
http://KOWSARNEWS.ir   http://WHC.ir نرشیه خربی - اطالع رسانی مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران     سال دهم     شامره 171     پانزدهم مرداد 1395     یکم ذی القعده 1437    بیست ویکم ژوئیه 2016

2

»
4

»

»»

1

 »  »  »  » »  »  »  » »  »  » » » » » » » » » » » »

4

»

»
1

»

»
3

»

»
3

»

»
7

»

»
2

»

در گفت وگو با »خانم اشرف صدرارحامی«، 
مدیر مدرسه علمیه خواهران زهرای مرضیه)س(  عنوان شد

مهم ترین رسالت حوزه های علمیه خواهران، 
ب برای ساختن خانواده 

ّ
تربیت مادران و فرزندانی مهذ

و جامعه ای اسالمی است

و  خواهران  علمیه  حوزه های  مدیر  جمشیدی«  محمودرضا  والمسلمین  »حجت االسالم 
جمعی از مسئوالن این حوزه و حوزه های علمیه برادران با حضور در بیت »آیت الله حسینی 

بوشهری« از خدمات و زحمات مدیر سابق حوزه های علمیه تقدیر کردند.
بوشهری  آیت الله  زحمات  از  پیامی  صدور  با  کشور  خواهران  علمیه  حوزه های  مدیر 

تشکر نمودند که متن این پیام بدین شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم

حضرت آیت الله حسینی بوشهری)دامت برکاته(
سالم علیکم و رحمه الله

موجبات  که  عالی  مستطاب  حضرت  سال   14 از  بیش  مؤثر  و  پرتالش  و  سخت کوش  مدیریت 
بسیار  توفیق  است  نموده  فراهم  را  مدیر  و  پژوهشگر  مبلغ،  استاد،  فرهیخته،  عالم  هزاران  تربیت 
بزرگی است که گواه صدق هم عهدی با موالیمان حضرت ولی عصر )ارواحنا لتراب مقدمه الفداء( است. اگر چه 
مجاهدت های عالمانه حضرت عالی در تربیت نفوس مستعده اختصاص به مدیریت حوزه های علمیه 
نداشته و نخواهد داشت اما به حق می توان گفت دوران مسئولیت جنابعالی برگ زرینی در تاریخ اداره 

حوزه های علمیه را رقم زده است که افتخار آن در سابقه درخشان خدمات شما باقی خواهد ماند.
حمایت ها و هدایت های مراجع عظام تقلید)دامت برکاتهم( به ویژه مقام معظم رهبری)مدظله العالی( در زمان تصدی 

آن عالم فرزانه افتخار ماندگاری است که موجبات رضایت الهی را نیز فراهم نموده است، ان شاءالله.
اینجانب مجددا ضمن عرض سپاس و تشکر از زحمات و خدمات جنابعالی به حوزه های 
فاخر علمیه، سالمتی و سعادت و توفیق روزافزون حضرت مستطاب عالی را از خداوند 

منان مسألت می نمایم.
محمودرضا جمشیدی
مدیر حوزه های علمیه خواهران

با حضور در بیت»آیت الله حسینی بوشهری«، مدیر سابق حوزه های علمیه صورت گرفت

تقدیر »حجت االسالم والمسلمین جمشیدی« 
از »آیت الله حسینی بوشهری«

حضرت حجت االسالم والمسلمین حاج آقای جمشیدی)دامت افاضاته(
مدیر محترم مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران

سالم علیکم
اینجانب،  برای  تبریک  نامه  ارسال  از  تشکر  و  تقدیر  ضمن 
بهروزی و سربلندی جنابعالی را در خدمت به اسالم و مسلمین از 
درگاه خداوند متعال و در ظل توجهات حضرت بقیةالله االعظم)عج( 
مقام  حکیمانه  رهنمودهای  به  عنایت  با  امیدوارم  و  دارم  مسئلت 
معظم رهبری)مدظله العالی( و مراجع عظام شاهد رشد و بالندگی هرچه 

بیشتر باشیم.
علیرضا اعرافی
مدیر حوزه های علمیه

پاسخ »آیت الله اعرافی« به نامه تبریک  
»حجت االسالم والمسلمین جمشیدی«

رضا  »حجت االسالم 
فرهنگی  معاون  اسکندری«، 
علمیه  حوزه های  تبلیغی   -
قرارگاه های  ایجاد  از  خواهران 
در  حجاب  و  عفاف  فرهنگی 
مدارس علمیه خواهران سراسر 

کشور خبر داد.
وی افزود: در این قرارگاه ها 
بانوان  تربیت  برای  الزم  بستر 
طلبه جهت فرهنگ سازی عفاف 
صورت  جامعه  در  حجاب  و 
مبلغ  عنوان  به  آن ها  و  می گیرد 
بانوان  میان  در  و حجاب  عفاف 
فعالیت  به  دختران  ویژه  به 
با  جامعه ای  دارای  تا  می پردازند 

اصالت دینی باشیم.
حوزه های  فرهنگی  معاون 
حضور  به  خواهران  علمیه 
باال  برای  طلبه  بانوان  مؤثر 
حجاب  و  عفاف  فرهنگ  بردن 
اشاره  زنان  جامعه  میان  در 
طلبه  خواهران  افزود:  و  کرد 
زنان  جامعه  بر  تأثیر عمیق تری 
یعنی  دارند.  مردان  به  نسبت 
به  مربوط  مسائل  آن ها  اگر 
کنند  بیان  را  حجاب  و  عفاف 

تأثیرگذارتر است.
اسکندری  حجت االسالم 
ضمن  خود  سخنان  ادامه  در 
بیان این که حیا، عفت، پوشش، 

حجاب و غیرت مباحث در هم 
تنیده است، گفت: جامعه ای که 
با حیا باشد با عفت است و وقتی 
بستر  شود  دور  انسان  از  حیا 

برای بی عفتی فراهم می شود.
که  جامعه ای  افزود:  وی 
عفیف و پاک شود، دارای غیرت 
و تزکیه ظاهری و باطنی خواهد 
حرکت  تعالی  مسیر  در  و  بود 
خواهد کرد. عفت پایه خیرات و 
است،  جامعه  در  فراوان  برکات 
عامل  بی عفتی  که  همچنان 
آسیب های  و  شرور  از  بسیاری 

اجتماعی و فردی است.
تبلیغی  فرهنگی  معاون 
با  خواهران  علمیه  حوزه های 
تأکید بر این که عفت و حیا تنها 
مردان  و  نیست  زنان  مختص 
کنند،  رعایت  را  آن  باید  نیز 
خاطرنشان کرد: در روایت آمده: 
»فرد با عفت دارای غیرت است 
دارای  عفیف  و  حیا  با  مرد  و 

غیرت و مردانگی است.«
وی حیا و عفت را پایه سالمتی 

جامعه دانست.
گذشته  در  شد:  یادآور  وی 

لباس های  از  زیاد  غرب  مردم 
استفاده  عریان  و  تنگ  بدنما، 
که  آن جا  از  ولی  نمی کردند 
سرمایه داران  و  استعمارگران 
بردگی  به  را  مردم  می خواهند 
نداشته  ثبات  بکشانند و جامعه 
ابزاری  استفاده  انسان  از  باشد 
می کنند. این افراد برای رسیدن 
به اهداف خود بنای بی حیایی و 
کردند  پایه گذاری  را  بی عفتی 
وضعیت  گرفتار  غرب  نهایتًا  و 
کنونی که زشت و بد است، شد.
تبلیغی  فرهنگی  معاون 
خواهران  علمیه  حوز ه های 
اکنون  غربی ها  کرد:  تصریح 
داستان ها  سریال ها،  فیلم ها، 
خود  نظریه پردازی های  حتی  و 
می دهند  سوق  سمتی  به  را 
در  را  عفت  و  حیا  پایه های  که 
زنان  نوعًا  و  ببرد  بین  از  جامعه 
و مردان ابزاری برای بهره کشی 
برای  مالی  استفاده  سوء  و 

سرمایه داران شده اند.
داشتن  اسکندری  حجت االسالم 
جامعه ای پاک و تحکیم خانواده 
را از دیگر أثرات عفاف و حجاب 
میزان  هر  به  گفت:  و  برشمرد 
عفت، حیا و حجاب را در جامعه 
ارتقاء دهیم به همین نسبت نیز 

خانواده تحکیم می شود. 

معاون فرهنگی تبلیغی حوزه های علمیه خواهران خبر داد

ایجاد قرارگاه های فرهنگی عفاف و حجاب در مدارس علمیه خواهران سراسر کشور
»حجت االسالم محمودرضا جمشیدی« مدیر حوزه های علمیه 
عنوان  به  را  در حکمی »حجت االسالم محسن صالح«  خواهران 
مشاور سیاسی ـ اجتماعی حوزه های علمیه خواهران منصوب کرد.

