت الله مشکینی)ره(
زندگی نامه  یک  مشکینی)ره(  آیت الله 
هم  زندگی نامه  این  گرفتن  البته  دارد، 
مسئول  من  زمان  آن  در  دارد.  داستانی 
در  آقایان  همه  زندگی نامه  و  بودم  دفتر 
دو  جز  به  کردم  جمع  را  مدرسین  جامعه 
نفر؛ من رفتم خدمت آیت الله مشکینی)ره( 
هربار  من  و  نوشت  یادداشتی  ایشان  و 
متأثر می شوم،  این جمله می افتم  یاد  که 
سوزدل  عمق  داشت،  ایشان  که  عبارتی 
رژیم  می دانید  که  همانطور  بود.  ایشان 
تبعید  و  دستگیر  را  ایشان  ستم شاهی 
کرده بود، یک مدتی کوتاه در مکانی بود 
ایشان  که  می دادند  گزارش  نگهبانان  و 
می کند  مؤعظه  را  مردم  و  می خواند  نماز 
به همین دلیلی ایشان به یک شهر دیگر 
این  با  دارد  تعبیری  ایشان  تبعید  شدند. 
مضمون که من را مانند برده ها می خریدند 
و می فروختند؛ از این دیار به دیاری دیگر 
و یک شهر به شهر دیگر تبعید می شدم. 
آیت الله مشکینی)ره( اینگونه برای انقالب 

ایستادگی کرد.

احیای فرهنگ انقالبی 
باید  انقالبی  فرهنگ  احیا  برای 
از  یکی  یعنی  داشته باشیم،  برنامه ریزی 
این  نگه داشتن  زنده  ما  اساسی  هّم های 
روحیه و این فرهنگ در حوزه های علمیه 
باشد. اولین حرکت این است که مخاطبان 
و همراهان خود را نسبت به این فرهنگ 
آشنا  انقالبی  فرهنگ  این  ویژگی های  و 
چیزی  چه  است.  وظیفه  یک  این  و  کنیم 
را در  باعث  شد که شهدای ما جان خود 
راه انقالب فدا کنند؟ آن اعتقادی بود که 
از ُبن به این فرهنگ داشتند و ما باید این 
فرهنگ را ترویج کنیم. چه اتفاقی  افتاد که 
یک حوزوی در سن 65 سالگی، در آستانه و 
یا در دوره مرجعیت پشت کند به همه تعلقات 
استکبار  مقابل  در  تنه  بگوید من یک  و  دنیا 
ایستادگی می کنم. خوب این انسان، فرهنگ 
قرآن را در جان خود حس کرده بود »قل انما 

اعزکم بواحده ان تقوموالله«. 
این فرهنگ را باید رواج دهیم، یعنی باید 
نشان دهیم که اسالم ناب چه ویژگی هایی 
انقالب  ویژگی های  با  ویژگی ها  این  و  دارد 
این  و  متحدند  ارزش  و  هدف  در  اسالمی 
که  چیزهایی  از  خیلی  کنیم.  منتقل  باید   را 

من و شما دیدیم و لمس کردیم نسل جوان 
ندیده و لمس نکرده است، لذا باید این ها را 

به نسل جوان منتقل کرد.
 

برنامه ریزی برای ارتقای فعالیت های 
فرهنگی، آموزشی، پژوهشی و اداری

در بین شما بزرگواران کسانی هستند 
زندان  شدند،  تبعید  طاغوت  زمان  در  که 
انقالب  راه  در  را  خود  عمر  و   رفتند 
گذاشتند، خوب برای این باید برنامه ریزی 
کرد، من راجع برنامه ها صحبت نمی کنم، 
برنامه ها را شماها و معاونت فرهنگی باید 
برنامه ها  از این  برنامه ریزی کنید. بخشی 
شود،  پژوهشی  و  آموزشی  نظام  وارد  باید 
آموزشی  متون  و  هدایت  باید  پژوهش ها 
آن گنجانده شود،  در  این مطالب  به  باید 
یعنی این فرهنگ را زنده و احیا کند. خوب 
این احتیاج به برنامه ریزی در همه شئون 

و قسمت ها دارد.
باید  مالی  و  اداری  قسمت  در 
که  کارهایی  در  و  گیرد  صورت  برنامه ریزی 
مربوط به اسالم و انقالب است باید بودجه 
صرف نمود، برنامه ریز ها باید توجه کنند که 

با رعایت اولویت ها برنامه ریزی کنند. 
باید برنامه داشت،  برای فرهنگ انقالب 
البته عرض کردم  باید کار کرد و هزینه کرد. 
جامعه از باال به پایین درست می شود، در همه 

مستوی ها، چه مردم چه حوزه های علمیه. 

سخنی با استادان و مدیران
در  ارشد  مدیران  و  مدیران  استادان، 
اولین  یعنی  دارند  قرار  خطاب  این  صدر 
این  با  را  خودشان  که  هستند  کسانی 
از  کسی  اگر  دهند،  تطبیق  باید  فرهنگ 
نباید  ندارد  فرهنگ  این  به  اعتقادی  ُبن، 
مسئولیت قبول کند ولی اگر مسئول شد 
کارگزار  ما  کارگزاریم،  ما  که  بداند  باید 
نظام  و  انقالب  ولی عصر)عج(،  حضرت 
هستیم،  اسالمی  جمهوری  مقدس 
خوب اول باید از اینجا شروع کرد، شروع 
هست  یادم  من  دارد.  اقتضائاتی  کردن 
مقام  خدمت  زمانی  مدرسین  جامعه  در 
شدیم،  مشرف  رهبری)مدظله العالی(  معظم 
این  فرمودند  ایشان  که  مطالبی  از  یکی 
نظام  کالن  مسائل  در  باید  شما  که  بود 
را  خود  موضع  و  باشید  داشته  موضع 
باشیم  داشته  توجه  باید  البته  کنید،  ابراز 
مقابل  در  مواضع  ابراز  ناکرده  خدایی  که 
شاخصی  یک  ما  نباشد.  رهبری  و  نظام 
در فرهنگ انقالبی داریم که این شاخص 
به  علمیه  حوزه های  سیاسی  حرکت  در 
بنده  که  خواهران  علمیه  حوزه های  ویژه 
در خدمت شما هستم، شاخص مسیری 
رهبری)مدظله العالی(  معظم  مقام  که  است 

مشخص نموده اند. 

ما انقالبی هستیم
ال  باید  حساس  و  کالن  مسائل  در 
ضروریات  از  این  و  باشیم  داشته  نعم  و 
برنامه ریزی  باید  یعنی  است  کار  اقتضای 
اردویی  و  محتوایی  کار  داشته باشیم، 
کنیم، جلسات و نشست برگزار کنیم، اما 
هستیم،  انقالبی  ما  این که  موضع  بیان 
و  داریم  حرف  مسئله  این  در  ما  این که 
که  مرکز  خود  از  این  هستیم،  حساس 
ستاد عالی هست، توسط روابط عمومی و 
استانی  مدیران  تا  انجام می شود  معاونان 
هستند.  میانی  ستادهای  که  مدارس  و 
به  نسبت  ما  شود.  فرهنگ  یک  باید  این 
مسائل حساس هستیم و نسبت به بعضی 

از مسائل حساسیت ویژه داریم.

مقام  به رهنمودهای  ویژه  توجه 
معظم رهبری)مدظله العالی(

در فتنه 88 بالفاصله بعد از این فتنه، 
این که  از  قبل  انتخابات،  از  قبل  روز   2
خدمت  ما  بگیرد،  باال  آنچنان  فتنه  آتش 
به عنوان  ما  این دلیل که  به  بودیم،  شما 
حوزه علمیه خواهران نسبت به سرنوشت 
مسئولیت  احساس  و  حساسیم،  نظام 
می کنیم، مسائل را باید رصد کرد، نسبت 
به مسائل حساس بود، باید به فرمایشات و 
رهنمودهای مقام معظم رهبری)مدظله العالی( 
کار در  این  برای  باید  و  ویژه داشت  توجه 

همه شئون باید برنامه ریزی کرد.

امتداد اجتماعی حوزه ها 
به  راجع  مقداری  باشد  فرصت 
رهبری)مدظله العالی(  معظم  مقام  فرمایشات 
فکر  که  نشستی  در  ایشان  کنم.  صحبت 
در  معظم له  فرمایشات  کامل  متن  می کنم 
امین«  این نشست، در قالب جزوه »ضیاء 
برای  جزوه  این  و  است،  شده   منتشر 

شده،  فرستاده  مدرسین  جامعه  اعضای 
مقام معظم رهبری)مدظله العالی( نکات اساسی 

در آن نشست فرموده بودند.
 

در  سیاسی  مبارزات  تفاوت 
دانشگاه و حوزه های علمیه 

به  دانشگاه  می دانید  که  همانطور 
مبارزه  که  است  مکانی  طبیعی  شکل 
معظم  مقام  تعبیر  به  می شود  شروع 
عده  یک  دانشگاه  در  رهبری)مدظله العالی(، 
و  هستند  آشنا  روز  مسائل  به  که  جوان 
ایشان  هستند.  روشن فکری  محیط  در 
حوزه  می گویند  که  است  درست  فرمودند: 
اما  بودند  مبارزات  بنیان گذار  دانشگاه  و 
در  که  است  این  حوزه  با  دانشگاه  تفاوت 
در  مخصوصی  عده  یک  معمواًل  دانشگاه 
مبارزه بودند و هستند اما در حوزه همه در 
استادان درجه یک  داشتند،  مبارزه شرکت 
نیز  طالب  و  بودند  انقالب  همراه  حوزه 
هم  اجتماعی  اگر  و  بودند  استادان  همراه 
می خواستند داشته باشند به منزل استادان 
می رفتند، و یعنی حوزه یک پارچه در تحقق 
این هدف تالش می کرد. نکته ای که مقام 
معظم رهبری)مدظله العالی( فرمودند این بود که 
دانشگاه و دانشجو نفوذ و امتداد اجتماعی 
که  تأثیری  حداکثر  و  دارند  کم  بسیار 
اطرافیان  و  دوستان  روی  بر  دارد  دانشجو 
نزدیکش است، اما حوزه های علمیه امتداد 
جامعه  تمام  با  تبلیغ  در  و  دارند  اجتماعی 

مخاطب دارند و حرف می زنند.
به  زیرا  است  مهم  بسیار  ما  برای  این 
در  علمیه  حوزه های  که  است  معنی  این 
امر پژوهش، چه  با مردم چه در  تخاطب 
سایر  در  چه  و  آموزش  و  تبلیغ  بخش  در 
وظیفه  را  فرهنگ  این  ترویج  بخش ها 
خود تلقی می کنیم. لذا مبارزات حوزه های 
علمیه به فرموده ایشان همه گیر و اثرگذار 

بوده است. 

یعنی  حوزه؛  ماندن  انقالبی 
انقالبی ماندن نظام

معظم له از این دو مقدمه منتقل شدند 
به این که انقالبی ماندن حوزه های علمیه  
یعنی  است  نظام  ماندن  انقالبی  عامل 
متحد  در هدف  نظام  با  علمیه  حوزه های 
را  خود  هدف  حوزه  العیاذبالله  اگر  است. 
گم کند، انقالب هم نسبت به هدفش از 
درون تهی می شود. لذا ذات را نمی شود از 

ذاتیات جدا کرد.

به چالش کشیدن نظام سلطه
مقام  فرمایش  در  که  دیگری  نکته 
که  است  این  بود  رهبری)مدظله العالی(  معظم 
انقالب  با  مخالفت ها  عامل  ناب،  اسالم 
اسالمی است، انبیا نظام سلطه را در دنیا 
به چالش کشیدند، کدام پیامبری در مقابل 
ایستادگی  خود  زمان  مستکبران  و  ظلم 
نکرد، مگر آن ها به پیامبران نگفتند بیایید 
ما به شما پول و مقام می دهیم، مگر شما 
انجام دهید، خوب  چه کاری می خواهید 
پیامبر  نبود  مگر  باشید،  ما  همراه  بیایین 
اکرم)ص( در پاسخ مستکبران فرمودند اگر 
از  خورشید و ماه را در دستانم قرار دهید 
دعوت  و  نمی شوم  منصرف  خود  دعوت 
با  مخالفت  علت  می دهم.  ادامه  را  خود 
ظلم  سلطه،  نظام  با  ایشان  مقابله  انبیا 
جمهوری  با  مخالفت  علت  بود،  شرک  و 

اسالمی نیز همین است.