متن این حکم بدین شرح است:
برادر گرامی حجت االسالم و المسلمین جناب آقای سید محسن صالح)زیدعزه الشریف(

سالم علیکم
نظر به تعهد و تجارب ارزشمند جنابعالی در عرصه امور سیاسی 
»مشاور  عنوان  به  را  جنابعالی  حکم  این  موجب  به  اجتماعی،  و 
منصوب  خواهران«  علمیه  حوزه های  مدیر  اجتماعی  ـ  سیاسی 

می نمایم.
امید است با اتکال به خداوند متعال در اجرای وظایف محوله و 
ارتقاء حوزه های علمیه خواهران در امور سیاسی ـ اجتماعی موفق 

باشید.
خبرگان،  و  کارشناسان  نظرات  از  استفاده  منظور  به  همچنین 
با حفظ سمت به عنوان دبیر گروه مشاوران منصوب می نمایم، تا 
با تشکیل اتاق فکری متشکل از کارشناسان و مشاوران، مباحث 
در  را  خواهران  علمیه  حوزه های  مدیریت  راهبری  اصلی  و  کالن 

زمینه های مختلف بحث، بررسی و پیشنهاد دهید.
خواهران،  آموزش  در  اسالم  سیاسی  فقه  ابعاد  به  توجه  ضمنًا 
نقش و جایگاه خواهران طلبه در نظام اسالمی، تبیین و ترویج تفکر 
انقالبی در حوزه های علمیه خواهران، تبیین اصول تربیت سیاسی 
و  مراقبت  اسالمی،  مبانی  براساس  آینده  نسل های  اجتماعی  ـ 
پیشگیری همه جانبه از نفوذ دشمن در حوزه های علمیه، مقابله با 
تحجر و مقدس مآبی و تفکر جدایی دین از سیاست در حوزه های 
علمیه و تالش برای شناخت خطرات و کمین گاه های دشمن، از 
قرار  پژوهش  و  توجه  مورد  است  الزم  که  است  محورهایی  جمله 
گرفته و نتایج آن در تدوین سیاست های راهبردی حوزه های علمیه 

خواهران استفاده شود.
از خداوند متعال توفیق و سعادت روزافزون شما را خواستارم.

محمودرضا جمشیدی
مدیر حوزه های علمیه خواهران

انتصاب »حجت االسالم محسن صالح« 
به عنوان مشاور سیاسی - اجتماعی حوزه های 

علمیه خواهران

»حجت االسالم والمسلمین محمودرضا جمشیدی«، مدیر حوزه های 
علمیه خواهران در دستوری به مدیران و سرپرستان حوزه های علمیه 
در  داخلی  تولیدات  از  استفاده  بر  کشور  سراسر  استان های  خواهران 
اقتصاد  درباره  رهبری)مدظله العالی(  معظم  مقام  منویات  به  عمل  جهت 

مقاومتی تأکید کرد.
وی در این دستور اظهار کرد: با احترام و با آرزوی توفیق و تأییدات 
الهی و با عنایت فرامین و منویات مقام معظم رهبری)مدظله العالی( در زمینه 
اقتصاد مقاومتی و ضرورت حمایت از تولیدات داخلی، مقتضی است به 
منظور افزایش قدرت اقتصادی کشور و رونق کسب و کار و در نتیجه 
مورد  کاالهای  کلیه  تا  شود  اتخاذ  ترتیبی  جامعه،  در  بیکاری  کاهش 
نیاز واحدهای حوزوی تحت پوشش، در صورت وجود مشابه ایرانی از 

مصنوعات و تولیدات مرغوب داخلی تهیه و تأمین گردد.

برای  هزینه ای  مدارک  و  اسناد  احراز  و  ارائه  است،  ذکر  قابل 
خرید کاالهای خارجی که مشابه ایرانی دارد، از ایرادات حسابرسی 

به شمار خواهد آمد. 

مدیر حوزه های علمیه خواهران تأکید کرد

حمایت از تولیدات داخلی برای عمل به منویات رهبر معظم انقالب)مدظله العالی(

انتشار  با  صفایی حائری)ره(«  علی  »استاد  درگذشت  سالگرد  در 
شخصیت  این  فرهنگی  و  فکری  پرونده  بازخوانی  به  متن  چند 
برگی  می خوانید  ادامه  در  آنچه  می پردازیم.  تاثیرگذار  و  اندیشمند 
از  که  است  کشور  نظریه پرداز  و  نویسنده  این  اندیشه ای  حیات  از 
مدیر  جمشیدی«  محمودرضا  »حجت االسالم  والمسلمین  سوی 

حوزه های علمیه خواهران نوشته شده است:
حاج شیخ علی صفایی)قدس سره( انسان کم نظیری بود که در مورد 
واصل،  سالکی  مجاهد،  فقیهی  کرد  عرض  می توان  حق  به  او 
بارز  روشن  مصداق  که  فرزانه  اندیشمندی  و  ادیب  الهی،  عارفی 
فرمایش امیرالمؤمنین)علیه السالم(، طبیب دوار بطبه بود. نه تنها همه 
جا به دنبال دل سوختگان و تشنگان حقیقت و معنویت می گشت 
که  می داد  تشخیص  را  نیازهای شان  و  می کرد  معاینه  را  آنان  و 
اسالم،  انسان ساز  و  تعالی بخش  مکتب  از  برخاسته  نسخه ای 
تعبیر روایت  به  و  اکتفا نمی کرد  این هم  به  و  برای شان می پیچید 

مرهم های آن ها را هم آماده کرده بود.
برکتش  با  لحظات عمر  واپسین  تا  که  بود  وی حقیقتًا سربازی 
به عهدی که با موالیش بسته بود، وفادار و صادق بود. سربازی را 
صرفًا طریق خدمت می دانست و آن را هیچ گاه با هیچ چیز دیگر 
حتی سرداری معاوضه نکرد و در راه وفا به عهد خود با موالیش سر 

از پا نمی شناخت.
او  ایران و جهان و تسلط  با ادبیات کهن و کالسیک  او  آشنایی 
بر مکاتب فلسفی غرب و شرق در عین این که از او یک شخصیت 
ممتاز و ویژه ساخته بود، ولی این تسلط شگرف و عمیق هرگز او را در 
چارچوب اصطالحات، قالب ها و مفاهیم اندیشمندان شرقی و غربی 
در  در حرکت  را  سعادت  و  طیبه  حیات  راستی  به  بود.  نکرده  اسیر 
مسیر حقیقی قرآن و اهل بیت)علیهم السالم( می دانست و به عمق جان 
نحوی  به  می کرد  تکیه  و  داشت  اعتقاد  آن  به  روش  و  منش  در  و 
که هر مشتاق و جوینده ی حقیقت، این معنا را در سلوک عملی او 

معاشرت ها، سخنان و نوشته هایش به روشنی وجدان می کرد.
استاد صفایی، ساده، بی آالیش و بی تقید و تکلف بود. معتقد 
و  سیره  لذا  می گذارد؛  عظام  انبیای  پای  جای  پا  روحانی  که  بود 
حضرت  به ویژه  انبیا  منش  و  سیره  جمله  یک  در  او  تربیتی  روش 
ختمی مرتبت بود. یعنی از جنس مردم بود به لسان آن ها صحبت 
می کرد و در میان آن ها زندگی می کرد. مردم با دیدن این روش و 
منش، اشتیاق و میل به  خوبی پیدا می کردند. مواسات و برادری 
اگر  نزدیکانش داشت.  و  و شاگردان  به ویژه دوستان  با خلق خدا 
بنا بود در مطلبی سخت بگیرد آن را بر خود و بستگان درجه یک 
در  همواره  حال  عین  در  می گرفت  سخت  نزدیکش  دوستان  و 

معاشرت با بندگان خدا سهل و آسان بود.
اگرچه به اصالت های حوزه پایبند بود و جایگاه و حریم بزرگان 
علم و اخالق و عرفان حوزه را محترم می شمرد اما هیچ گاه خود 
و  نکرد  محصور  و  محدود  متعارف،  قالب های  چارچوب  در  را 
ساحت های علمی و اخالقی و عرفان حوزه را محترم می شمرد و 
در ساحت های علمی و اخالقی و به ویژه تربیتی دارای سبک بود.
در عین اتقان علمی و ابتنا بر اصول ثابت علمی حوزه، همواره اندیشه ای پویا 
متحول و صاحب سبک داشت. رمز پویایی علمی او مراجعه دائمی و مستمر به 
آیات و روایات  و تاریخ و سیره معصومین)علیهم السالم( و تدبر و تأمل عمیق بود.

مدیر حوزه های علمیه خواهران:

»مرحوم استاد علی صفایی)ره(« 
تا آخر به عهد خود وفادار بود

»مرحوم استاد 
علی صفایی)ره(« تا آخر به عهد 

خود وفادار بود

نقش حوزه های علمیه خواهران 
در شکل گیری و افتتاح مرکز 
مشاوره و پیشگیری از طالق

افتتاح دو پروژه عمرانی 
در مدیریت حوزه علمیه 
خواهران چهارمحال و 

بختیاری

کیفی سازی فعالیت ها؛ 
مهم ترین اولویت 
حوزه های علمیه 

خواهران

حوزه های علمیه خواهران، 
موجب ارتقا سطح فرهنگی 

جامعه هستند

راهیابی هفت نفر از خواهران 
طلبه مازندران به مسابقات 
سراسری قرآن کریم کشور

کسب رتبه کشوری توسط طالب 
مدارس علمیه خواهران استان 

البرز در مسابقات کتابخوانی آثار 
استاد شهید مطهری)ره(

پاسخ »آیت الله اعرافی« به نامه تبریک  
»حجت االسالم والمسلمین جمشیدی«

و  اسالم  به  خدمت  در  را  جنابعالی  سربلندی  و  ...بهروزی 
مسلمین از درگاه خداوند متعال و در ظل توجهات حضرت بقیةالله 

االعظم)عج( مسئلت دارم...

 نباید دشمن را با کسانی که با آن ها اختالف نظر داریم 
اشتباه بگیریم، دشمن کسی است که با همه توان 

درصدد ضربه زدن به ملت و روی کار آوردن حکومتی 
دست نشانده، دلباخته، تسلیم و مرعوب غرب است و 

این دشمِن کینه توز، آگاه و جدی را نباید در هیچ حالتی 
فراموش کنیم.
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میاندوآبآذربایجان غربی اصفهاناصفهانشهراستان شهراستان

مرکز  دومین  آذربایجان غربی  خواهران  علمیه  حوزه  همت  به 
تخصصی حفظ قرآن کریم با حضور مدیرکل اوقاف و امور خیریه، 
مدرسه  در  شهر  این  مسئوالن  از  جمعی  و  میاندوآب  جمعه  امام 

علمیه خواهران الزهرا)س( میاندوآب افتتاح شد.
گفتنی است این مرکز تخصصی در راستای تحقق مطالبات مقام 
معظم رهبری)مدظله العالی( مبنی بر تربیت 10 میلیون حافظ قرآن کریم 
بر اساس تفاهم نامه مدیریت حوزه های علمیه خواهران آذربایجان 

غربی و اداره کل اوقاف و امور خیریه این استان راه اندازی شد.
شایان ذکر است این مرکز تخصصی حفظ قرآن کریم هشتمین 
مرکز تخصصی قرآن اوقاف و امور خیریه و دومین مرکز تخصصی 

حفظ قرآن کریم حوزه های علمیه خواهران این استان می باشد.

به همت حوزه علمیه خواهران آذربایجان غربی انجام شد

افتتاح دومین مرکز تخصصی حفظ قرآن کریم

اردبیلاردبیل شهراستان

پارسآباداردبیل شهراستان

خواهران  علمیه  حوزه  آموزش  معاون  بصیری«  زهرا  »خانم 
در  تدریس  جهت   2 سطح  استادان  ارزیابی  برگزاری  از  اردبیل 

مدارس علمیه این استان خبر داد.
استادان  تدریس  ضرورت  و  اهمیت  به  اشاره  با  بصیری  خانم 
خواهر در مدارس علمیه خواهران گفت: این دوره با حضور 10 نفر 
از دانش آموختگان مقطع سطح 3 در 19 ماده درسی جهت تدریس 

در مدارس سطح 2 اردبیل برگزار گردید.
معاون آموزش مدیریت حوزه های علمیه خواهران اردبیل هدف 
از برگزاری این دوره را تأمین استادان مدارس علمیه خواهران برای 

سال تحصیلی 96-95 بیان کرد.

معاون آموزش حوزه  علمیه خواهران اردبیل خبر داد

ارزیابی استادان جهت تدریس در مدارس 
علمیه خواهران سطح 2

به همت معاونت پژوهش مدرسه علمیه خواهران ثامن الحجج)ع( 
با سخنرانی  با موضوع »بررسی عقاید وهابیت«  پژوهشی  نشست 
»خانم زینبب دیندار«، مدیر حوزه علمیه خواهران ثامن الحجج )ع( 

پارس آباد برگزار شد.
وهابیت  عقاید  بررسی  به  پژوهشی  نشست  این  در  دیندار  خانم 

پرداخت.   

مدرسه علمیه خواهران ثامن الحجج)ع( برگزار نمود

نشست پژوهشی »بررسی عقاید وهابیت«

در  پارس آباد  ثامن الحجج)ع(  خواهران  علمیه  مدرسه  طالب 
مراسمی شب های پرفیض قدر را گرامی داشتند. 

الحجج)ع(  ثامن  خواهران  علمیه  مدرسه  مدیر  دیندار«  »خانم 
پارس آباد در این مراسم با اشاره به این  نکته که شب های قدر یک 
فرصت مقتنم است طالب را به استعفار و دعا در این شب سفارش 

کرد.
وی افزود: در این شب ها خداوند فرق شکافته امیر المومنین)ع( 
بزرگان،  از  بسیاری  که  چرا  داده  قرار  بندگانش  و  خود  واسطه  را 
به  ادب نسبت  و  احترام  رعایت  با  پدر »عالمه مجلسی«  از جمله 

امیرالمومنین)ع( به دیدار امام زمان)عج( مشرف شدند.

برگزاری مراسم شب های قدر

حریم  مدافعان  حجاب  و  »عفاف  موضوع  با  فرهنگی  همایش 
خانواده« با سخنرانی »حجت االسالم امین پورمحمد«، مدیر کتابخانه 
عمومی پارس آباد در مدرسه علمیه خواهران ثامن الحجج)ع( برگزار شد.
فلسفه  به  اشاره  با  نشست  این  در  پورمحمد،  حجت االسالم 
حجاب در جامعه اسالمی و ترویج بدحجابی و بی حجابی از سوی 
بسیار  را  خانواده  بنیان  تحکیم  در  تأثیر حجاب  غربی،  کشورهای 

مهم خواند و صیانت از قداست آن را ضروری دانست. 
حاکم  وضعیت  به  اشاره  با  پارس آباد  عمومی  کتابخانه  مدیر 
متعدد  شبکه های  در  که  فیلم هایی  افزود:  غرب  در  خانواده  بر 
زبان  به  رایگان  صورت  به  و  تولید  خانواده  موضوع  با  ماهواره ای 
فارسی پخش می شود اساسا ارتباطات سالم خانوادگی را هدف قرار 
گرفته اند و موضوع اصلی این فیلم ها عادی سازی روابط نامشروع 

میان زنان و مردان متأهل است. 
وی در پایان با اذعان به تعصب زنان مسلمان در کشورهای غربی 
جامعه، شخصیت های  ارکان  تمامی  گفت:  مسئله حجاب  به  نسبت 
مرجع فرهنگی و فرهنگ سازان و مراکز آموزشی باید همت کنند تا در 
جامعه اسالمی حجاب و حفظ آن به یک ارزش و باور دینی تبدیل شود 

و همگام با آن با هنجار شکنان در جامعه برخورد جدی به عمل آید.

حوزه علمیه خواهران ثامن الحجج)ع( برگزار نمود

همایش جهانی عفاف و حجاب 
مدافعان حریم خانواده

آزادشهراصفهان شهراستان

»خانم شهربانو قاضی محسنی«، معاون پژوهش مدرسه علمیه 
در  پایانی  تحقیق   3 دفاعیه  جلسه  برگزاری  از  الزهرا)س(  خواهران 

این مدرسه خبر داد.
»نقش  عناوین  با  پایانی  تحقیقات  گفت:  قاضی محسنی  خانم 
اهل  نقش محبت   « اسالم«،  منظر  از  زندگی  در  تفریح  و  شادی 
اثبات  در  نقلی  و  عقلی  »ادله  و  انسان«  هدایت  در  بیت)علیهم السالم( 
والیت فقیه«، »ویژگی های زنان برجسته از منظر قرآن«، »عوامل 
دینی موثر بر استحکام خانواده از دیدگاه آیات و روایات« با راهنمایی 
»حجت اسالم  داوری  با  و  میرعرب رضی«  محمدرضا  سید  »آقای 
علی اکبر نصرتی« و »حجت اسالم علیرضا ریاحی« مورد دفاع قرار 

گرفت.

در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( برگزار شد

جلسه دفاع از  تحقیقات پایانی

ارزیابی علمی مهارتی استادان و داوطلبان تدریس سطح دو در 
مدارس علمیه خواهران اصفهان توسط مدیریت حوزه های علمیه 

خواهران استان برگزار شد.
خواهران  علمیه  حوزه  آموزش  معاون  شفیعی«،  زهرا  »خانم 
استادان  تامین  جهت  استادان  ارزیابی  از  دوره  این  گفت:  اصفهان 
نفر   93 با حضور  اصفهان  استان  مدارس شهرستان های  نیاز  مورد 
از داوطلبان تدریس در قالب 7 گرایش فقه و اصول، ادبیات عرب، 
فلسفه و منطق، عقاید و کالم، تاریخ، قانون و سیاست، تفسیر و علوم 

قرانی طی 11 روز در حوزه علمیه خواهران اصفهان برگزار گردید.
و  گرایش حقوق  در  نیاز  مورد  استادان  دوره  این  در  وی گفت: 

سیاست مورد ارزیابی قرار می گیرند.
پایان  در  اصفهان  استان  خواهران  علمیه  حوزه  آموزش  معاون 
طی  از  پس  ارزیابی ها  این  در  پذیرفته شدگان  ساخت:  خاطرنشان 
جهت  استادان  سامانه  در  ثبت  و  تاییدنهایی  آئین نامه ای،  مراحل 
تدریس به مدارس علمیه شهرستان های اصفهان معرفی خواهند شد.

توسط مدیریت حوزه های علمیه خواهران اصفهان انجام شد
ارزیابی علمی مهارتی استادان و داوطلبان تدریس 

سطح 2 در مدارس علمیه خواهران اصفهان

به همت مدیریت حوزه های علمیه خواهران اصفهان، 871 نفر از مبلغان و 
کارشناسان قرآنی به منظور تبلیغ به مناطق مختلف این استان اعزام شدند.
»خانم بهشتی« معاون فرهنگی حوزه علمیه خواهران اصفهان 
گفت: از مهم ترین راهکارهای تقویت مبانی دینی مردم، به ویژه 

جامعه بانوان آموزش، تبلیغ و ترویج آموزه های دینی است.
 وی با تأکید بر تاثیرگذاری تبلیغ و ترویج در فرآیند رشد و توسعه 
فرهنگ و ارزش های اخالقی و اسالمی گفت: باتوجه به فضای 
روحانی موجود در ماه مبارک رمضان و تاثیرگزاری بیشتر تبلیغ در 
این ماه، باید از این ماه مبارک برای تبلیغ دین اسالم استفاده کرد.
خانم بهشتی اظهار داشت: جایگاه رفیع قرآن در هدایت جامعه 
اسالمی بر کسی پوشیده نیست و اگر کالم وحی در ماه میهمانی 

خداوند جاری باشد بر انسان ها تاثیرات بیشتری خواهد داشت.
وی افزود: حوزه علمیه خواهران به عنوان پرچمداران فرهنگ ناب 

قرآنی در جامعه در این زمینه وظیفه بسیار خطیری را برعهده دارند.
افزود:  اصفهان  استان  علمیه خواهران  فرهنگی حوزه  معاون 
استان اصفهان با توجه به اهمیت ماه مبارک رمضان با اعزام 871 
مهمانی  و  صیام  ماه  شروع  با  قرآنی  کارشناسان  و  مبلغان  از  نفر 
حق تعالی در مساجد کانون های قرآنی ، پایگاه های بسیج و مجامع 
با  همراه  کریم  قرآن  تفسیر  جلسه   31543 برگزاری  با  عمومی 
جزء خوانی، تفسیر، قرائت دعا، بیان احکام شرعی و توصیه های 

اخالقی پرداختند.
وی گفت: 90 درصد مخاطبان جلسات را جوانان و بزرگساالن 

و 10 درصد را کودکان و نوجوانان تشکیل می دادند.
الزم به ذکر است  39 محفل انس با قرآن در ماه مبارک رمضان 

در مدارس علمیه با حضور گسترده بانوان طلبه برگزار شد.