دفاع حوزه های علمیه خواهران 
از آرمان ها و اهداف انقالب

به فرموده مقام معظم رهبری)مدظله العالی( 
ما  جهت گیری های  و  کارها  در  اگر 
ضدیت با نظام سلطه وجود داشته باشد، 

مستکبران قطعًا با ما مخالفت می کنند.
امروز باید عرض کنم این مایه دلخوشی و 
دلگرمی همه عالقمندان به انقالب اسالمی 
دفاع  در  خواهران  علمیه  حوزه های  که  باشد 
اسالمی  انقالب  اهداف  و  آرمان ها  ترویج  و 
از بخش ها  بسیاری  در  و  دارند  ویژه ای  سهم 
پیشتازند، همانند مادران و زنانی که  در زمان 
انقالب  پیروزی  و   شکل گیری  در  گذشته 

اسالمی سهم ویژه ای داشتند.

حضور 7000 طلبه خواهر وبالگ نویس 
در فضای مجازی

مجازی  فضای  عرصه  در  ما  اکنون 
داریم  وبالگ نویس  طلبه  خواهر   7000
انقالبی  و  دینی  تولید محتوای  روز  که هر 

می کنند، این دستاور خیلی بزرگی است.
شبکه  بزرگترین  که  کوثرنت  شبکه 
است  کشور  علمی  و  پژوهشی  آموزشی، 
مقدمه ای برای ورود همه خواهران به 

آرمان ها  از  دفاع  جهت  مجازی،  فضای 
کار  این  است.  اسالمی  انقالب  منویات  و 

بسیار بزرگی است. 
من به معاونان، مدیران استانی و مدیران 
مدارس و همه عزیزانی که در اجالس حضور 
این  که  کنند  تالش  می کنم،  عرض  دارند 
شبکه مجازی از لحاظ محتوایی تقویت شود.

تالش  عرصه  این  در  که  خواهرانی 
می کنند از لحاظ محتوایی پشتیبانی شوند، 
پشتیبانی های سخت افزاری و نرم افزاری 

را به میزانی که می توانید افزایش  دهید.
 

ویژگی خواهران طلبه انقالبی
ما برای 7000 خواهر طلبه وبالگ نویس 
ایجاد  درگاه  یک  فقط  کرده ایم؟  کار  چه 
کوچکی  هدیه  یک  نتوانستیم  هنوز  کردیم، 
مانند تلفن همراه هوشنمد و یا تبلت به این 

خواهران وبالگ نویس بدهیم.
 هرکاری که خواهران طلبه وبالگ نویس 
خودشان  تالش  ثمره  داده اند،  انجام  تاکنون 
بوده است و این از ویژگی های خواهران طلبه 

و روحانی انقالبی است.
همکاران  که  آفرینی ای  افتخار  این 
که  طلبه ای  خواهران  ویژه  به  شما،  و  ما 
مشغول  خواهران  علمیه  حوزه های  در 
مرهون  آورده اند،  دست  به  هستند  تحصیل 
تالش های شبانه روزی همه دست اندرکاران 
حوزه های علمیه به ویژه خود خواهران طلبه 
بود  نکته ای  این  و  می باشد.  استادانشان  و 
که من امروز می خواهم اشاره کنم و از همه 

دست اندرکاران تشکر کنم.

شناسایی ظرفیت ها در المپیادها
المپیادهای  و  حوزوی  جشنواره های 
اهمیت  ما  برای  مختلف  جهات  از  علمی 
دارد. برای من، شما، مدیران ارشد و میانی 
علمیه،  حوزه های   خدمتگزاران  تمامی  و 
این که ببینیم مسیر کارمان کدام سمت و 
در  ضعف  و  خلل  نقاط  دارد،  جهت  و  سو 
کجاست. به کدام نقطه و ناحیه باید توجه 
بیشتری کرد، این ها از جمله نکات حداقلی 
است که از این جشنواره ها بدست می آید. 

برای  برکاتی  و  آثار  یک  جشنواره ها 
از:  عبارتند  که  دارد  شرکت کنندگان 

ظرفیت شناسی، هدایت و  استعداد یابی.
 همچنین یک آثاری هم برای من و شما 
تا برنامه ریزی کنیم و برنامه ریزی های  دارد 
از  باید  من  این جا  و  نماییم  تصیح  را  خود 

بعضی از همکاران تشکر ویژه کنم.
 باید ببینیم که در کجاها کار بهتر و با 

قوت تر انجام شده و علت چیست؟

تحلیل نقطه به نقطه پذیرش
در همه بخش ها از جمله پذیرش باید   
ببینیم و بررسی کنیم که چرا در این استان 

پذیرش موفق تر بوده؟
 من فکر می کنم یکی از کارهایی که 
در نشست های مشترک باید انجام  دهیم 

همین مسئله باید باشد.
من خدمت »آقای خالقی« عرض کردم، 
شود،  تحلیل  باید  پذیرش  نقطه  به  نقطه 
انتزاعی همه را می بینید و  عالوه بر این که 
نیز  نقطه  به  نقطه  باید  اما  می کنید،  تحلیل 
انتزاعی  می گوییم  این که  و  گردد  تحلیل 

یعنی برآیند رشد یا عدم رشد یک استان.
یک  پذیرش  میزان  چرا  مثال  عنوان  به 
مدرسه کم شده است؟ چرا برخی از مدارس به 
علت مشکالت درونی، پذیرش ضعیفی دارند؟ 
برای  تبلیغ شده اند  آن مدرسه ضد  آیا طالب 
آن مدرسه؟ یا به علت مدیریت ضعیف و یا ...؟

که  شوند  تحلیل  نقطه  به  نقطه  باید 
چرا یک نقطه پذیرش ضعیفی دارد و یک 
مدرسه در همان شهر پذیرش قوی  دارد؟

البته علت های عمومی هم مانند کاهش 
که  آنچه  ولی  دارد  وجود  جمعیت  رشد  نرخ 
باید  واقعًا بینکم و بین الله قابل توجه است 

دقیقًا مورد توجه و مطالعه قرار گیرد.

توجه ویژه به عنصر تشویق
شما  به  کردم  عرض  آقایان  به  من 
تشویق،  عنصر  که  می کنم  عرض  هم 
از  جایزه  و  حمایت  ارتقا،  تذکر،   تنبیه، 
برای  باید  ویژه  به طور  که  است  مسائلی 
نظام  از  بگیرد  صورت  برنامه ریزی  آن 
ارزشیابی کارمندان گرفته تا بقیه نظام ها.

این  در  که  خواهرانی  این  گاهی 
جشنواره ها شرکت می کنند برای من نامه 
نوشتند، ما در سه جشنواره شرکت کردیم، 
شرکت  باید  چرا  نمی کنیم،  شرکت  دیگر 
شرکت کنندگان  این  باید  خوب  کنیم، 
برنامه  برای  این طلبه که  تشویق شودند، 
و  گذشته  خانواده  و  وقت خود، همسر  از 
را خوانده و در  آماده کرده و درسی  جزوه 

المپیاد علمی شرکت نموده را باید تشویق 
نمود، ولو به یک تقدیر نامه باشد.

برای  تقدیرنامه ها،  این  از  خیلی  شاید 
برای یک طلبه  اما  نباشد.  و شما مهم  من 
خیلی ارزش دارد که بگوید به من تقدیرنامه 
به  نسبت  دارم  تقاضا  شما  از  من  داده اند، 
داشته  اهتمام  و  ویژه  توجه  تشویق،  عنصر 
باشید و اگر الزم است که ما باید کاری انجام 

دهیم از ما بخواهید و ما انجام می دهیم.

موفقیت های مدارس استان اصفهان 
المپیاد،  در  اصفهان  استان  مدارس 
اکثر رتبه های برتر را بدست آوردند یا حائز 
یا در  رتبه شدند، بیش از دیگر استان ها، 
درخشیدند،  خوش  حلی  عالمه  جشنواره 
از  کردند  شرکت  که  خواهرانی  تعداد 
رتبه  تعداد حائزین  و  بودند  بیشتر  برادران 

هم خیلی بیشتر بود.

و  مکتوب  رسانه های  از  استفاده 
دیجیتالی

نشست ها  در  همکاران  دارم  دوست 
تا همگان بدانند  این آمارها را ارائه دهند 

در استان ها چه خبر است. 
دادید  انجام  کارهایی  شما  از  بعضی 
واقعًا  و  در جریانیم  تنهایی  به  ما  فقط  که 
مشعوف هم می شویم، و به خود می بالیم 
بی خبرند،  فعالیت ها  این  از  دیگران  و لی 
این ها را بنویسید و در رسانه های مکتوب 
این  از  باید  نمایید،  منتشر  دیجیتالی  و 

فرصت استفاده کنیم.
ی َو ِإْن  به فرموده حضرت علی)ع( »ُبَنَیّ ِإِنّ
ْبِلی« من که 

َ
ق َکاَن  َمْن  ُعُمَر  ْرُت  ُعِمّ ُکْن 

َ
أ َلْم 

ْخَباِرِهْم 
َ
ْرُت ِفی أ عمر قبلی رو ندارم لکن »َفَکّ

َو ِسْرُت ِفی آَثاِرهم« سیر کردم در آثار آن ها و 
از اخبار و تجربیات آن ها استفاده کردم. 

از  یکی  من  که  گویا  فرمودند  سپس 
آن ها  از  یکی  باالتر،  بلکه  شدم  آن ها  
و  دارم  را  آن ها  تجربیات  زیرا  هستم 

تجربیات دیگران را نیز دارم.

استفاده از تجربیات یکدیگر
یاد  هم  از  چیزی  این که  از  عزیزان 
بگیریم ترس نداشته باشیم، من گاهی در 
این جلسات برخی از کارشناس ها می آیند 
با خود می گویم امروز از این کارشناس دو 

مطلب را یاد گرفتم. 
لذا تقاضای من این است به اتفاقاتی 
که به شکل روزمّره در مجموعه های شما 

می افتد توجه ویژه داشته باشید. 
از جنبه های گوناگون این ها احتیاج به 

تحلیل، توجه وبرنامه ریزی دارند.
یکی از علت هایی که حوزه های علمیه 
اتکال  با  را  خود  مسیر  توانسته  خواهران 
توفیقاتی  همین  بپیماید،  خداوند  لطف  و 
بدست  شما  و  طلبه  خواهران  که  است 
آورده اید، اگر این توفیقات نبود کسی روی 

حوزه خواهران حساب باز نمی کرد.
اگر در جشنواره های مشترک حوزوی، 
نبودند،  خواهران  از  شرکت کنندگان  اکثر 
رتبه های  بهترین  و  بیشترین  ما  اکنون 

خواهران طلبه را نداشتیم.

از 12برتر در چهارپایه درسی 10 نفر 
از حوزه های علمیه  خواهران بودند

عرض  صریحًا  اجالس  این  در  من 
در  اولین بار  برای  امسال  ما  می کنم، 
المپیاد علمی با جامعة الزهرا)س( به صورت 
مشترک شرکت کردیم، من که خدمت گزار 
کوچک این مجموعه هستم اصاًل احتمال 
نمی دادم که از 12 برتر در چهار پایه درسی 
10 نفر از حوزه های علمیه خواهران بودند.
این حاصل زحمت های شما و همکارانتان 
من  و  می باشدد  علمیه  حوزه های  این  در 

خدمت شما تبریک عرض می کنم.

تولید علم منحصر به حوزه  های 
علمیه ویژه نیست

من مکرر در این دو سال گفتم که اگر 
حوزه های  به  منحصر  علم  تولید  دیروز  تا 
علمیه ویژه بود، اما امروز دیگر تولید علم 
تولید  این که  و  تابو  این  و  نیست  منحصر 
حوزه های  به  است  منحصر  فقط  علم 
و  شده است  شکست  بزرگ،  و  مرکزی 
برنامه ریزی های شما  و  به همت  این جز 

حاصل نمی شود.
این اتفاق ها را کم نگیرید، این ها راه را 

برای من و شما باز می کند.
رعایت  دیدند  مصلحت  دوستان  البته 
کنند و این را به شکل رسمی اعالم نکردند 
را  رتبه ها  اکثر  مشترک،  جشنواره  در  که 
کسب  خواهران  علمیه  حوزه های  طالب 
کردند، اما خود ما در داخل باید بدانیم، البته 
کرد،  اکتفا  نباید  افتاده  اتفاق  که  آنچه  به 
کردم  عرض  که  همانگونه  علمی  حرکت 
و  شود  تقویت  مختلف  بخش های  در  باید 
این تقویت احتیاج به کار و برنامه ریزی دارد.