اعزام 871 نفر از مبلغان و کارشناسان قرآنی 
به مناطق مختلف استان

خواهران  علمیه  حوزه  آموزش  معاون  شفیعی«،  زهرا  »خانم 
اصفهان، از برگزاری آزمون ورودی مقطع سطح چهار خبر داد.

معاون آموزش حوزه  علمیه خواهران استان اصفهان  گفت: آزمون 
کتبی ورودی مقطع سطح چهار )دکتری(  حوزه های علمیه خواهران 
همزمان با استان های تهران، قم و یزد در استان اصفهان برگزار شد.
گرایش  با  اصول  و  فقه  رشته  در  شرکت کنندگان  افزود:  شفیعی  خانم 
فقه خانواده و رشته تفسیر و علوم قرآنی با گرایش تفسیر تطبیقی پذیرش می شوند.
نتایج  شد:  یادآور  اصفهان  خواهران  علمیه  حوزه   آموزش  معاون 
و  شد  خواهد  اعالم   95/5/12 روز  در  مقطع  این  ورودی  کتبی  آزمون 

مصاحبه های علمی نیز از 95/6/3 آغاز می شود.
کتبی مقطع  آزمون  در  پذیرفته شدگان  نهایی  نتایج  اعالم  زمان  وی 
سطح چهار حوزه های علمیه خواهران را 20 شهریور ذکر کرد و ادامه داد: 
پذیرش حوزه های  و  پایگاه سنجش  از طریق  پذیرفته  شدگان  نهایی  نتایج 

علمیه خواهران به نشانی paziresh.whc.ir اعالم خواهد شد.

معاون آموزش حوزه علمیه خواهران اصفهان خبر داد

برگزاری آزمون ورودی مقطع سطح چهار

نشست ویژه دانش آموختگان و مبلغان با سخنرانی »خانم فخرالسادات 
خسروانی« از مشاوران مرکز مشاوره حوزه علمیه خواهران اصفهان 
خواهران  علمیه  مدرسه  مبلغان  و  دانش آموخته  طالب  جمع  در 

فاطمه الزهرا)س( اصفهان برگزار شد.
دوران  ویژگی های  بیان  ضمن  نشست  این  در  خسروانی  خانم 
نوجوانی گفت: نوجوان بسیار زودرنج است، تمایل به جمع دوستان 

و حریم شخصی دارد و تفکراتش مدام در حال تغییر است.
وی  ضمن بیان آسیب های دوران نوجوانی افزود: از آسیب های 
دوران نوجوانی می توان به وسواسی شدن در رفتار، دوقطبی شدن 

نوجوان و اختالل سلوك اشاره نمود.
 مشاور مرکز مشاوره حوزه علمیه اصفهان خاطر نشان کرد: مهمترین 
درمان نوجوان این است که هرگز عیوبش را در مقابلش نگوییم، با آرامی 

و مهربانی با او برخورد کنیم،با وی رفتاری عاشقانه داشته باشیم.
وی در پایان متذکر شد : والدین باید با این نکته توجه کنند که 
بچه های آنها در دورانی متفاوت از دوران خود به دنیا آمده اند و 
در زمانه ای متفاوت بزرگ می شوند و به تبع نیاز ها و رفتار های 

فرزندشان با دوران نوجوانی خودشان بسیار تفاوت دارد. 

 مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( برگزار نمود

نشست ویژه دانش آموختگان و مبلغان

زهرای  خواهران  علمیه  مدرسه   
از مدارس علمیه ای  مرضیه)س( 
فعالت  آغاز  با  توانست  که  است 
خود، به پیشرفت های بسیارخوب علمی 
مدرسه  این  شود؛  نائل  معنوی  و 
»حجت االسالم  اشراف  تحت 
باطنی«،  مدیر هیئت امنا این مدرسه  
و با نظارت مرکز مدیریت حوزه های 
اصفهان  در  کشور  خواهران  علمیه 

فعالیت می کند. 
آموزشی،  فعالیت های  آنجایی  از 
مدرسه  این  فرهنگی  و  پژوهشی 
و  طالب  از  بسیاری  نظر  توانسته 
خواهران  علمیه   حوزه های  استادان 
به منظور  نماید،  جلب  خود  به  را 
آشنایی بیشتر مخاطبان نشریه 
با  گفت و گویی  تا  شد  آن  بر 
»خانم اشرف صدرارحامی«، مدیر 
که  باشیم،  داشته  مدرسه  این 

 تقدیم خوانندگان عزیز می گردد:
ً
ذیال

توضیح  در  ارحامی،  صدر  خانم 
سبب  ضرورت هایی  چه  این که 
شکل گرفتن حوزه های علمیه خواهران 
شد، اظهار داشت:  چند ضرورت سبب 
شکل گرفتن این گونه مراکز شده است  
ساماندهی  به  می توان  جمله  از  که 
سطح  در  خواهران  دینی  آموزش  امر 
مراکز  ایجاد  کشور،  خارج  و  داخل 
یکسان سازی برنامه های درسی، متون 
انسانی،  نیروهای  آموزشی،  منابع  و 
تجهیزات و شرایط آموزشی و یکپارچه 
و  اتحاد  مختلف،  حوزه های  شدن 
برنامه ریزی حوزه ها که منجر به امکان 
و  حوزه ها  در  طلبه  تحصیل  ادامه 
ارتقا و یکسان سازی  شهرهای دیگر و 
نظام مند  و  استادان  علمی  سطح 
ساختن برنامه های آموزشی اشاره کرد.

خواهران  علمیه  مدرسه  مدیر 
اشاره  با  اصفهان  مرضیه)س(  زهرای 
به فرموده مقام معظم رهبری)مدظله العالی(  
رسالت های  مهم ترین  از  یکی 
تربیت  را  خواهران  علمیه  حوزه های 
مادران و فرزندانی مهّذب برای ساختن 

خانواده  و جامعه ای اسالمی برشمرد.
وی  در بخش دیگری از سخنانش 
شده   تدوین  دروس  تشریح   ضمن 
گفت:  خواهران   علمیه  حوزه های  
حوزه های  در  شده  تدریس  دروس 
نیازهای  براساس  خواهران  علمیه 
عنوان  به  می شود،  تدوین  جامعه 
بانوان،  احکام  مانند:  نیازهایی  مثال 
آشنایی  و  روانشناسی  اسالم،  در  زن 
با ادیان و مذاهب و همچنین مباحث 
اخالقی با توجه به روحیات بانوان در 

دروس حوزه علمیه خواهران طراحی 
شده است.

مدیر مدرسه علمیه خواهران 
در  اصفهان  مرضیه)س(  زهرای 
بیان میزان استفاده  به   ادامه  
حوزه های علمیه خواهران از ابزارهای 

کمک آموزشی نوین اشاره کرد.
در  ارحامی،  صدر  خانم 
طرح های  از  برخی  توضیح 
حوزه های  در  مجازی  آموزش 
برای  گفت:  خواهران  علمیه 
حضوری  نیمه  دوره  طالب 
کالس های آنالین و امتحانات 
مجازی  صورت  به  ترم  میان 
استقبال  با  که  می گردد  برگزار 
خوبی از سوی طالب و استادان 

روبرو شده ایم.

در گفت وگو با »خانم اشرف صدرارحامی«، مدیر مدرسه علمیه خواهران زهرای مرضیه)س(  عنوان شد

مهم ترین رسالت حوزه های علمیه خواهران، 
ب برای ساختن خانواده و جامعه ای اسالمی است

ّ
تربیت مادران و فرزندانی مهذ

شاهینشهراصفهان شهراستان

فریدناصفهان شهراستان

نجفآباداصفهان شهراستان

نرجس  خواهران  علمیه  مدرسه  مدیر  ربیعی«  فهیمه  »خانم 
خاتون)س( شاهین شهر در گفت وگویی با تأکید بر اهمیت و پیوستگی 
بحث حجاب و جامعه اسالمی بیان داشت: آنچه در بطن حجاب 
نهفته است تنها به تهذیب درونی و خود فرد باز نمی گردد؛ حجاب 
یک مسائله مهم اجتماعی است که باید به تاثیرات مستقیم آن بر 
اولین  خانواده  مسیر،  این  در  و  کرد  دقت  خانواده  و  اجتماع  روی 

محلی است که حجاب در آن ها شکل می گیرد.
وی تحکیم خانواده و امنیت اجتماعی را دو دستاورد برتر حجاب 
خواند و ادامه داد: امنیت اجتماعی به معنای زندگی در جامعه ای 
اجتماع  و  دیده  اجتماع  جانب  از  را  آسیب  کم ترین  فرد  که  است 
کم ترین آسیب را به او وارد کند، اگر بانوان به اهمیت حجاب پی 
ببرند هوشمندانه تر عمل می کنند و به حجاب به چشم یک عامل 
تأمین کننده امنیت انسان و منشا قرب الهی نگاه می کنند، دیدگاه 
صحیح در مورد حجاب ما را به سوی درک صحیح از اجتماع برده 

و این امر باعث می شود تا جامعه ذاتًا به سوی امنیت پیش برود.
مدیر مدرسه علمیه خواهران نرجس خاتون)س( حجاب را به عنوان 
عاملی همه جانبه در رفتار و منش انسانی در بین زن و مرد مطرح کرد.
خانم ربیعی در پایان در مورد فعالیت های مدرسه علمیه خواهران 

نرجس خاتون)س( در زمینه حجاب مطالبی بیان کرد.