توجه استعدادهای برتر و نخبگان
اگر می خواهید در المپیاد و جشنواره ها 
بدانند  باید  استانی  مدیران  شوید،  موفق 
نخبگان  و  برتر  استعدادهای  المپیاد،  که 
نیاز به توجه و برنامه ریزی ویژه دارند چه در 
آموزش، چه در پژوهش، چه در بخش های 

مختلف، حتی در آیین نامه های آموزشی.
کرد،  تجدیدنظر  بعضی  به  نسبت  باید 
به  خود  نمود،  فراهم  باید  را  رشد  زمینه 
خود نتیجه درجشنواره ها حاصل نمی شود، 
اداری  شورای  همین  در  گذشته  سال  در 
در  ما  که  داشتند  بحث  همکاران  مرکز، 
شرکت  برادران  با  مشترک  جشنواره های 
یا خیر، من عرض کردم ما علی رغم  کنیم 
برادران  حوزه  با  که  علمی  سطح  اختالف 
علت  به  نیست  هم  انکار  قابل  و  داریم 
پیشینه و نظام آموشی و وجود استادان وافر 
و خیلی چیزهای دیگر، اما ضرورت تقویت 
حوزه علمیه خواهران ایجاب می کند که ما 
کنیم  شرکت  المپیادها  و  جشنواره  این  در 
ولو احتمال بدهیم که شکست می خوریم، 
باید شرکت کنیم تا زمینه جنبش و جوشش 
دارد  احتیاج  این  و  را فراهم کنیم  و گرمی 

که مورد برنامه ریزی قرار گیرد.

نظارت کالن بر فعالیت  ها
شکل  به  می خواهم،  شما  از  من  عزیزان 
و  سازمانی  تقاضای  می خواهم،  هم  جدی 
کار ها  این  که  است  این  شما  به  من  مریدانه 
احتیاج به وقت دارد،  محبت کنید از نظر کاری 

و فکری وقت بگذارید و برنامه ریزی کنید.
مدارس  که  کارهایی  باید  استانی  مدیریت 
مدارس  به  را  دهند  انجام  خودشان  می توانند 
دخالت  نیست  الزم  که  زمانی  و  کنند،  واگذار 
نکند و در جایی که ضروری است نظارت کالن 
داشته باشد، اما کار ها را به مدارس واگذار کنند 

تا فرصت برای انجام سایر امورات را پیدا کند.
این  می تواند  شما  جدی  مشارکت 

حرکت ها را بارورتر سازد.
والسالم علیکم و رحمه الله و برکاته
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نشست علمی- پزشکی ویژه بانوان با حضور »خانم دکتر لباف«، 
عضو جمعیت پزشکان و مشاور شورای انقالب اسالمی در مدرسه 

علمیه خواهران حضرت آمنه)س( قم برگزار شد.
دکتر لباف در این نشست اظهار داشت: سبك زندگی در ایران، 
منفی  آموزه های  و  غرب  سبك  به  فرزندآوری  مسئله  در  ویژه  به 
گرایش پیدا کرده است. در صورتی که شعار سال سازمان ملل، در 

مورد اهمیت و لزوم افزایش جمعیت و فرزندآوری است.
وی افزود: مقام معظم رهبری)مدظله العالی( مسئله کاهش جمعیت 
را از خطرات بسیار بزرگ برای جامعه اسالمی، عنوان کردند، لذا 

باید سبك زندگی به سبك زندگی اسالمی تغییر کند.

در مدرسه علمیه خواهران حضرت آمنه)س( بررسی شد

اهمیت و لزوم افزایش جمعیت

نشست اخالقی با عنوان »هدف از زندگی و طلبگی« با حضور 
علمیه  در مدرسه  و مشاور حوزه  استاد  »حجت االسالم صدوقی« 

خواهران حضرت زینب)س( قم برگزار گردید.
طلبه  »چرا  سوال  طرح  با  در  ابتدا  در  صدوقی  حجت االسالم 

شدیم؟« به بیان پاسخ این سوال پرداخت.
تسکین،  گفت:  ازدواج  اهداف  به  اشاره  ضمن  پایان  در  وی 

تکمیل و تحصیل باید برخی از اهداف پس از ازدواج باشد.

در مدرسه علمیه خواهران حضرت زینب)س( بررسی شد

 هدف از زندگی و طلبگی

به مناسبت بزرگداشت مقام استاد و معلم، مراسمی با حضور مدیر، 
استادان و طالب مدرسه علمیه خواهران حضرت معصومه)س( قم برگزار شد.
»خانم شاهمرادی« مدیر مدرسه علمیه خواهران حضرت معصومه)س( 
قم  در این مراسم با دعوت استادان به تأمل و تعقل در آیات و روایات 
اظهار کرد: معلمی شغل و حرفه نیست؛ معلم واقعی، معلمی است که 
بتواند در اندیشه و تعقل دانش پژوه تاثیر گذاشته و درون او را نورانی کند.
گفتنی است این مراسم با قرائت پیام »حجت االسالم والمسلمین 
به  محمودرضا جمشیدی« مدیر حوزه های علمیه خواهران کشور 
و  تقدیر  لوح  اهدای  با  و  یافت  ادامه  استاد  و  مناسبت هفته معلم 

هدایا به استادان پایان پذیرفت.

در مدرسه علمیه خواهران حضرت معصومه)س( برگزار شد

گرامیداشت روز معلم و استاد

مدرسه  در  اسالمی  زندگی  سبک  تربیتی  نشست های  سلسله 
علمیه خواهران کریمه اهل بیت )علیهم السالم( قم برگزار گردید.

»حجت االسالم هادی« در این نشست با اشاره به اهمیت خلقت 
انسان و نیاز جدی انسان به امر ازدواج و آرامش متقابل زن و مرد، به 
بیان اهمیت نقش پدران در شکل گیری شخصیت دختران پرداخت.

حضرت  محوریت  ذکر  با  کساء  حدیث  تفسیر  به  ادامه  در  وی 
زهرا)س( و با درون مایه رابطه پدر و دختر پرداخت و خانواده را بنیان 

هر جامعه معرفی کرد.

در مدرسه علمیه خواهران کریمه اهل بیت)علیهم السالم( بررسی شد

سبک زندگی اسالمی

در  شبهات«  به  پاسخ  و  وهابیت  با  »آشنایی  پژوهشی  نشست 
مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( قم برگزار شد.

»حجت االسالم حبیب عباسی« مدیر گروه وهابیت مرکز تخصصی 
جریان  یک  عنوان  به  را  وهابیت  نشست  این  در  ادیان  و  فرق 
انحرافی معرفی کرد که با پشتیبانی صهیونیست ایجاد شده است. 

در مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( برگزار شد

نشست »آشنایی با وهابیت و پاسخ به شبهات«

با  اسالمی«  »تغذیه  موضوع  با  اسالمی  زندگی  سبک  همایش 
حضور »دکتر جلیل بابایی« مشاور تغذیه در مدرسه علمیه خواهران 

حضرت فاطمه الزهرا)س( بیجار برگزار گردید.
دکتر بابایی در این همایش به درمان و پیشگیری از بیماری ها با 

عمل به توصیه های قرآن و احادیث ائمه)علیهم السالم( پرداخت.
موجود  غذایی  مواد  از  امروزه 75 درصد  این که  بیان  با  ادامه  در  وی 
احادیث  به  کردن  عمل  به  را  طالب  است،  شیمایی  مواد  به  آلوده 
معصومین)علیهم السالم( جهت پیشگری از بروز انواع بیماری ها سفارش کرد.

در مدرسه علمیه خواهران حضرت فاطمه الزهرا)س( تببین شد

درمان و پیشگیری از بیماری ها با طب اسالمی 

با  مقاومتی«  »اقتصاد  عنوان  با  پژوهشی   - علمی  نشست 
سخنرانی »آقای رحمان نادری« استاد حوزه و دانشگاه در مدرسه 

علمیه خواهران حضرت زینب)س( سریش آباد برگزار گردید.
آقای نادری با اشاره به داستان حضرت یوسف)ع( مردم را به صبر 

در برابر مشکالت سفارش نمود.
وی در بخش دیگری از سخنانش یکی از  معانی علم اقتصاد را 

علم برطرف کردن نیازها به بهترین روش موجود دانست.
استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به پیروزی انقالب اسالمی ایران و تبیین 
مبانی دین و حاکمیت اسالم گفت: انقالب اسالمی ایران استکبار جهانی 
را به وحشت انداخته است لذا دشمنان برای مقابله با انقالب دست به کار 
شدند و با قائله های قومی و قبیله ای ، جنگ تحمیلی، محاصره اقتصادی، 
با  مقابله  به  و...  اقتصادی  و  سیاسی  فرهنگی،  نفوذ  فرهنگی،  تهاجم 
جمهوری اسالمی ایران پرداختند. اما انقالب اسالمی ایران حرکت خود را 
به سمت رشد و توسعه ادامه داد تا این که دشمن با صدور قطعنامه هایی در 

شورای امنیت، فشارهای اقتصادی و سیاسی خود بر ایران تشدید نمود.
و  درایت  با  شرایطی  چنین  در  داشت:  اظهار  نادری  آقای 
رفع چالش های  منظور  به  رهبری)مدظله العالی(  معظم  مقام  تیز هوشی 
اقتصادی و عبور از تحریم ها و تهدیدهای خارجی الگوی »اقتصاد 

مقاومتی« تببین و تعریف شد.

در مدرسه علمیه خواهران حضرت زینب)س( تبیین شد

محور های اصلی اقتصاد مقاومتی

»آداب و اخالق طلبگی« در نشستی با حضور طالب، استادان و 
کارکنان مدرسه علمیه خواهران حضرت فاطمه)س( سقز بررسی شد.
جایگاه  تبیین  با  حوزه  مشاور  و  استاد  رحیمی«  محبوبه  »خانم 
حوزه های علوم دینی و کسب فضایل تحصیل و مدارج علمی و اخالقی 
برگزیده  افرادی  انسان در جامعه،  بین همه قشر  از  این که  بیان کرد: 
می شوند تا به مدارس دینی قدم گذارند و به تحصیل علم و احکام الهی 

و تهذیب نفس بپردازند، بسیار حائز اهمیت و در خور تأمل است.
احکام  رعایت  و  یادگیری  گفت:  پایان  در  حوزه  مشاور  و  استاد 
الهی از واجبات و وظایف طلبگی است که طالب باید به آن توجه 

ویژه ای داشته باشند.

در مدرسه علمیه خواهران حضرت فاطمه)س( بررسی شد

 آداب و اخالق طلبگی  

دوره آموزش تحقیق پیمایشی با سخنرانی »آقای محمدمهدی 
کریمی« در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( سنندج برگزار شد.

روش  و  اسلوب  یک  را  تحقیق  روش  کارگاه  این  در  کریمی  آقای 
علمی و قاعده مند دانست  و گفت: تحقیقات بر اساس حیثیت های 
گونان تقسیم بندی های متفاوتی دارند و بر اساس روش های جمع آوری 

اطالعات به دو دسته اسنادی و میدانی طبقه بندی می شود.
وی تحقیق پیمایشی را مجموعه ای از روش های منظم و استاندارد 
دانست که برای گردآوری اطالعاتی درباره دیدگاه ها، باورها، نظرات، 

رفتارها یا مشخصات گروهی از افراد، مورد استفاده قرار می گیرد.

 مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( برگزار نمود

دوره آموزش تحقیق پیمایشی

نشستی اخالقی با موضوع »جایگاه و  مقام طلبه« با سخنرانی 
در   دانشگاه  و  حوزه  استاد  فرهنگیان«  عباسعلی  »حجت االسالم 

مدرسه علمیه خواهران ریحانه النبی)س( سنندج برگزار شد.
وی در این نشست با اشاره به جایگاه و مقام طلبگی گفت: یک طلبه 
وقتی اسالم  گیرد،  نظر  در  را  و حد وسط  بشناسد  را  باید جایگاه خود 

قاعده اصلی است نباید بخاطر عرف حد وسط را فراموش کنیم.
استاد حوزه و دانشگاه در بخش پایانی سخنان خود به وظایف 

بانوان در قبال همسران خود اشاره نمود.

در مدرسه علمیه خواهران ریحانه النبی)س( تبیین شد

جایگاه و مقام طلبه

جمعه  امام   زارعی«،  احمد  »حجت االسالم  حضور  با  نشستی 
صحنه در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( صحنه برگزار شد.

امام جمعه صحنه در این نشست با اشاره به اهمیت برپایی مراسمات 
و گرد همایی های دینی به بیان مشکالت فرهنگی جامعه پرداخت.

فرمودند:  رهبری)مد ظله العالی(  معظم  مقام  این که  افزود:  وی 
»فرهنگ ما باید تغییر کند«، به این خاطر است که فرهنگ غربی 
در جامعه تاثیر گذاشته است و مردم از فرهنگ غربی الگو گرفته اند.
حجت االسالم زارعی تصریح کرد: برخی از مردم در جامعه از 
احکام ساده و  و  بسیار ضعیف هستند  دینی  احکام  بر  تسلط  نظر 
اولیه را نمی دانند، لذا طالب وظیفه دارند احکام را با برنامه ریزی 

دقیق، در مراسمات تبلیغی برای مردم تبیین نمایند.

در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( بیان شد

تبیین احکام الهی؛ یکی از وظایف طالب

دوره آموزشی مشاوران باسخنرانی »حجت االسالم مهدی عباسی« استاد 
حوزه و دانشگاه در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( قروه برگزار گردید.

حجت االسالم عباسی در این نشست ضمن بیان مفاهیم حجاب 
و عفاف و کارکردهای آن، حجاب و عفاف را ضرورت زندگی برشمرد.
وی در ادامه به تبیین مفهوم کلماتی از جمله تقوا، حیا، عبرت 

و شکر پرداخت.
غربی  سبک های  و  بشری  حیات  سبک های  به  حوزه  استاد 
به  جنسی  آسیب های  غربی،  کشورهای  در  افزود:  و  کرد  اشاره 
حدی زیاد است که مسئوالن این کشورها، بودجه های کالن برای 

بهبود وضعیت جامعه تصویب می کنند.

در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( بیان شد

حجاب و عفاف؛ ضرورت زندگی

استاد  دهقان«  ابراهیم  »آیت الله  سخنرانی  با  اخالقی  نشست 
اخالق حوزه در مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( کامیاران 

برگزار گردید.
آیت الله دهقان گفت: انسان برای رسیدن به سعادت به دو بال 
نیاز دارد و این دو بال باید سالم باشند تا انسان بتواند به سعادت 

دست  پیدا کند و این دو بال تقوا و علم است.
و  بدی ها  تمام  از  خویش  کنترل  معنی  به  تقوا  افزود:  وی 
ناپسندی ها از جمله دروغ، تهمت، خودپسندی و ... است و طالب 
باید کنترل بسیار بیشتری نسبت به اعمال و رفتار خود داشته باشند 

و هیچ رذیله اخالقی را در خود جای ندهند.
استاد اخالق حوزه ضمن بیان احادیث و روایات در مورد حفظ 
تقوا گفت: اراده قوی، همت بلند داشتن، تالش و کوشش زیاد، 
صبر و حوصله، توکل به خدا و امید داشتن از جمله مواردی است 

که موجب پیشرفت می شود.

در مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( مطرح شد

تقوا و علم؛ دو بال سعادت انسان

نشستی با سخنرانی »خانم معاذاللهی«، مدیر مدرسه علمیه خواهران 
نرجسیه)س( سیرجان با حضور طالب و استادان این مدرسه برگزار شد.

مدیر مدرسه علمیه خواهران نرجسیه)س(، در این نشست اشاره 
به وظایف مسلمانان در مقابل پیامبر اکرم)ص( تصریح کرد: شناخت 
و معرفت نسبت به پیامبر اکرم)ص(، همراهی با پیامبر)ص(، عمل و 
اطاعت از ایشان و صلوات فرستادن بر پیامبر)ص( از جمله وظایف 

مسلمانان نسبت به پیامبر)ص( است.

در مدرسه علمیه خواهران نرجسیه)س( عنوان شد

شناخت و  معرفت نسبت به پیامبر)ص(؛ 
از  وظایف مسلمانان است

مراسم تجلیل از مقام استادان با حضور مؤسس مدرسه علمیه 
و  استادان  مدیران،   ، امنا  هیأت  سیرجان،  نرجسیه)س(  خواهران 

طالب این مدرسه برگزار گردید.
گفتنی است در ابتدا این مراسم، پیام »حجت االسالم والسملمین 
قرائت  خواهران  علمیه  حوزه های  مدیر  جمیشدی«  محمودرضا 
به  تجلیل  هدایایی  اهدا  با  مدرسه  این  استادان  از  سپس  گردید، 
عمل آمد و در پایان کلیپی از سخنان مقام معظم رهبری)مدظله العالی( 

در رابطه با فضیلت ماه رجب و مقام معلم پخش شد.

برگزاری مراسم مقام استادان

کرسی
آزاداندیشی

کرسی آزاد اندیشی با موضوع»پوشش طلبگی«، با حضور طالب 
و استادان در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( شهداد برگزار شد.

ارائه  استادان  عنوان  به  ایزدی«  »خانم  و  شورابادی«  »خانم 
حجاب  ضرورت  اصل  نقلی،  و  عقلی  دالیل  از  استفاده  با  کننده 
حفظ  باعث  حجاب  که  شدند:  متذکر  و  نموده  اثبات  را  وپوشش 

امنیت و آرامش روانی در جامعه می شود.
از اهداف  بیان کردند یکی  ادامه  ارائه کننده بحث در  استادان 
تشریع احکام الهی تقرب به خدا و تزکیه نفس است و حجاب هم 
آیا  از این مقوله خارج نیست. حال که به ضرورت حجاب پی بردیم 
پوشش طلبگی با حجاب افرادعادی متفاوت است یا نه؟ خداوند در 
آیه 59 سوره احزاب می فرماید:»یا ایها النبی قل الزواجک وبناتک 
آیه  این  به  توجه  با  جلبیبهن«  من  علیهن  یدنین  المومنین  ونساء 
افرادی که به نحوی منسوب به معصومین)علیهم السالم( هستند مخاطب 
توصیه الهی در این آیه هستندوطالب از چنین جایگاهی بر خوردارند. 
در ادامه برخی از طالب به عنوان استاد منتقد بیان کردند: باتوجه 
به این که قشرجوان از روحیه تنوع طلبی برخوردار است واکثر طالب 
هم جوان هستندچه اشکالی دارد که طالب هم بتوانند از رنگ های 
شاد و متنوع استفاده کنند  واین کار خود از طرفی در دیگران ایجاد 

انگیزه می کندتا بهتر به معارف دین وحوزه توجه نمایند.
در پایان»خانم امیری« داور این کرسی خاطر نشان کرد: با توجه 
به این که طلبه در تمام ابعاد زندگی به ویژه حجاب و پوشش برای 
است  دینی  معارف  و  احکام  مروج  همچنین  و  بوده  الگو  دیگران 
با  را  بتواند معارف دینی  تا  باشد  بیشتری داشته  باید دقت  بنابراین 

عمل خود بهتر به دیگران انتقال دهد.

 مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( برگزار کرد

کرسی آزاداندیشی »پوشش طلبگی« 

اردوی یک روزه فرهنگی – تفریحی با حضور طالب و استادان 
مدرسه علمیه خواهران نرجسیه)س( کرمان برگزار شد

گفتنی است60 نفر از  طالب جهت صمیمیت بیشتر با یکدیگر 
و مسئوالن و جهت تجدید روحیه در آستانه امتحانات آخر سال در 

محیطی خارج از فضای آموزشی در این اردو شرکت کردند.

به همت مدرسه علمیه خواهران نرجسیه)س( برگزار شد

اردوی فرهنگی - تفریحی

حضور  با  منتظران«  »وظایف  موضوع  با  مهدوی  نشست 
علمیه  مدرسه  در  حوزه  مبلغ  و  استاد  علیدادی«  »حجت االسالم 

نرجسیه)س( کرمان برگزار گردید.
برای  تالش  را  حوزه  به  ورود  از  اهداف  از  علیدادی  حجت االسالم 
ظهور دانست و گفت: در کار فرهنگی باید سواد داشته باشیم تا بتوانیم 
به  این که  برای  و همچنین  باشیم  مردم  و شبهات  پاسخگوی سؤاالت 
هدف اصلی برسیم باید کار فرهنگی را با روش های مختلف انجام دهیم.

نشسست مهدوی با موضوع»وظایف منتظران«

با  فرهنگی«  و جهاد  تبلیغ  عنوان »ضرورت  با  اخالقی  نشست 
در  دانش آموختگان  و  طالب  استادان،  کازرونی«،  »خانم  حضور 

مدرسه علمیه خواهران حضرت زینب)س( کرمان برگزار شد.
خانم کازرونی استاد حوزه به بیان مباحث تبلیغ، وظایف و رسالت 

طالب دانش آموخته و طالب در حال تحصیل پرداخت.

در مدرسه علمیه خواهران حضرت زینب)س( بررسی شد
 ضرورت تبلیغ و جهاد فرهنگی

مراسم احیاء شب نیمه شعبان با حضور 400 نفر از عموم بانوان و طالب 
در مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( اسالم آباد غرب برگزار شد.

باقی« به تشریح اهمیت دعا و شرایط و موانع  »حجت االسالم 
جمعی  دسته  دعای  اثرات  به  اشاره  با  و  پرداخت  دعا  استجابت 
برای  فرصت  بهترین  قدر  شب  از  بعد  شعبان  نیمه  شب  گفت: 

گرفتن بهترین مقدرات از طرف خداوند است.
شایان ذکر است، مولودی خوانی و مدح مناقب حضرت صاحب الزمان)عج(، 
قرائت دعاهای ماثور و وارده در شب نیمه شعبان و .. از دیگر برنامه های 

این مراسم بود.

در مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( برگزار شد

مراسم احیا شب نیمه شعبان

نشستی معنوی با سخنرانی »حجت االسالم عباس جعفری« در جمع 
طالب مدرسه علمیه خواهران حضرت زینب)س( هرسین برگزار شد.

در این مراسم حجت االسالم عباس جعفری نماینده ولی فقیه درسپاه ناحیه 
هرسین با اشاره به فضیلت های ماه رجب گفت: ماه رجب را »رجب العصب« 

نامیدند زیرا که این ماه موجب ریزش و نزول برکات خداوند است.
زبان  به  علی)ع(  حضرت  فضیلت های  بیان  به  پایان  در  وی 

حضرت زهرا)س( پرداخت.

مدرسه علمیه خواهران حضرت زینب)س( برگزار کرد

نشست معنوی

مراسم سالروز آزادسازی خرمشهر با حضور »سرهنگ برومند« فرمانده 
سپاه ناحیه شهرستان، »حجت االسالم موسوی«، طالب و استادان در 

مدرسه علمیه خواهران حضرت زینب)س( دهدشت برگزار شد.
سرهنگ برومند با اشاره به اهمیت اقتصاد مقاومتی گفت: این که 
مورد  در  بار  چندین  اخیر  سال های  در  رهبری)مدظله العالی(  معظم  مقام 
اقتصاد مقاومتی سخنرانی داشتند نشان از اهمیت این موضوع دارد.
در ادامه حجت االسالم موسوی ضمن تبریک سالروز آزادسازی 
خرمشهر به بیان اهمیت اقتصاد مقاومتی پرداخت و ترویج فرهنگ 

غرب را تهدید جدی برای جامعه دانست.
وی در پایان اطاعت و پیروی از مقام معظم رهبری)مدظله العالی( را 

جهت پیشرفت کشور ضروری عنوان نمود.