در مدرسه علمیه خواهران نرجس خاتون)س( عنوان شد

تحکیم خانواده و امنیت اجتماعی؛ 
دو دستاورد برتر حجاب

نشست اخالقی ویژه دانش آموختگان با حضور »حجت االسالم 
رضا جعفری« استاد و مبلغ حوزه در سالن اجتماعات مدرسه علمیه 

خواهران الزهرا)س( فریدن برگزار شد.
اگر  این که  به  اشاره  با  نشست  این  در  االسالم جعفری   حجت 
طلبه بتواند فکر و اندیشه خود را اصالح کند می تواند پیشرفت داشته 
باشد تصریح کرد: امروزه دشمن از طریق جنگ نرم می خواهد وارد 

کشور شود و کم کم در فرهنگ ما نفوذ کرده و آن را تغییر دهد.
مرحله  در  باید  مبلغ  یک  و  طلبه  یک  داد:  ادامه  حوزه  استاد   
و  باشد  برای مردم  پاسخگوی خوبی  بتواند  تا  اول خودسازی کند 
کسی می تواند این کار را انجام دهد که درد دین داشته باشد تا تمام 
توانایی خود را در جهت تبلیغ دین به کار گیرد و نهایت تالش را در 
را  از فساد نجات دهد و جامعه ای  را  تا جامعه  انجام دهد  این راه 
بسازد که پذیرای امام زمان)عج( باشد، لذا یک طلبه موفق در امر 

تبلیغ باید سبک زندگی خود را اسالمی سازد.
 حجت االسالم جعفری در پایان گفت: یک طلبه باید هدف خود 
را مشخص نماید و برای خود برنامه ریزی بلندمدت داشته باشد تا 
بتواند وارد جامعه شود و وظیفه خود را به عنوان یک طلبه و مبلغ به 
نحو احسن انجام دهد، همچنین طالب باید مدام درحال مطالعه 

باشند تا از لحاظ علمی پربار شوند.

در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( برگزار شد

نشست اخالقی ویژه دانش آموختگان

»حجت االسالم حسناتی«، امام جمعه نجف آباد در آیین افتتاحیه 
در  که  نجف آباد  خواهران  علمیه  مدارس  تبلیغ  مربی  تربیت  دوره 
بنیاد فرهنگی »آیت الله العظمی امام خامنه ای)مدظله العالی(« نجف آباد 
برگزار شد از همکاری مبلغان حوزه های علمیه خواهران با آموزش 

و پرورش ابراز خرسندی کرد.
امام جمعه نجف آباد گفت: حضور مبلغان در مدارس به عناوین مختلفی 
به مناسبت های مختلف،  نماز، سخنرانی  آموزش و تصحیح قرائت  چون 
امامت جماعت، رضایت دانش آموزان و مسؤالن مدارس را به دنبال داشته 

است و امیدواریم همچنان شاهد حضور پررنگ این عزیزان باشیم.
 حجت االسالم حسناتی به جنگ نرم بین اسالم و جامعه کفر اشاره 
کرد و گفت: خداوند اراده کرده که مکتب اسالم، دنیا را فراگیرد و این 

با وجود معلمان و مربیانی است که این دین را به دیگران بیاموزند.
 وی در بخش دیگری از سخنانش ضمن یادی از بزرگانی چون شهید 
مطهری گفت: زمانی شخصیت هایی مانند شهید مطهری با منطق قرآن 
و با بهره مندی از گنجینه اهل بیت)علیهم السالم( در مقابل کمونیست ایستادند.
درحوزه های  حضور  افزود:  نجف آباد  شهرستان  جمعه  امام   
علمیه برای ما وظیفه مهمی چون تبلیغ را به دوش خواهد گذاشت 
و ما موظفیم در مقابل حربه های مختلف دشمن که با نمادهایی 
چون  بهائیت، عرفان های کاذب در جامعه بروز دارد بایستیم و با 
آموزشی  و  فرهنگی  مختلف  مراکز  و  خانواده ها  بصیرت  باالبردن 

دشمن را در رسیدن به اهداف خود ناکام کنیم.
و  ابزار  دوره ها  این  برگزاری  داد:  ادامه  حسناتی  حجت االسالم   
مهارت های به کارگیری از منابع غنی الهی را به مبلغان آموزش می دهد 
و در واقع حجت را برطالب و مبلغان تمام خواهد کرد، پس باید با حضور 
اهداف  به  و  کرده  وظیفه خود عمل  مهم ترین  به  دوره ها  این  در  جدی 
واالی خود که رضایت امام زمان)عج( در رأس آن هاست دست پیدا کنیم.
حوزه های  همکاری  با  تبلیغ  مربی  تربیت  دوره  است  گفتنی   
علمیه خواهران شهرستان نجف آباد، آموزش پرورش منطقه و گروه 

تبلیغی جهادی علمدار برگزار شد.

با مشارکت مدارس علمیه خواهران نجف آباد برگزار شد

برگزاری دوره تربیت مربی تبلیغ

نشست هم اندیشی مجمع نمایندگان  
اصفهان در مجلس شورای اسالمی با 
مدیر حوزه علمیه خواهران این استان 
طباطبائی نژاد«  »آیت الله  حضور  با 
جانشین  باطنی«  »حجت االسالم  و 

مدیریت حوزه علمیه اصفهان برگزار شد.
سیدمهدی  »حجت االسالم 
ابطحی«، مدیر حوزه علمیه خواهران 
اصفهان در این نشست گفت: در 
امام)ره(  حضرت  امر  به   42 سال 
بانوان،  تحصیل  برای  فضایی 
راستی«  »آیت الله  اشراف   تحت 
خواهرانی تأسیس گردید که برخی 

از آنها به مقام اجتهاد رسیدند.
وی اظهار داشت: در سال 75 
مقام معظم رهبری)مدظله العالی( در قم 
چهل دستورالعمل صادر فرمودند 
مدارس  توسعه  آن ها  از  یکی  که 
علمیه خواهران برای مبارزه با تهاجم 

فرهنگی در کل کشور شدند.
مدیر حوزه علمیه خواهران استان 
اصفهان با بیان اینکه با گذشت 18 
علمیه  حوزه های  تأسیس  از  سال 
علمیه  حوزه   480 بر  بالغ  خواهران 
و  تربیت  به  مشغول  کشور  کل  در 
طالب  به  آل رسول)ص(  فقه  آموزش 

علوم دینی هستند.
در  اکنون  هم  افزود:  وی 
استان اصفهان 60 مدرسه علمیه 
در  مدرسه   47 که  است  خواهران 
در  تخصصی  مرکز   8 و  دو  سطح 
سطح سه و دو مرکز تخصصی در 
سطح 4 و سه مدرسه غیر رسمی 

مشغول به فعالیت هستند.
ادامه  ابطحی  حجت االسالم 
به  مشغول  طلبه  نفر   7254 داد: 
دانش آموخته   5500 و  تحصیل 

خواهر که در مراکز مختلف استان 
دفتر  پرورش،  و  آموزش  مانند 
تبلیغات مشغول به فعالیت هستند 

که بسیار نافع و موثر بودهاند.
خواهران  علمیه  حوزه  مدیر 
استان اصفهان افزود: اینکه مراجع 
تقلید اجازه داده اند از بخشی از سهم 
امام برای حوزه های علمیه خواهران 
استفاده شود، نشان دهنده ارزش و 

اهمیت این حوزه هاست.
وی در بخش دیگری از سخنانش 

نمایندگان  ویژه  جایگاه  به  اشاره  با 
افزود:  اسالمی  شورای  مجلس 
فرهنگی  توسعه  به  باید  مسئوالن 
چون  باشند،  داشته  ویژه  توجه 
شخص  به  متعلق  علمیه  حوزه های 
نیست، مربوط به نظام اسالمی است 
تقویت شود   هر چه حوزه های علمیه 

برای جامعه مؤثرتر خواهد بود.
گفت:  ابطحی  حجت االسالم 
لفظی  حمایت  و  تقویت  بر  عالوه 
باید  برنامه ها  در  تبلیغ  و  زبانی  و 
حوزه های  بودجه ها،  تصویب  در 
و  کنید  یاری  را  خواهران  علمیه  
جدی  اهتمام  بودجه  جلسات  در 
را  حوزه ها  بتوانیم  تا  باشید  داشته 
بدانید  و  دهیم  توسعه  راحتی  به 
هر کمکی در این جهت کنید، به 

تقویت اسالم کمک شده است.
وی در پایان با اشاره به اینکه در 
و  ساخته  حوزه   25 اصفهان  استان 
تحویل داده شده،  خواستار تصویب 
و  ساخت  زمینه  در  که  شد  قوانینی 
علمیه  مدارس  جاری  هزینه های 
انشعابات  برای  چون  نماید،  کمک 
با  علمیه  مدرسه های  ساختمان، 

مشکل رو به رو هستیم.