در مدرسه علمیه خواهران حضرت زینب)س( برگزار شد

مراسم سالروز آزادسازی خرمشهر

بویراحمد،  به همت مدیریت حوزه علمیه خواهران کهگیلویه و 
علوم  نرم افزارهای  از  استفاده  شیوه  با  آشنایی  پژوهشی  کارگاه 

اسالمی در یاسوج برگزار شد.
در این کارگاه که با هدف آشنایی طالب پژوهشگر با شیوه استفاده 
معاونان  از   30 بود،  شده  تشکیل  اسالمی  علوم  افزارهای  نرم  از 

پژوهش مدارس، استادان و طالب پژوهشگر شرکت داشتند.
در ابتدا این کارگاه »حجت االسالم رجبی نیا«، به تبیین اصول 

تربیتی در آموزش پژوهش محور پرداخت.
در ادامه »آقای نصاری«، ضمن آموزش مهارت کاربرد فن آوری های 
نوین در تحقیق، مهارت استفاده از منابع دیجیتال به پژوهشگران 

را بصورت عملی آموزش داد.

 مدیریت حوزه علمیه خواهران کهگیلویه و بویراحمد برگزار نمود

کارگاه پژوهشی آشنایی با شیوه استفاده 
از نرم افزارهای علوم اسالمی

»حجت االسالم حصاری« معاون پژوهش حوزه علمیه خواهران 
علمیه  حوزه  مدیر  جعفری«  »حجت االسالم  همراه  به  کشور 
خواهران یاسوج با »آیت الله ملک حسینی« نماینده ولی فقیه استان  

و نماینده مردم در مجلس خبرگان رهبری دیدار کردند.
بیان  به  خواهران  عملیه  حوزه های  پژوهش  معاون  دیدار  این  در 
نقش  آن ها،  تکامل  و  تکوین  خواهران،  علمیه  حوزه  پیرامون  مسائلی 
سازنده تبلیغی خواهران در دفاع از معارف و ارزش های اسالمی پرداخت.

دیدار معاون پژوهش حوزه های علمیه 
خواهران کشور با نماینده ولی فقیه استان

نشستی در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( آزادشهر با  حضور 
طالب این مدرسه برگزار شد.

»خانم حسینی واعظ« سخنران این نشست یکی از مهم ترین کارها و رسالت های 
خواهران طلبه را حضور فعال در عرصه های دینی و فرهنگی برشمرد.

مدیر نظارت و ساماندهی مدیریت حوزه علمیه خواهران استان 
خدمت  در  باید  طالب  کرد:  بیان  طلبگی  وظایف  راستای  در 

رسالت های انبیا، امام زمان)عج( و حوزه های علمیه قرار گیرند.

در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( تصریح شد

حضور فعال در عرصه های دینی و فرهنگی؛ 
یکی از مهمترین رسالت های خواهران طلبه

به همت مدرسه علمیه فاطمه الزهرا)س( بندرترکمن، اعتکاف علمی 
با حضور طالب و استادان به مدت سه روز در این مدرسه برگزار گردید.
خواهران  علمیه  مدرسه  آموزش  معاون  قانعی زارع«  »خانم 
فاطمه الزهرا)س( بندرترکمن هدف از این اعتکاف علمی را  تالش، 
جهت عینی کردن رابطه علم و دین و تقویت علم آموزی و ارزش 
نشان  طلبگی،  رفتار  و  علمی  روحیه  ترویج  علمی،  بحث  و  تفکر 
بسترسازی  ذهن،  تمرکز  طلبگی،  فرهنگ  و  علمی  جایگاه  دادن 
برای ایجاد همدلی و آموزش یادگیری بیشتر در زمان اندک و ایجاد 

فرصت برای مرور مطالب درسی بیان کرد.

در مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( عنوان شد

علم؛ مهم ترین سالح طالب 
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نشستی با سخنرانی »خانم شمسی طاهری«، و با حضور طالب 
و استادان مدرسه علمیه خواهران سعدیه رامیان برگزار شد.

از  الگوگیری  راستای  در  روایاتی  بیان  ضمن  طاهری  شمسی  خانم 
شخصیت حضرت فاطمه)س( گفت: حضرت زهرا)س( برترین مادر و بهترین 
الگوی همسرداری برای بانوان در عصر حاضر است و بانوان می توانند با 

تمسک به این بانوی بزرگوار، همسران شایسته و مادران موفقی باشند.

مدیر مدرسه علمیه خواهران سعدیه بیان کرد

حضرت زهرا)س(؛ برترین  الگوی همسرداری

دوره  برگزاری  از  رامیان  سعدیه  خواهران  علمیه  مدرسه  مدیر 
آموزشی آشنایی با سامانه کوثرنت با حضور کارشناس آی تی »خانم 

فاطمه رجبلو« خبر داد. 
خانم شمسی طاهری با بیان این که دوره به دو صورت عملی و تئوری 
برگزار شد، افزود: با توجه به نقش فضای مجازی و تاثیر آن در تمام ابعاد 
زندگی بشر اعم از زمینه های ارتباطی، علمی و آموزشی و وجود تهدیداتی 
و  آشنایی  اخالقی،  غیر  محتوای  انتشار  و  عمومی  افکار  تحریف  مانند 

حضور فعال طالب در فضای مجازی اهمیت و ضرورت زیادی دارد.

برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با کوثرنت

از  فاضل آباد  االوصیا)عج(  خاتم  خواهران  علمیه  مدرسه  پژوهش  معاون 
برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه   توسط چند نفر از طالب این مدرسه خبر داد. 
از  نفر  پنج  دفاعیه  جلسه  این  در  گفت:  حسینی«  فاطمه  »خانم   
طالب سطح دو با داوری »حجت االسالم حسین طاهری« و »حجت 

االسالم علی رضا ریاحی« از تحقیقات پایانی خود دفاع کردند. 
تحقیق  از  خواجه«  ام البنین  »خانم   جلسه  این  در  افزود:  وی 
از  مهدی)عج(  حضرت  جهانی  حکومت  »بررسی  موضوع  با  پایانی 
با  پایانی  تحقیق  از  ریگی«  نرگس  »خانم  روایات«،  و  آیات  دیدگاه 
موضوع »اسامی قیامت و چرایی آن ها از منظر قرآن و روایات« و 
با موضوع »جایگاه علم در  پایانی  از تحقیق  امیری«  »خانم آسیه 
آیات و روایات« به راهنمایی »خانم زهرا نظری« به دفاع پرداختند. 
جهان  ناهید  »خانم  همچنین  داد:  ادامه  مدرسه  این  پژوهش  معاون 
تیغ«از تحقیق پایانی با موضوع »نقش خانواده در بهداشت و روان با تاکید 
بر آیات و روایات« به راهنمایی »حجت االسالم قره خانی« و »خانم سمیرا 
امام  تربیتی  الگوهای  »بررسی  موضوع  با  پایانی  تحقیق  از  برگی«  نیل 
حسین)ع( در واقعه کربال« با راهنمایی »حجت االسالم ریاحی« دفاع کردند.

در مدرسه علمیه خواهران خاتم االوصیا)عج( برگزار شد

 دفاع  از تحقیقات پایانی

مدیر حوزه علمیه خواهران استان گلستان و نماینده ولی فقیه در 
استان از محل برگزاری آزمون سطح 3 حوزه های علمیه خواهران 
گلستان در مؤسسه آموزش عالی حوزوی خواهران و مدرسه علمیه 

خواهران الزهرا)س( گرگان بازدید کردند.

با حضور مدیر حوزه علمیه خواهران استان انجام شد

بازدید از محل برگزاری آزمون سطح 3

»حجت االسالم ایوب وردانی«، مدیر حوزه علمیه خواهران استان 
گلستان با طالب وبالگ نویس مدارس علمیه خواهران استان دیدار نمود.

و  کوثرنت  شبکه های  از  استفاده  مزایای  به  دیدار  این  در  وی 
کوثربالگ و حضور فعال طالب در این زمینه تأکید کرد.

دیدار مدیر حوزه علمیه خواهران استان 
با طالب وبالگ نویس

علمیه  حوزه  مدیریت  پژوهش  معاون  بهرامی«  صدیقه  »خانم 
خواهران استان گلستان از برگزاری جلسه شورای علمی پژوهشی 

این استان خبر داد.
ساماندهی  و  آزاداندیشی  کرسی  پنج  تصویب  بهرامی  خانم 
طرح نامه نویسی  جزوه  تهیه  همچنین  و  راهنما  و  داور  استادان 

جهت وحدت رویه را از جمله مصوبات این جلسه برشمرد.

برگزاری جلسه شورای علمی پژوهشی

در  گلستان  استان  خواهران  علمیه  مدارس  سه  سطح  آزمون 
مؤسسه آموزش عالی حوزوی خواهران الزهرا)س( گرگان برگزار شد.
حوزوی  عالی  آموزش  موسسه  مدیر  میرکریمی«  مریم  »خانم 
خواهران و مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( گرگان گفت: تعداد کل 
به  و شرکت کنندگان  بود  نفر  آزمون 90  این  در  کننده  طالب شرکت 
در  نفر   20 قرانی،  علوم  و  تفسیر  رشته  در  نفر   56 گرایش؛  تفکیـک 
رشته  فقه و اصول و 14 نفر در رشته کالم اسالمی به رقابت پرداختند. 

حضور 90 نفر در آزمون سطح 3 استان

علمیه  حوزه  ساماندهی  و  نظارت  مدیر  واعظ«،  حسینی  »خانم 
خواهران استان گلستان از مدارس علمیه خواهران استان بازدید کرد.  
وی در این دیدار در گفت وگویی با خواهران طلبه ضمن اشاره به 
وظایف طالب، اولین وظیفه یک طلبه را درس خواندن و باال بردن 

توان علمی معرفی کرد. 
مدیر نظارت و ساماندهی حوزه علمیه گلستان در ادامه به بحث 

پیرامون عزت نفس در میان طالب پرداخت.
له مخرجا«  یجعل  یتق الله  آیه »من  تفسیر  پایان ضمن  در  وی 

خواهران طلبه را به مبارزه با نفس و خلوص نیت دعوت نمود.

بازدید دوره ای مدیر نظارت و ساماندهی حوزه علمیه 
خواهران گلستان از مدارس علمیه خواهران استان

 مراسم جشن تجمع »مهدی یاوران کوچک« ویژه دانش آموزان 
مقطع ابتدایی با حضور »خانم ربیعی« استاد و مبلغ حوزه در مدرسه 

علمیه خواهران الزهرا)س( گنبدکاووس برگزار شد.
»خانم ربیعی« در این تجمع به روایتی از امام صادق)ع( استناد 
غیبت  زمان  در  کوچک  مهدی یاوران  وظایف  به  اشاره  با  و  کرد 
گفت: شناخت حضرت مهدی)عج(، به یاد امام زمان بودن، قیام با 
شنیدن نام امام زمان)عج( و صدقه دادن بخاطر سالمتی حضرت)عج( 

از جمله وظایف ما در زمان غیبت است.

در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( برگزار شد

تجمع »مهدی یاوران کوچک«

استاد  باقری«  »خانم  حضور  با  شعبان  نیمه  شب  احیا  مراسم 
بانوان در مدرسه علمیه  و مشاور حوزه، طالب، استادان و عموم 

خواهران الزهرا)س( گنبدکاووس برگزار شد.
خانم باقری در این مراسم در مورد فلسفه وجود امام زمان)عج( در 

عصر غیبت سخنانی مطرح نمود.

برگزاری مراسم احیای شب نیمه شعبان

طالب و استادان مدرسه علمیه خواهران فاطمیه)س(  بندرانزلی 
شهید  اولین  دوربین«  جواد  »شهید  پاک  پیکر  تشییع  مراسم  در 

مدافع حرم این شهر شرکت کردند.

به همت مدرسه علمیه خواهران فاطمیه)س( انجام شد

شرکت در تشییع شهید مدافع حرم 

در  عبدالله پور«  »دکتر  سخنرانی  با  سالمت«  و  »بهداشت  نشست 
جمع طالب و استادان مدرسه علمیه خواهران نجمیه)س( ازنا برگزار شد.
سالمت  حفظ  به  اشاره  ضمن  نشست  این  در  عبدالله پور  دکتر 
جسم و روح به رژیم های مربوط به درمان چاقی و الغری اشاره 
کرد و پرهیز از خوردن غذاهای سرخ کردنی و مایعات به همراه غذا 

را دو عامل اساسی در حفظ سالمت دانست.
و  سالمتی  حفظ  زمینه  در  طالب  سؤاالت  به  پایان  در  وی 

پیشگیری از بیماری ها پاسخ داد.

در مدرسه علمیه خواهران نجمیه)س( برگزار شد

نشست »بهداشت و سالمت«

علمی  تقویت  راستای   در  الشتر  الرسول)س(  بنت  علمیه  مدرسه 
طالب اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی »شیوه صحیح مباحثه«  نمود.
»خانم نقی نیا« استاد حوزه در این کارگاه به بیان جایگاه ارزشمند 
مباحثه و اثرات مفید آن در تقویت علمی طالب پرداخت و سپس 

توسط دو نفر از طالب برتر شیوه عملی مباحثه آموزش داده شد.

 مدرسه علمیه خواهران بنت الرسول)س( برگزار نمود

کارگاه آموزشی »شیوه صحیح مباحثه«

»خانم مهرابی«، معاون آموزش حوزه علمیه خواهران لرستان از 
برگزار آزمون سطح 3 طالب این استان خبر داد.

معاون آموزش حوزه علمیه خواهران لرستان گفت: آزمون سطح 
3 با گرایش های تفسیر علوم قرآن، فقه و اصول، تاریخ، کالم اسالمی 
و تربیت مدرس با شرکت 126 نفر از متقاضیان رشته های مذکور در 

مرکز تخصصی حوزوی خواهران زینبّیه)س( برگزار گردید.
از  نفر   23 تعداد  نیز   2 سطح  بازپذیری  آزمون  در  افزود:  وی 

طالب شرکت نمودند.
مرکز  وبگاه  طریق  از   3 سطح  آزمون  نتایج  است  ذکر  به  الزم 

مدیریت حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور اعالم می گردد.

معاون آموزش حوزه علمیه خواهران لرستان خبر داد

شرکت 126 نفر از طالب در آزمون سطح 3

به همت مدیریت حوزه علمیه خواهران لرستان، باحضور »حجت  االسالم 
والمسلمین شهرستانی« و »حجت االسالم میرعماد« نماینده ولی فقیه 
استان، زمینی با مساحت 2868 متر مربع از اداره راه و شهرسازی به منظور 

تاسیس مرکز تخصصی حوزوی خواهران زینبیه)س( خرم آباد خریداری شد.
علوم  تفسیر  گرایش  با  زینبیه)س(  خواهران  حوزوی  تخصصی  مرکز 
قرآن سه سال است که افتتاح شده و سال 95 اولین گروه طالب سطح 

3 با گرایش تفسیر از این مرکز تخصصی فارغ التحصیل می شوند.  
رییس  جماعات،  أئمه  از  جمعی  مراسم  این  در  است  گفتنی 
دادگستری، رییس سازمان اوقاف و جمعی از طالب حضور داشتند.

مراسم کلنگ زنی مرکز تخصصی حوزوی 
خواهران زینبیه)س(

جمع  در  یوسفی«  »خانم  سخنرانی  با  جواد)ع(  امام  میالد  جشن 
طالب مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( کوهدشت برگزار شد.
وجود  جواد)ع(،  امام  از  روایتی  به  استناد  با  نشست  این  در  وی 
موعظه کننده درونی و نصیحت پذیری را از ویژگی های مؤمن برشمرد.

در مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( برگزار شد
جشن  میالد حضرت جواداالئمه)ع(

نشست علمی با موضوع »نقش رشد یا کاهش جمعیت در اقتصاد 
خانواده« در مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( آمل برگزار گردید.
به  اشاره  با  محمدحسینی«  محبوبه  »خانم  نشست  این  در 
بحث های چند سال اخیر در کشور پیرامون جمعیت گفت: متاسفانه 
در حال حاضر ایران جزو 10 کشوری است که به سمت کهن سالی 
در حرکت است و ششمین کشوری است که به سمت پیری می رود.

در ادامه »خانم فریبا احسان فر« بحث جمعیت را بعد از جنگ جهانی 
دوم مورد توجه قرار داد و گفت: آیا افزایش جمعیت فرصت است یا 
تهدید؟ برخی معتقدند جمعیت زیاد، کشور را به سمت فقر می برد. در 

بحث جمعیت یک کشور، کیفیت مهم است نه کمیت. 
پیامدهای  به  اشاره  با  علمدار«  زینت السادات  »خانم  پایان  در 
جمعیت،  کاهش  اثر  در  گفت:  جامعه  در  جمعیت  کاهش  منفی 
مدیریت  باید  دولت  که  می آید  وجود  به  اقتصادی  توسعه  کاهش 

نماید و با بهره برداری صحیح از منابع، این مشکل را حل کند.

در مدرسه علمیه خواهران فاطمة الزهرا)س( بررسی شد

نقش رشد یا کاهش جمعیت در اقتصاد خانواده

مؤسسه آموزش عالی حوزوی خواهران الزهرا)س( بابل، نشستی 
با سخنرانی »حجت االسالم روحانی«، استاد حوزه و دانشگاه و با 

حضور طالب و کارکنان برگزار نمود.
حجت االسالم روحانی  در این نشست با اشاره به شأن و مقام 
استاد گفت: ما متعلمان نسبت به استادان و بزرگانی که به ما علم 

آموختند غفلت کنیم. 
وی افزود: شأن و مقام استاد آنقدر اهمیت دارد که امام سجاد)ع( 
بیان فرمودند: »نسبت به استادان باید تعظیم نمود و در حضورش 
با وقار رفتار نمود و آداب احترام را نسبت به ایشان حفظ کرد و به 

هنگام سخن گفتن صدایش را بلند نکند.

در مؤسسه آموزش عالی حوزوی خواهران الزهرا)س( مطرح شد

ادب، تواضع و احترام متعلم در برابر استاد

نشستی با موضوع »گونه شناسی خوشبختی و سعادت از منظر 
قرآن و روان شناسی« با حضور طالب و استادان در مدرسه علمیه 

خواهران الزهرا)س( بابل برگزار شد.      
»خانم  امیری«،  پورمهدی  فاطمه  »خانم   نشست  این  در 
بنت الهدی جعفرزاده« و »خانم زینب روحانی« به بررسی موضوع 

نشست از زوایای مختلف پرداختند.

در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( بررسی شد

گونه شناسی خوشبختی و سعادت از منظر 
قرآن و روان شناسی  

»حجت االسالم سید عربعلی جبارزاده«، امام جمعه بهشهر در 
جمع طالب مدرسه علمیه خواهران قدسیه بهشهر به تبیین ابعاد 

زندگی حضرت فاطمه زهرا)س( پرداخت.
به  اشاره  با  سخنانش  از  دیگری  بخش  در  بهشهر  جمعه  امام 
طالب  وظیفه  گفت:  خواهران  علمیه   حوزه های  طالب  وظایف 
تنها تحصیل علوم دینی نیست؛ خواهران طلبه باید در کنار علم، با 
بصیرت و هوشیاری در جامعه حضور فعال داشته و مسایل مختلف 
مواقع  در  زهرا)س(  حضرت  همانند  و  کرده  رصد  را  دنیا  و  کشور 

گاه نمایند.  حساس، حضور مقتدرانه داشته و مردم را آ

در مدرسه علمیه خواهران قدسیه تبیین شد
ابعاد زندگی حضرت زهرا)س( 

مراسم تجلیل از استادان برتر مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( 
جویبار با سخنرانی »حجت االسالم تقیان«، استاد حوزه  و با حضور 

طالب و استادان این مدرسه برگزار شد.
حجت االسالم تقیان در این مراسم با اشاره به مسئله ارزشمند 
ویژه ای در  باید جایگاه  تربیت گفت: ما در دنیای معاصر  و  تعلیم 
مسئله تعلیم، تربیت و پرورش انسان ها داشته باشیم. اگر طالب 
به  دیگران  بکنند،  کاری  نتوانند  جامعه  مربی  عنوان  به  مبلغان  و 

راحتی خال تربیتی جامعه را به  هر روشی پر خواهند کرد.
گفتنی است، در این مراسم از استادان برتر نیز تجلیل به عمل آمد.

در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( برگزار شد

مراسم تجلیل از استادان برتر 

»حجت  االسالم  سخنرانی  با  استاد  مقام  بزرگداشت  مراسم 
خواهران  علمیه  مدرسه  استادان  و  طالب  جمع  در  محرابیان« 

الزهرا)س( قائمشهر برگزار شد.
حجت االسالم محرابیان بیان کرد: پروردگار متعال عنایت ویژه ای 
به بحث تعلیم و تعّلم دارد. در حدیثی در بحاراالنوار آمده که روزی 
پیامبر)ص( با جمعی از اصحاب نشسته بودند، ایشان لبخندی زدند و 
اصحاب علت لبخندشان را پرسیدند، پیامبر)ص( فرمودند: »در قیامت 
عده ای وارد محشر می شوند، وقتی ندا داده می شود که بیائید، تمام 
اولیاء و مالئک به آن ها غبطه می خورند«. اصحاب پرسیدند: »این ها 
چه کسانی هستند؟« پیامبر)ص( فرمودند: »این افراد کسانی هستند 

که با حرف، قلم و عملشان خداوند را محبوب بندگان می کردند.«

در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( برگزار شد

مراسم بزرگداشت مقام استاد

نشستی با حضور »حجت االسالم پیشنمازی«، استاد حوزه و دانشگاه 
در مدرسه علمیه خواهران حضرت نرجس)س( ساری برگزار شد.

این که  به  اشاره   با  نشست  این  در  دانشگاه  و  حوزه  استاد 
رفتارهای انسان مبتنی بر درون انسان است گفت: گاهی انسان 
در مسیر حقیقی قرار می گیرد، ولی به دلیل عدم مراقبت از خود از 
مسیر خارج می شود که اگر خوف در وجود چنین فردی باشد، مانع 
کج روی و بیراهه روی می گردد. الزم است هرکس در طول زندگی، 

مدام از نفس خود مراقبت کند و درون خود را خدایی نماید.

در مدرسه علمیه خواهران حضرت نرجس)س( عنوان شد

رفتارهای انسان مبتنی بر درون انسان است

نشستی با موضوع »شبکه های اجتماعی؛ فرصت ها و تهدیدها؟!« 
در مدرسه علمیه خواهران حضرت نرجس)س( ساری برگزار شد.

در این نشست »خانم حکیمه اکبری« با اشاره به سرعت باالی انتشار 
اخبار در فضای مجازی افزود: برخالف گذشته که ابزارهای خبررسانی 
درگذشته یک طرفه بود، شبکه های جدید، امکان گفت وگوی دوسویه یا 
چندسویه را فراهم می کند و تبادل نظر به سهولت در آن انجام می پذیرد.
نرم  از  برخی  این که  به  اشاره  با  نبوی«  آتنا  »خانم  ادامه  در 
این  کرد:  تصریح  داشته  جاسوسی  امکان  ساخته شده  افزارهای 
نرم افزار ها مهم ترین ابزار اتالف کننده وقت هستند و همین مسئله 

موجب تغییر در سبک زندگی افراد در همه زمینه ها می گردد.
نیروهای  از  برخی  این که  به  اشاره  با  اعتصامی«  »آقای  سپس 
با  تردید هستند تصریح کرد:  امکان در  این  از  استفاده  ارزشی در 
تولید و ایجاد محتوای مناسب می توان پیام انقالب را به سایر نقاط 
رهبری)مدظله العالی( این  معظم  مقام  که  کرد. همانگونه  ارسال  جهان 

کار را با ارسال نامه به جوانان جهان انجام داد.

شبکه های اجتماعی؛ فرصت ها یا تهدیدها!؟

نشست اخالقی با سخنرانی »آیت الله طبرسی«، نماینده ولی فقیه 
در استان مازندران در مدرسه علمیه الزهرا)س( ساری برگزار شد. 

خصوص  به  جامعه  فرهنگی  وضعیت  متأسفانه  افزود:  وی 
دستگاه های  باید  لذا  نمی باشد؛  اسالمی  نظام  مطلوب  حجاب 
فرهنگی کشور به خصوص حوزه های علمیه، اقدامات اساسی و 

بنیادی در این زمینه انجام دهند.

در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( عنوان شد

وضعیت فرهنگی جامعه 
مناسب با نظام اسالمی نیست

خواهران  علمیه  مدرسه  فرهنگی  معاونت  همت  به  نشستی 
الزهرا)س( سالری با حضور طالب این مدرسه برگزار شد.