در دیدار»آیت الله طباطبایی نژاد« و نمایندگان اصفهان در مجلس شورای اسالمی از مدیریت حوزه علمیه خواهران اصفهان عنوان شد
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و  خّیر  هزار  پنج  از  بیش  باحضور  بالخیرات«  »السابقون  طرح 
نیکوکار در حوزه علمیه خواهران بوشهر برگزار شد

»آقای علی عمرانی«، دبیر مجمع خیرین حوزه علمیه خواهران 
بار،  اولین  برای  بالخیرات  السابقون  طرح  گفت:  بوشهر  استان 
اردیبهشت ماه امسال در استان بوشهر به اجرا در آمد، در آغاز به 
کار این طرح عضویت 1000 نفر پیش بینی شد و تاکنون 450 خیر 
پایان سال جاری، این آمار به 5000  تا  عضو شده اند و امیدواریم 

خیر افزایش یابد.
با  بوشهر،  استان  خواهران  علمیه  حوزه  خیرین  مجمع  دبیر 
طرح  داشت:  اظهار  فرهنگی  کارهای  از  حمایت  لزوم  به  اشاره 
با  و  خواهرن  علمیه  حوزه  از  حمایت  هدف  با  بالخیرات  السابقون 
ریاست »آیت الله صفایی بوشهری« امام جمعه و نماینده ولی فقیه 
در استان انجام شد که مهمترین توفیق آن تعامل با اعضای هیئت 

امنا بوده است.
وی حاصل این تعامل را موثر دانست و افزود: تشکیل ساختار 
و  فرهنگی  اقتصادی،  کمیته های  ایجاد  حوزه،  در  عاملی  مدیر 
کمیته های بانوان، شناخت خّیرین و استفاده صحیح از کمک های 

مردمی، نتیجه گسترش این تعامل ها بوده است.
طرح  گفت:  اجرایی  طرح های  خصوص  در  عمرانی  آقای 
عموم  به  را  اطالع رسانی  که  است  طرحی  باالخیرات،  السابقون 
و خیرسازی  نیکوکاری  فرهنگ  که گسترش  انجام می دهد  مردم 
را نهادینه می کند و برای اجرای بهتر این طرح حتی از طلبه ها با 

بضاعت کم نیز کمک گرفته ایم.
دبیر مجمع خیرین حوزه علمیه خواهران بوشهر درباره شرایط 
بار،  اولین  برای  بالخیرات  السابقون  افزود: طرح  اجرایی طرح ها 
اردیبهشت ماه امسال در استان بوشهر به اجرا در آمد، در آغاز به 
تاکنون 450  و  بینی شد  پیش  نفر  این طرح عضویت 1000  کار 
خیر عضو شده اند و امیدواریم تا پایان سال، این آمار به 5000 خیر 

افزایش یابد.
خیرین  و  مردم  بیشتر  عمومی  گاه سازی  آ برای  عمرانی  آقای 
تأکید کرد: افتتاح دفاتر خدماتی در همه شهرستان های استان  را 

گاه سازی عموم در نظر گرفته ایم. برای ارتباط با خیرین و آ
و  برشمرد  را  دریافتی  کمک های  مصرفی  موارد  پایان  در  وی 
گفت: برگزاری دوره های آموزشی خاص، توسعه فضاهای آموزشی، 
اعطای تسهیالت قرض الحسنه به طالب، مساعدت های درمانی 
طالب و اهدای 100 فقره جهیزیه به طالب در آستانه ازدواج، از 

کمک های مالی و ابزاری خیرین بوده است.
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مریم  »خانم  با  بنی احمدی«  ابوالفضل  »حجت االسالم 
قهرمانی«، عضو کمیسیون فرهنگی شورای شهر البرز دیدار کرد.

به  اشاره  با  دیدار  این  در  بنی احمدی  ابوالفضل  حجت االسالم 
فعالیت های طالب خواهر در عرصه های مختلف افزود: حوزه علمیه  

استان البرز آماده خدمت رسانی به تمامی دستگاه ها و نهادها است.
وی درباره تخصیص بودجه به مدارس علمیه خواهران اذعان 
داشت: در توزیع بودجه ضروری است سابقه فعالیت و تعداد طالب 

مدارس مورد توجه قرار بگیرد.
فرهنگی  کمیسیون  عضو  قهرمانی،  خانم  دیدار  این  ادامه  در 
شورای شهر البرز گفت: شورای شهر آماده همکاری و مساعدت 
حوزه  در  فرهنگی  و  پژوهشی  آموزشی،  فعالیت های  برگزاری  در 

علمیه خواهران البرز است.

در مدیریت حوزه های علمیه خواهران البرز انجام شد

دیدار مدیر حوزه علمیه خواهران البرز با  عضو 
کمیسیون فرهنگی شورای شهر البرز

»خانم نرگس انصاری«، معاون فرهنگی حوزه علمیه خواهران 
البرز از برگزاری نشست بصیرت افزایی مباحث سیاسی نهج البالغه 

در مدارس علمیه خواهران استان البرز خبر داد.
محوریت  با  استادان  نشست ها  این  در  گفت:  انصاری  خانم 
اهمیت  به  رهبری  و  فقیه  والیت  درباره  نهج البالغه   146 خطبه 

حفاظت و صیانت از جایگاه رهبری تأکید نمودند.
از اهم موضوعات مطرح شده در این نشست ها اقتصاد مقاومتی 
بوده که به فرموده مقام معظم رهبری)مدظله العالی( تنها راه نجات کشور 

از چالش اقتصادی کنونی است. 

در مدارس علمیه خواهران  استان البرز برگزار شد

بصیرت افزایی مباحث سیاسی نهج البالغه

»خانم نرگس انصاری«، معاون فرهنگی و تربیتی حوزه علمیه خواهران 
استان البرز،  از برگزاری جلسات طب اسالمی در مدارس علمیه استان 

البرز با حضور »آقای دکتر شهبازی« و »خانم دکتر قاسمی« خبر داد.
طب سنتی  جلسات  برگزاری  اهداف  به  اشاره  با  انصاری  خانم 
اظهار داشت: مقام معظم رهبری)مدظله العالی( فرمودند:»دغدغه قلبی 

امروز من طب اسالمی است.«  
وی تصریح کرد: شناخت مزاج ها، اخالط، طبیعت، آداب غذا 
خوردن، عدم استفاده از فست فودها و مضرات آن و فواید علمی 

و معنوی حجامت از اهم مباحث مطرح شده در این دوره ها بود.

برگزاری جلسات طب سنتی

»خانم نرگس انصاری«، معاون فرهنگی حوزه علمیه خواهران 
ویژه  صالحین  طرح  شبکه های  نشست  برگزاری  از  البرز  استان 

مبلغات در این حوزه خبر داد.
در طرح  مبلغ  اهمیت حضور طالب  به  اشاره  با  انصاری  خانم 
مذکور پیرو منویات مقام معظم رهبری)مد ظله العالی( بیان کرد: حضور 
مربیان در مساجد و موسسات فرهنگی در جمع جوانان بسیار موثر 

است. 
سازمان  هماهنگی  با  مربیان  از  نفر   34 تعداد  افزود:  وی 
و  موحدی«  »حجت االسالم  توسط  روحانیان  و  طالب  بسیج 
»حجت االسالم مشهدی« در قالب کارگاه یک روزه با موضوعات 
آشنایی  و  آسیب شناسی  مصرف گرایی،  عدم  مقاومتی،  اقتصاد 
اعزام  برای  و  دیده  آموزش  ماهواره ای  مخرب  شبکه های  با 

برنامه هایی به طالب مبلغ ابالغ گردید.

نشست »شبکه های طرح صالحین«

»خانم نرگس انصاری«، معاون فرهنگی حوزه علمیه خواهران 
علمیه  مدارس  طالب  توسط  کشوری  رتبه  کسب  از  البرز  استان 
شهید  استاد  آثار  کتابخوانی  مسابقات  در  البرز  استان  خواهران 

مطهری)ره( خبر داد.
در  البرز  استان  علمیه  مدارس  طالب  از  نفر   393 گفت:  وی 
که  نمودند  شرکت  مطهری«  »استاد  آثار  کتابخوانی  مسابقات 

130نفر به مرحله نهایی راه یافتند.
معاون فرهنگی حوزه علمیه خواهران استان البرز افزود : »خانم 
معصومه کارکن« از مدرسه علمیه خواهران فاطمیه کرج موفق به 

کسب رتبه کشوری در مسابقات گردید.

کسب رتبه کشوری توسط طالب مدارس 
علمیه خواهران استان در مسابقات کتابخوانی 

آثار استاد شهید مطهری)ره(

و  حوزه  استاد  سراج«،  »حجت االسالم  حضور  با  مراسمی 
در  بانوان  عموم  و  استادان  کارکنان،  طالب،  جمع  در  دانشگاه 

مدرسه علمیه خواهران فاطمه زهرا اطهر)س( ایالم  برگزار شد.
از هر  قبل  این که  بیان  با  این مراسم  در  حجت االسالم سراج، 
کاری باید قلب را از گناه پاک کرد تا آماده پذیرش فضیلت ها باشد 
وحق الناس  حق الله  رعایت  دعا،  استجابت  راه  کرد:  خاطرنشان 

است، اداء کردن  این دو حق موجب اجابت دعا می شود.
ائمه  به  مؤمنان  توسل  به  اشاره  با  دانشگاه  و  حوزه  استاد 
اطهار)علیهم السالم( و قرآن کریم گفت: در جهانی که پر از مشکالت 
است، رحمت بیکران الهی در مسیر ناهموار زندگی، موجب امید 

برای مسلمان است.