»خانم مقدم«، معاون فرهنگی مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( 
کالردشت، به بررسی حیا در نگاه، رفتار، گفتار و پوشش پرداخت.

در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( بررسی شد

حیا از دیدگاه اسالم

سخنرانی  با  گناه«  به  ارتکاب  »دالیل  موضوع  با  نشستی 
خواهران  علمیه  مدرسه  مؤسس  دیباجی«،  »حجت االسالم 

الزهرا)س( کالردشت، در این مدرسه برگزار شد.
به  نشست  این  در  کالردشت  خواهران  علمیه  مدرسه  مؤسس 

بررسی دالیل ارتکاب به گناه پرداخت.

دالیل ارتکاب به گناه

استادان  و  مدیران  حضور  با  استاد  مقام  گرامیداشت  مراسم 
مدرسه  در  و کالردشت  نوشهر  چالوس،  خواهران  علمیه  مدارس 

علمیه خواهران الزهرا)س( کالردشت برگزار گردید.
خواهران  علمیه  حوزه  مدیر  غفاری«،  علی  »حجت االسالم 
در  خداوند  که  است  نوری  علم،  گفت:  نشست  این  در  مازندران 
نافع است که  قلب هر کس که بخواهد قرار می دهد و آن علمی 
نورانیت را برای انسان ایجاد می کند. علمی که عرفان باشد، ولی 
نورانیت ایجاد نکند خوب نیست. اگر انسانی در مقابل مؤمن تواضع 

و فروتنی نداشته باشد، آن علم برای او حجاب می شود.

برگزاری مراسم گرامیداشت مقام استاد

کارگاه آموزشی »کار با نرم افزار علوم اسالمی نور)جامع التفاسیر(«، با حضور 
»خانم سمانه نصیری« در مدرسه علمیه الزهرا)س( محمودآباد برگزار گردید.

خانم سمانه نصیری کارشناس ارشد الهیات در مورد نرم افزارهای 
امر  در  طالب  نیاز  مورد  که  نور)جامع التفاسیر(  اسالمی  علوم 
جستجو و استفاده مقاالت و تحقیقات است، توضیحاتی ارائه نمود.

در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( برگزار شد

کارگاه آموزشی »کار با نرم افزار علوم اسالمی« 

نشست علمی پژوهشی با عنوان »شناخت امام مهدی)عج(« در 
مدرسه علمیه ریحانةالرسول)س( نکا برگزار شد.

»خانم اسماعیلی«، کارشناس مباحث مهدویت در این نشست 
مطالبی درخصوص یگانه منجی عالم بشریت عنوان کرد.

در مدرسه علمیه خواهران ریحانةالرسول)س( برگزار شد

نشست پژوهشی »شناخت امام مهدی)عج(«

نشست فاطمی با سخنرانی »آقای محمدعلی قمی«، کارشناس 
صدیقه  خواهران  علمیه  مدرسه  طالب  جمع  در  سیاسی  امور 

طاهره)س( نوشهر برگزار شد.  
»آقای محمدعلی قمی«، در این نشست به بررسی زندگی حضرت 

فاطمه)س( پرداخت.

در مدرسه علمیه خواهران صدیقه طاهره)س( برگزار شد
نشست فاطمی
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بر  بزرگان  تأکید  و  مطهری  شهید  مقام  بزرگداشت  منظور  به 
ـ  علمی  نشست  معاصر،  نسل  به  علمیه  حوزه های  پاسخ گویی 
پژوهشگر« در مدرسه علمیه  پرورش استادان  پژوهشی »ضرورت 

خواهران الزهرا)س( اراک برگزار شد.
و  حوزه  استاد  مرتضوی«  »حجت االسالم  نشست  این  در 
پژوهش  معاونان  و  راهنما  استادان  از  تعدادی  در جمع  دانشگاه، 

مدارس علمیه خواهران اراک به ایراد سخنانی پرداختند.

در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( بررسی شد

ضرورت پرورش استادان پژوهشگر

با  زینب)س(  علمیه خواهران حضرت  مدرسه  در  تربیتی  نشست 
حضور طالب مدرسه برگزار شد.

نشست  در  دانشگاه  و  حوزه  استاد  عابدی«،  »حجت االسالم 
الله)ص(   رسول  از  ما  زندگانی  و  حیات  تمام  این که  بیان  با  تربیتی 
اهل بیت)علیهم السالم(  و  پیامبر)ص(  گفت:  است  اهل بیت)علیهم السالم(  و 

واسطه فیض الهی بین پرورگار و انسان ها هستند.

در مدرسه علمیه خواهران حضرت زینب)س( عنوان شد

اهل بیت)علیهم السالم(؛ واسطه فیض الهی و بندگان

در مدرسه علمیه  ایام شعبانیه، مراسمی  فرارسیدن  با  همزمان 
خواهران امام خمینی)ره( آشتیان برگزار شد.

»حجت االسالم قاسمی«، استاد حوزه و دانشگاه در این نشست 
رسالت اصلی طالب را شناخت صحیح قرآن و سنت، ارشاد جامعه 

و رشد دادن عقول مردم برشمرد.
گفتنی است در این مراسم همچنین از برگزیدگان مسابقه »وصیت نامه 

امام)ره(« تجلیل به عمل آمد. 

درمدرسه علمیه خواهران امام خمینی)ره( عنوان شد

مهم ترین وظیفه طالب؛ شناخت قرآن و عترت

مراسم جشن اعیاد شعبانیه با سخنرانی »حجت االسالم حسینی« 
و  طالب  جمع  در  خمین  هاجر  خواهران  علمیه  مدرسه  مؤسس 

استادان این مدرسه برگزار گردید.
در  غرب  فرهنگ  ترویج  مراسم  این  در  حسینی  حجت االسالم 

کشور را نوعی تهدید دانست و به تشریح این موضوع پرداخت.

در مدرسه علمیه خواهران هاجر برگزار شد

مراسم جشن اعیاد شعبانیه

به  و  فاطمه الزهرا)س(  علمیه  فرهنگی مدرسه  معاونت  به همت 
منظور افزایش روحیه و موفقیت طالب در امتحانات، اردوی یک 

روزه فرهنگی – تفریحی برگزار گردید. 
در این اردو فرهنگی 70 نفر از طالب در روستای اندیس حضور 
یافتند و با تشکیل گروه های دوستانه  به بحث و تبادل نظر پرداختند.

به همت مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( برگزار شد

اردوی فرهنگی – تفریحی

گفتمان حوزوی با موضوع »فرزندآوری در خانواده های طالب« 
در مدرسه علمیه خواهران نرجسیه)س( سنجان برگزار شد.

این  در  دانشگاه،  و  حوزه  استاد  حقدادی«،  »حجت االسالم 
گفتمان نتایج مثبت خانواده های پر جمعیت را عدم انحصار طلبی، 
داشتن روحیه تعامل و تعاون و عدم افسردگی و گوشه گیری برشمرد.

در مدرسه علمیه خواهران نرجسیه)س( بررسی شد

فرزندآوری در خانواده های طالب

»خانم مریم جعفری سراجی«،مدیر مؤسسه آموزش عالی حوزوی 
فاطمه معصومه)س(  در آزمون ورودی سال 95 این مؤسسه، بیان 
داشت: 74 نفر در این آزمون به صورت هماهنگ در کشور در شش 
قرآنی،  علوم  و  تفسیر  اسالم،  تاریخ  اصول،  و  فقه  تحصیلی  رشته 

فلسفه اسالمی، کالم با گرایش امامت و اخالق برگزار می شود.
استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به این که پذیرش در مقطع سطح 3 
حوزه های علمیه خواهران ویژه دارندگان مدرک سطح دو از حوزه های 
علمیه خواهران است یادآور شد: آزمون سطح سه این مؤسسه به دو 
شیوه حضوری و غیر حضوری انجام می گیرد که داوطلبان می بایست 
از تاریخ23 خرداد به بعد با مراجعه به پایگاه paziresh.whc.ir از 
گاه شوند و طالب  وضعیت خود مبنی بر معرفی به مصاحبه ورودی آ
مجاز به مصاحبه با مراجعه به صفحه شخصی، در وبگاه مرکز، برای 
مصاحبه تعیین نوبت کرده و پس از مصاحبه در نیمه شهریور اسامی 

قبول شدگان نهایی اعالم خواهد شد.

مدیر موسسه آموزش عالی حوزوی خواهران فاطمه معصومه)س( خبر داد

شرکت 74 نفر در آزمون سطح 3

با حضور  آموختگان  دانش  و  مبلغان  ویژه  تبلیغ  آموزش  کارگاه 
مدرسه  در  حوزه  مبلغ  و  استاد  حسینی هرندی«  االسالم  »حجت 

علمیه حضرت زینب کبری)س( بشاگرد برگزار شد.
با تبین نقش مبلغان خواهر در  حجت  االسالم حسینی هرندی 
امر تبلیغ گفت: بانوان طلبه در امر تبلیغ باید در مسیر پیامبر)ص( و 

ائمه  اطهار)علیهم السالم( حرکت کنند.

در مدرسه علمیه خواهران حضرت زینب)س( برگزار شد

کارگاه آموزشی »تبلیغ« ویژه مبلغان خواهر

حضرت  خواهران  علمیه  مدرسه  فرهنگی  معاونت  همت  به 
زینب)س( بشاگرد کارگاه مشاوره ازدواج با حضور طالب برگزار شد.

این  در  حوزه  مبلغ  و  استاد  هرندی«  حسینی  السالم  »حجت 
کارگاه گفت: ازدواج، مردگرایی مطلق و یا زن گرایی مطلق نیست 

بلکه هر دو آن ها باید کنار هم باشند.
وی پاک دامنی زنان را باعث استحکام بنیان خانواده و تربیت 

فرزندان دینی عنوان کرد.

کارگاه آموزشی مشاوره ازدواج

کارگاه »شیوه های جذاب سازی مفاهیم دینی« با حضور »آقای 
روح الله دوستی« در جمع طالب مدرسه علمیه حضرت زینب)س( 

بشاگرد برگزار شد
جذب  و  تبلیغ  در  نوین  شیوه های  کارگیری  به  است  گفتنی 

مخاطبان را از اهداف برگزاری این کارگاه  بود.

کارگاه»شیوه های جذاب سازی مفاهیم دینی«

کارگاه »مهندسی رفتار و گفتمان تدریس« ویژه استادان مدرسه 
علمیه خواهران حضرت زینب)س( بشاگرد برگزار شد.

»حجت االسالم حسینی هرندی« استاد و مبلغ حوزه با اشاره به 
نقش  استادان  گفت:  دیگران  به  آن  انتشار  و  علم آموزی  اهمیت 
موثری در زمینه تربیت علمی و عبادی طالب دارند زیرا از همین 

کالس ها، نخبگان علمی تربیت و تحویل جامعه داده می شود.

کارگاه »مهندسی رفتار و گفتمان تدریس«

یزدیزد کرسیشهراستان
آزاداندیشی

 مدرسه علمیه خواهران حضرت زینب)س( بررسی کرد

منکر،  از  نهی  و  معروف  به  امر  موضوع»  با  آزاداندیشی  کرسی 
شرایط و مراحل« با حضور طالب و استادان برگزار شد.

ارائه  استاد  عنوان  به  زاده«  خلیل  و»خانم  ذوالفقاری«  »خانم 
کننده بیان کردند: به منظور انجام امر به معروف و نهی از منکر 
الزم است معروف و منکر را به خوبی بشناسیم و پس از شناخت 
و رعایت سایر شرایط ، اقدام به امربه معروف و نهی از منکر کنیم 
البته الزم است که مراحل آن )قلبی، لسانی و عملی( را هم مد 
درون  در  باید  بدانیم که هر مسلمانی الاقل  و  باشیم  داشته  نظر 
خود از انجام منکر در جامعه ناراحت و از رواج معروف خوشحال 

باشد.
استادان منتقد  به عنوان  و  »خانم عارف«  ادامه»خانم فرخ«  در 
اظهار داشتند: در ابتدا باید دید که امر به معروف و نهی از منکر حق 
این حق استفاده نکرد و  از  باشد می توان  اگر حق  یا تکلیف؟  است 
بتوان انجام نداد زیرا  باز هم شاید  انجام نداد ولی اگر تکلیف باشد 
افرادی هستند که اقدام می کنند و دیگر شاید نیازی نباشد که ما هم 
امر به معروف و نهی از منکر کنیم و این که تنها مرحله عمل مربوط 
به دولت باشد قابل قبول نیست زیرا بسیاری از نهادها، مؤسسات، 
بانک ها و... هستند که گاهی منکر انجام می دهند اما نهی آن ها از 
طریق مردم امکان پذیر نیست و الزم است که از مقام و مسئول باالتر 

امر و نهی شوند.
در پایان »خانم رئیسی«به عنوان داور خاطر نشان کرد: امر به 
و  الهی است  تکالیف  و جزء  از فروع دین  از منکر  نهی  و  معروف 
این واجب از واجبات کفایی محسوب می شود که در صورت اقدام 

عده ای، از عهده سایرین ساقط می شود. 