در مدرسه علمیه خواهران فاطمه زهرا  اطهر)س( بیان شد

باید قلب را از گناه پاک کرد

استاد  فریدی«  »حجت االسالم  سخنرانی  با  اخالقی  نشست 
علمیه  مدرسه  استادان  و  طالب  جمع  در  حوزه  مبلغ  و  اخالق 

خواهران فاطمه  زهرا اطهر)س( برگزار گردید. 
حجت االسالم فریدی  در این نشست گفت: باید همیشه به این 
نکته توجه داشته باشیم که شیطان دشمن مؤمنان است و همواره 
می کوشد انسان را از یاد خدا غافل کند و او را به سمت بدی ها ببرد، 

لذا باید مراقب باشیم تا در دام شیطان گرفتار نشویم.

برگزاری دوره ضمن خدمت  از  ایالم،  مدیر حوزه علمیه خواهران 
مهارتی  علمی  سطح  ارتقای  و  تقویت  منظور  به  عرب  ادبیات 

استادان حوزه علمیه خواهران ایالم خبر داد.
مدیر حوزه علمیه خواهران ایالم، با اشاره به این که این دوره به 
صورت کارگاهی برگزار شد گفت: دوره آموزشی ادبیات عرب باید 
به عنوان یک دوره ضمن خدمت برای کلیه استادان مدارس علمیه 
خواهران، در طول سال تحصیلی 95-94 و در ساختمان مدارس، 

برگزار گردید.
وی در ادامه خواستار معرفی استادان مجرب و توانمند در زمینه 
ادبیات عرب و همچنین تنظیم برنامه ای جامع برای دوره مذکور 

شد.
 الزم به ذکر است در دوره مذکور، استاد معرفی شده برای دوره 
از سوی مدارس با توجه به سطح علمی استادان مدرسه در بحث 
ادبیات عرب و نیازسنجی از استادان، دوره را به صورت کاربردی و 

با تأکید برعبارت خوانی استادان ارائه نمودند.

برگزاری دوره ادبیات عرب ویژه استادان 
در مدارس علمیه خواهران ایالم

برگزاری نشست اخالقی

حضور  با  استادان   ویژه  عرب  ادبیات  آموزشی  کارگاه 
»حجت االسالم سیفی«، استاد حوزه و دانشگاه در مدرسه علمیه 

خواهران زینبیه)س( ایوانغرب برگزار شد.
گفتنی است در این کالس کتاب البدائه النحو با حضور ده نفر از 
استادان بومی تدریس شد و تاکنون30 جلسه آن برگزار شده است 

که مورد استقبال شرکت کنندگان قرار گرفته است. 

در مدرسه علمیه خواهران زینبیه)س( برگزار گردید

در مدرسه علمیه خواهران فاطمیه)س( برگزار گردید

در مدرسه علمیه خواهران فاطمیه)س( برگزار گردید

در مدرسه علمیه خواهران حضرت زینب)س( برگزار گردید

کارگاه آموزشی ادبیات عرب ویژه استادان

دانش آموختگان  و  استادان  برای  عرب  ادبیات  آموزشی  کارگاه 
علمیه  حوزه  مدیر  نادری«،  »حجت االسالم  حضور  با   3 سطح 
دهلران  فاطمیه)س(  خواهران  علمیه  مدرسه  در  دهلران،  برادران 

برگزار شد.
گفتنی است این دوره مورد استقبال استادان و دانش آموختگان 

شرکت کننده در این کارگاه قرار گرفت.

کارگاه آموزشی ادبیات عرب

کارگاه آموزشی  ادبیات عرب ویژه استادان با حضور»حجت االسالم 
امرایی«، امام جمعه سرابله در مدرسه علمیه خواهران فاطمیه)س( 

این شهر برگزار شد.
مدیر مدرسه علمیه خواهران فاطمیه)س( سرابله هدف ازبرگزاری 
این دوره را تقویت بنیه علمی استادان در زمینه ادبیات عرب اعالم 

کرد.
وی با اشاره به الزامی بودن شرکت تمامی استادان در این دوره، 
بیان داشت: کالس ها به مدت14 جلسه، روزی 1 ساعت با حضور 
امام  تدریس  با  خواهران  علمیه  حوزه   3 سطح  طالب  و  استادان 

جمعه سرابله  برگزار گردید.

کارگاه آموزشی ادبیات عرب ویژه استادان

حضور  با  استادان  ویژه  عرب  ادبیات  آموزشی  کارگاه 
و  استادان  و  دانشگاه  و  حوزه  استاد  گوهری«،  »حجت االسالم 
طالب  مدرسه علمیه خواهران حضرت زینب)س( مهران برگزار شد.
معاون آموزش مدرسه علمیه خواهران حضرت زینب)س( مهران 
و  استادان  علمی  بنیه  تقویت  هدف  با  آموزشی  کارگاه  این  گفت: 
آشنایی طالب مدرسه علمیه خواهران حضرت زینب)س( با ادبیات 
این  در  ساعت  دو  مدت  به  و  هفته  در  روز  یک  صورت  به  عرب، 

مدرسه برگزار گردید.
گفتنی است این دوره مورد استقبال استادان و دانش آموختگان 

شرکت کننده در این کارگاه آموزشی قرار گرفت.

کارگاه آموزشی ادبیات عرب ویژه استادان

با  دشتستان  خواهران  علمیه  حوزه   خیرین  مجمع  افتتاح  آیین 
علمیه  حوزه  مدیر  جمای«،  یوسف  »حجت االسالم  سخنرانی 

خواهران استان بوشهر برگزار شد.
حجت االسالم یوسف جمالی در این نشست گفت: در دو سال 
اخیر خیرین10 میلیارد ریال در زمینه اهدای زمین، مشارکت در 
و  برنامه های فرهنگی  و  تکمیل ساختمان های مدارس  و  ساخت 

مشاوره ای به حوزه های علمیه کمک کردهاند. 
حوزه های  افزود:  بوشهر  استان  خواهران  علمیه  حوزه  مدیر 
علمیه برای حفظ دین مردم و تربیت دینی در جامعه گام برمی دارند 

و این فلسفه وجودی این مدارس است.
وی اضافه کرد: مردم باید با حمایت های خود از این مراکز در 

رسیدن به اهداف بلند ترویج شعائر اسالمی سهیم باشند.
حجت االسالم جمالی بیان کرد: هر مبلغه ای که در این مدارس 
علمیه پرورش می یابد و در جامعه به رسالت خطیر تبلیغ علوم دینی 

بپردازد خیرین نیز از نتیجه عملش بی نصیب نخواهند بود.
مدیر حوزه علمیه خواهران استان بوشهر گفت: هم اکنون 500 
خیر از برنامه های حوزه های علمیه خواهران استان بوشهر حمایت 

مالی می کنند.
وی با اشاره به این که حوزه علمیه برازجان در همه زمینه ها از 
جمله طرح مشاورین مدرسه پیشتاز است یادآورشد: مجمع خیرین 
که  است  شهرستانی  مجمع  اولین  استان  مرکز  از  پس  دشتستان 

امروز بطور رسمی کار خود را آغاز خواهد کرد.
حجت االسالم جمالی بیان کرد: بدنبال آن این مجمع در گناوه، 

اهرم و عسلویه نیز بزودی کار خود را آغاز خواهد کرد.
گفتنی است در ادامه »حجت االسالم حسن مصلح«، امام جمعه 
برازجان اظهار کرد: از آن جایی که خیرین در زمینه های مختلف 
از جمله موسسه های خیریه کمک به مستمندان، مدرسه سازی و 
حوزه سالمت تالش های زیادی دارند در زمینه ترویج علوم دینی و 

اخالقی و فعالیت های فرهنگی و مذهبی نیز باید وارد شوند.
امام جمعه برازجان اضافه کرد: شهر برازجان با سه مدرسه علمیه 

برادران و خواهران و سفیران هدایت ظرفیت بسیارخوبی دارد.
علمیه  درحوزه های  350طلبه  اکنون  هم  کرد:  اضافه  وی 

برازجان تحصیل می کنند که 200 نفر آن ها خواهران هستند.
حضور  از  70مدرسه  از  بیش  داد:  ادامه  برازجان  جمعه  امام 

خواهران طلبه بعنوان مشاور مذهبی استفاده می کنند.

با سخنرانی مدیر حوزه علمیه خواهران بوشهر برگزار شد

مجمع خیرین حوزه علمیه خواهران دشتستان  

حوزه علمیه خواهران بوشهر برگزار نمود

طرح»السابقون بالخیرات«

یوسف جمالی«،  »حجت االسالم 
مدیر حوزه علمیه خواهران بوشهر 
مدارس  طلبه  خواهران  جمع  در 
علمیه بوشهر گفت: حوزه علمیه 
حاضر  حال  در  بوشهر،  خواهران 
سه  و   2 سطوح  در  مدرسه   10
دارد که از مقاطع سیکل و دیپلم 
تمام  در  عالقه مند  خواهران  پذیرای 
تا  و  است  بوشهر،  شهرستان های 
کنون 1500 طلبه در این مدارس، 

مشغول به تحصیل هستند.
خواهران  علمیه  حوزه  مدیر 
استان بوشهر افزود: این مرکز 
آموزشی،  حداقل های  تأمین  با 
به یک خودکفایی نسبی رسیده 
است و اگر ما موفق شویم حوزه 
باشیم،  داشته  قوی تری  علمیه 
قطعا تدین بیشتری را در جامعه 

شاهد خواهیم بود.
حجت االسالم جمالی اظهار 
علمیه  حوزه  اصلی  نقش  داشت: 
در  دین  که  است  این  خواهران 
عرصه زندگی مردم پررنگ تر شود.