امر به معروف و نهی از منکر، شرایط و مراحل

همایش بزرگداشت مقام استاد با حضور »آیت الله ناصری« امام جمعه 
یزد و »حجت االسالم حصاری« معاون پژوهش حوزه های علمیه 

خواهران و 450 نفر از استادان این استان برگزار شد.
گفتنی است در این همایش »حجت االسالم کارگر« مدیر حوزه 
علمیه خواهران یزد، حجت االسالم حصاری و آیت الله ناصری در 

زمینه جایگاه و وظایف استاد به ایراد سخنرانی پرداختند.
الزم به ذکر است در پایان ضمن تقدیر از استادان حوزه علمیه 
خواهران یزد به 18 نفر از استادان نمونه و 4 نفر از برندگان مسابقه 

»بایدها و نبایدها استاد حوزه« هدایایی اهدا شد. 

برگزاری همایش بزرگداشت مقام استاد

»خانم آزاده نیکپور«، مدیر مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( یزد 
در جمع طالب این مدرسه و بانوان شهر ضمن اشاره به روش های 
زندگی  از  الگوگیری  چگونگی  بحث  تبیین  به  قرآن  در  تربیتی 

حضرت زهرا)س(  پرداخت.
در بخش دیگری از این نشست تربیتی »خانم رفیعی«، مدرس 
حوزه و دانشگاه سخنانی درباره جایگاه ومنزلت ائمه اطهار)علیهم السالم( 

در زندگی انسان پرداخت.

مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س(  برگزار کرد

چگونگی الگوگیری از زندگی حضرت زهرا)س(

نشست تربیتی با موضوع »خانه تکانی دل ها« با حضور طالب و 
استادان در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( یزد برگزار شد.

»خانم آزاده نیکپور«، مدیر مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( یزد در 
این نشست تغافل را سبب فرصت دادن به دیگران برای اصالح دانست 
و  تغافل  که  فردی  کرد:  تأکید  امیرمؤمنان)ع(  از  روایتی  به  استناد  با  و 

چشم پوشی از امور را نداند، گوارایی زندگی اش را از دست می دهد.

  نشست »خانه تکانی دل ها«

نشست پژوهشی »بررسی مصادیق اقتصاد مقاومتی در زندگی«، 
اقتصاد  پیرامون  رهبری)مدظله العالی(  معظم  مقام  بیانات  محوریت  با 
مقاومتی در مدرسه علمیه خواهران حضرت زینب)س( یزد برگزارشد.
در  دانشگاه   و  حوزه  استاد  موسوی«  سعیده السادات  »خانم 
خانواده ها  در  باید  مقاومتی  اقتصاد  این که  بیان  به  نشست  این 

فرهنگ سازی شود، به بررسی مصادیقی در این زمینه پرداخت.

بررسی مصادیق اقتصاد مقاومتی در زندگی

 نشست ویژه کتب استاد شهید مرتضی مطهری در جمع طالب 
و استادان مدرسه علمیه خواهران حضرت زینب)س( یزد برگزار شد.
اجمالی  معرفی  به  نشست  این  در  موسوی«  »سعیده السادات   
برجسته  استادان  توسط  مطهری«  »شهید  کتاب های  از  تعدادی 
حوزه و دانشگاه در این زمینه پرداخت و ضرورت مطالعه کتاب های 

شهید مطهری را از اولویت های وظایف طالب دانست.
در ادامه »خانم اعظم رحمانی«، استاد و مبلغ حوزه به معرفی و تبیین 
شهید  کتاب  گفت:  و  پرداخت  مطهری  شهید  حجاب  مسئله  کتاب 
به موضوعات  پنج بخش  این  در  که  است  پنج بخش  دارای  مطهری 
حجاب در ادیان دیگر، علل پیدا شدن حجاب برای زنان و بیان فلسفه 

پوشش در اسالم و حدود آن پرداخته شده است.
پژوهشگر  رضوی«،  منیره السادات  »خانم  نشست  این  پایان  در 
فعال در معرفی کتاب نهضت حسینی اظهارداشت: واقعه عاشورا دو 
رو دارد که یک روی آن تاریک و ظلمانی بوده و روی دیگر روحانی 
و معنوی است، این که روی ظلمانی عاشورا را بدانیم خوب بوده ولی 

درک هدف اصلی امام حسین)ع( از این قیام بسیار مهم تر است.

بررسی کتاب های استاد شهید مرتضی مطهری

مدرسه  در  کشاورز«  لیال  »خانم  باسخنرانی  اخالقی  نشست 
علمیه خواهران کوثر هرات برگزار شد.

سخنان  از  حدیثی  به  استناد  با  نشست  این  در  کشاورز  خانم 
گهربار امام هادی)ع( به بیان فضیلت زیارت جامعه کبیره پرداخت.

وی افزود: زیارت جامعه کبیره در واقع شناسنامه اهل بیت)علیهم السالم( 
است، و خطبه ها و جمله های آن جمیع و تعمیم دارد.

 در مدرسه علمیه خواهران کوثر)س( بیان شد
 زیارت جامعه کبیره شناسنامه اهل بیت)علیهم السالم(

علمیه  مدرسه  در  اسالم«  در  سالمت  جایگاه  »بررسی  نشست 
خواهران حضرت زهرا)س( میبد برگزار شد.

»خانم افسانه یاسایی«، کارشناس خانواده در این نشست یکی از مشکالت 
از  بسیاری  کرد:  اظهار  و  دانست  افراد  نامناسب  تغذیه  را  مختلف  جوامع 

بیماری ها به سبب تغذیه نامناسب، همانند پرخوری، به وجود می آید.

در مدرسه علمیه خواهران حضرت زهرا)س( برگزار شد

نشست »بررسی جایگاه سالمت در اسالم«

نشستی با حضور »خانم مرضیه اعیان«، همسر »شهید انتظاری« 
در مدرسه علمیه خواهران حضرت زهرا)س( میبد  برگزار شد.

خانم اعیان در این نشست گفت:شهید انتظاری محافظ شهید »آیت الله 
صدوقی« بود که پس از شهادت این عالم بزرگوار،  بسیار از خداوند متعال 
شهادت را طلب کرد. در نهایت، شبی در خواب دید که شهید صدوقی او را 

بغل کرد و سه بار گفت: »ازدواج کن تا در جبهه شهید شوی«.

نصیحت »شهید صدوقی« به محافظش

مراسم بزرگداشت روز مقاومت و آزادسازی خرمشهر با سخنرانی 
علمیه  مدرسه  در  تحمیلی  جنگ  رزمنده  فائزی«  عباس  »آقای 

خواهران الزهرا)س( مهریز برگزار شد.

در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( برگزار شد

مراسم بزرگداشت آزاد ی خرمشهر

به همت معاونت فرهنگي مدرسه علمیه حضرت نرجس)س( محمدآباد 
یزد،  به منظور بزرگداشت ایام با برکت موالید ائمه اطهار)علیهم السالم( 

مراسم جشنی به مناسبت اعیاد شعبانیه در دو روز برگزار شد. 

درمدرسه علمیه خواهران حضرت نرجس)س( برگزار شد

مراسم جشن اعیاد شعبانیه

حضور  با  منکر«  از  نهی  و  معروف  به  امر  »جذاب سازی  نشست 
طالب و استادان مدرسه علمیه ام ابیها)س( تفت برگزار شد.

»حجت االسالم ابوالقاسم غفوری«، امام  جمعه تفت در این نشست 
بهترین راه اجرای این واجب دینی با توجه به آموزه های دینی ما دعوت 
کردن مردم با عمل خود دانست و گفت: تذکر لسانی همراه ادب و احترام 
مورد سفارش و تاکید مقام معظم  رهبری)مدظله العالی( است؛ همچنین باید از 

تذکر آمرانه و ناهیانه همراه با خشم غیض، در حد امکان پرهیز نمود.

در مدرسه علمیه خواهران ام ابیها)س( بررسی شد

جذاب سازی امر به معروف و نهی از منکر

علمیه  مدرسه  در  مذاهب«  و  فرق  با  آشنایی  »دوره  نشست 
خواهران الزهرا)س( بافق با هدف آشنایی طالب با فرقه های تصوف، 
مسیحیت، وهابیت، زرتشت، بهائیت، عرفان های کاذب برگزار شد.
در  مبلغان شرکت کننده  از  فتاحی«  »خانم هما  نشست  این  در 
دوره تصوف به بیان گزارشی از فرقه تصوف، نحوه پیدایش، پیروان 

و سایر اطالعات مربوط به این فرقه پرداخت.

مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( برگزار نمود

نشست »دوره آشنایی با فرق و مذاهب«

اردکان،  فاطمه الزهرا)س(  خواهران  علمیه  مدرسه  همت  به 
مراسمی به مناسبت والدت امام زمان)عج( و سوم خرداد با حضور 
»آقای علی دهقانی« فرمانده سپاه ناحیه اردکان، طالب و استادان 

در مصلی بزرگ امام خمینی)ره( اردکان برگزار شد.
ایستادگی  و  را  مرهون مقاومت  آزادی خرمشهر  آقای دهقانی 
ملت بزرگ ایران در برابر استکبار جهانی  دانست و گفت: دشمن 
کانون گرم خانواده را هدف قرار داده و تنها هدف آن ها از بین بردن 

کانون گرم خانواده و دور کردن جوانان از خانواده می باشد.

به همت مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( برگزار شد

مراسم جشن نیمه شعبان

و  با عنوان »بانوی عفاف« در مرکز تخصصی فقه  نمایشگاهی 
اصول فاطمة الزهر)س( اردکان برگزار شد.

»خانم عزت حبیبی« مدیر مرکز تخصصی فقه و اصول فاطمةالزهر)س( 
و  عفاف  غرفه  کتاب،  غرفه  شامل  نمایشگاه  این  گفت:  اردکان 
حجاب، غرفه محصوالت فرهنگی، غرفه محصوالت غذایی، غرفه 

صنایع دستی و غرفه لوازم بهداشتی بود.

مرکز تخصصی فقه و اصول فاطمه الزهر)س( برگزار کرد
نمایشگاه بانوی عفاف

به همت معاونت آموزش حوزه علمیه خواهران همدان، نشست 
فصلی معاونان آموزش مدارس علمیه خواهران این شهر برگزار شد.
»حجت االسالم فاضلیان« مدیر حوزه علمیه خواهران همدان، 
در این نشست با توجه به تغییر آیین نامه آموزشی سطح دو ، به موارد 
به سؤاالت  و  کرد  اشاره  نامه  آیین  این  اجرای  در  و ضروری  مهم 

معاونان آموزش پاسخ داد.

به همت معاونت آموزش حوزه علمیه خواهران همدان برگزار شد

نشست فصلی معاونان آموزش

نشستی با حضور مسئوالن دادگاه ویژه روحانیت  و استادان و طالب 
مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( همدان  در این مدرسه برگزار شد.

»حجت االسالم بیگلری« از جمله اهداف برگزاری این نشست 
اقدامات صورت  به  نسبت  کادر و طالب،  استادان،  گاه سازی  آ را 

گرفته و در حال اجرای دادگاه ویژه روحانیت عنوان کرد.

در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( برگزار شد
نشست مسئوالن دادگاه ویژه روحانیت

نشست اخالقی با سخنرانی »حجت االسالم ابوالفضل بهرامی« 
همدان  کوثر  خواهران  علمیه  مدرسه  استادان  و  طالب  باحضور 

برگزار شد. 

در مدرسه علمیه خواهران کوثر برگزار شد

نشست اخالقی