خواهران  علمیه  حوزه  مدیر 
به  اشاره  با  بوشهر  استان 
تصریح  مرکز،  این  فعالیت های 
کرد: با توجه به اعالم نیاز آموزش 
اعزام  برای  استان  پرورش  و 

مبلغ دینی به مدارس، این مرکز 
مدارس  به  را  مبلغ   60 تاکنون 
به  اعزام کرده است که  استان 
ائمه جماعات  و  عنوان مشاوره 
مدارس دخترانه حضور مستمر 
داشته و در بحث محجبه شدن 
و نمازخوان شدن دانش آموزان، 

بسیار اثربخش بوده اند.
همچنین  داد:  ادامه  وی 
مرکز،  این  مشاوران  و  مبلغان 
در  مختلف  مناسبت های  به 
صداوسیما حضور پیدا می کنند 
و تعامل خوبی شکل گرفته است.

با  بوشهر  موقت  جمعه  امام 
کوتاه مدت  طرح های  این که  بیان 
در  خواهران،  علمیه  حوزه 
اجرا  حال  در  استان  نقطه   15
خانم های  داشت:  ابراز  است، 
خانه داری که به دالیل مختلف 
علمیه  مدارس  در  نمی توانند 
تحصیل کنند، در قالب این طرح ها، 
با احکام شرعی، سبک زندگی، 
 ... و  فرزند  تربیت  راهکارهای 
این  امیدواریم  و  می شوند  آشنا 
طرح در بوشهر از یک مرکز به 

هشت مرکز گسترش یابد.

حجت االسالم جمالی افزود: 
استان  خواهران  علمیه  حوزه 
بوشهر در شکل گیری و افتتاح 
از  پیشگری  و  مشاوره  مرکز 
نقشی  بوشهر،  شهر  در  طالق 
اساسی را ایفا کرد و پس از آن 
نیز طرح مشاوره قبل از ازدواج 
عمومی  فرهنگ  شورای  به  را 
در  که  کرده  ارسال  استان 
مراحل پایانی تصویب قرار دارد.
مرکز  این  کرد:  اضافه  وی 
و  عفاف  عرصه  در  همچنین 
حجاب و ارائه طرح های جامع 
و کاربردی، حضور فعال داشته 
مراسم  برگزاری  بحث  در  و 
در  را  محوریت  نیز،  اعتکاف 
از  غیر  این  که  گرفته  دست 
حضور مبلغان و مشاوران ما در 

این دسته از مراسمات است.
خواهران  علمیه  حوزه  مدیر 
استان بوشهر در پایان گفت: ما 
در حد توان و با استفاده از تمام 
برای  خود،  ظرفیت  و  امکانات 
ترویج  و  بصیرت افزایی سیاسی 
والیتمداری  و  جهادی  روحیه 
در جامعه استفاده کرده ایم و تا 
آخرین نفس هم ادامه خواهیم 

داد.

مدیر حوزه علمیه خواهران بوشهر تبیین نمود:

نقش حوزه های علمیه خواهران در شکل گیری و افتتاح مرکز مشاوره و پیشگیری از طالق

»خانم فاطمه یوسفی«، مدیر مدرسه علمیه خواهران معصومیه)س( 
خواهران  علمیه  حوزه   خیرین  مجمع  افتتاح  آیین  در  بوشهر، 
دشتستان ضمن اشاره به ترویج اسالم هراسی دشمنان در جهان به 
تبیین دالیل گسترش و تقویت حوزه های علمیه خواهران به منظور 

مقابله با حرکت استکبار علیه اسالم پرداخت.
وی افزود: ما به عنوان فرد مسلمان یا باید حالت انفعالی به خود 
بگیریم و ناامیدانه دست روی دست بگذاریم تا دشمن به اهداف 
خود برسد، یا اینکه با تکیه بر مبانی دینی و آیات قرآن و تالش و 
مجاهدت، تمام تهدیدهای دشمن را به فرصتی ویژه برای ترویج 

دین اسالم در سطح جهان، تبدیل کنیم.
مدیر مدرسه علمیه معصومیه)س( بوشهر تأکید نمود: امروزه اکثر 
حمالت دشمن متوجه خانواده و ریشه آن یعنی زنان و مادران است 
و اگر ریشه خانواده سست شود، دیگر مبانی و ارزش های جامعه 

نیز دچار خلل خواهند شد.
خانم یوسفی با بیان این که تشکیل حوزه های علمیه خواهران در 
تمام نقاط کشور، یکی از بهترین راه های مقابله با حمالت دشمن 
خواهران  علمیه  حوزه   400 حدود  اکنون  داشت:  اظهار  است، 
و  بابصیرت  عالمه،  بانوان  تربیت  که  دارد  وجود  کشور  سراسر  در 
تاثیرگذار، از مهمترین وظیفه و نتایج تشکیل این حوزه ها بوده است.
وی تصریح کرد: گسترش و تقویت حوزه های علمیه خواهران 
یک ضروت است و اگر خیرین ما به این مهم بپردازند و حوزه ها 
را از لحاظ امکانات و تجهیزات و ... تقویت کنند، در آینده ای نه 
را منور خواهد  تمام جهان  نور اسالم  چندان دور خواهند دید که 

نمود.

مدیر مدرسه علمیه  خواهران معصومیه)س( تبیین نمود:

ضرورت گسترش و تقویت حوزه های علمیه خواهران

برازجانبوشهر شهراستان

کارگاه آموزشی »احکام عمومی و روش بیان ساده احکام« ویژه 
طالب در مدرسه علمیه خواهران حضرت رقیه)س( برازجان برگزار 

گردید.
قائد«، مدیر مدرسه علمیه خواهران حضرت  بگم کیان  »خانم 
رقیه)س( برازجان ضمن اشاره به اهداف برگزاری این کارگاه آموزشی 
حضرت  خواهران  علمیه  مدرسه  فرهنگی  واحد  همت  به  گفت: 
رقیه)س( برازجان کارگاه آموزشی »احکام عمومی و روش بیان ساده 
احکام« در ایام ماه مبارک رمضان هر روز توسط »خانم مجیدی« 
به  قم  خواهران  علمیه  حوزه های  مدیریت  مرکز  از  اعزامی  استاد 
با روش های  این مدرسه  نور  بیشتر مبلغان راهیان  منظور آشنایی 

نوین تبلیغ در این مدرسه برگزار شد. 

در مدرسه علمیه خواهران حضرت رقیه)س( برگزار شد

کارگاه آموزشی 
»احکام عمومی و روش بیان ساده احکام« 
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دزفولخوزستان شهراستان

سوسنگردخوزستان شهراستان

گرمسارسمنان شهراستان

آبادهطشکفارس شهراستان

جهرمفارس شهراستان

هیدجزنجان شهراستان

با  نشستی  تهران  فاطمه)س(  حضرت  خواهران  علمیه  مدرسه 
سخنرانی »خانم جان نثاری« استاد حوزه و دانشگاه برگزار نمود.

به  احترام  جایگاه  به  اشاره  با  نشست  این  در  جان نثاری  خانم 
استاد در روایات گفت: در روایات بسیاری آمده که پدران تو یکی 
آن که تو را متولد کرد و دیگری آنکه تو را علم و دانش، آموزش 
تعلیم   و  آموزش  را  تو  که  است  پدرها،کسی  این  بهترین  که   داد 

می دهد.
نسبت  محبت  فوق  را   استاد  به  نسبت  محبت  ادامه  در  وی 

والدین دانست.
در  ادب  رعایت  بررسی  ضمن  پایان  در  دانشگاه  و  حوزه  استاد 
محضر استاد گفت: رعایت تواضع و فروتنی در برابر استاد، رعایت 
آداب سخن گفتن، چگونگی رفتار با استاد و ادب حضور در کالس 
درس و چشم پوشی از برخی اشتباهات احتمالی استاد از ملزومات 

حضور در محضر استادان است.

در مدرسه علمیه  خواهران حضرت فاطمه)س( مطرح شد

احترام به استاد، احترام به علم است

»حجت االسالم منصوریان« استاد حوزه و دانشگاه در نشستی 
در جمع خواهران طلبه مدرسه علمیه خواهران حضرت فاطمه)س( 
تهران گفت: حوزه های علمیه خواهران از نظر علمی باید جلوتر از 

زمان خود حرکت کنند.
علمیه  حوزه های  خوب  عملکرد  به  اشاره  ضمن  ادامه  در  وی 
خواهران گفت: استادان باید تهذیب نفس را از خود شروع کنند، 
در کارهای خود نظم داشته باشند، خلوص نیت در کار از مهم ترین 
داشته  راسخ  اعتقاد  می دهند  انجام  آن چه  به  خصیصه هاست، 
الگوپذیری  در  مهمی  نقش  زندگی  در  ساده زیستی  که  چرا  باشند 

افراد جامعه دارد.

حوزه های علمیه خواهران از نظر علمی باید 
جلوتر از زمان خود حرکت کنند

حضرت  خواهران  علمیه  مدرسه  کارکنان  و  امنا  هیئت  جلسه 
حوزه  استاد  مرسلی«،  با حضور »حجت االسالم  تهران  فاطمه)س( 

و دانشگاه برگزار شد.
گفتنی است این جلسه مدیر و معاونان مدرسه علمیه خواهران 
حضرت فاطمه)س( گزارش عملکرد خود به  همراه مشکالت را بیان 

نمودند.

برگزاری جلسه هیئت امنا

معاون فرهنگی مدرسه علمیه خواهران امام خمینی)ره(  از برگزاری 
نشستی با حضور خیرین در این مدرسه خبر داد.

ضمن  نشست  این  در  دانشگاه  و  حوزه  استاد  فرجی«،  »خانم 
اشاره به تقویت اعتقادات دینی در خانواده ها با پیروی از والیت فقیه 
به شکلی صحیح  آن ها  در  اعتقادات  این  که  گفت: خانواده هایی 
سربلندی  باعث  که  نمود  خواهند  تربیت  فرزندانی  یابد  پرورش 

خانواده ها و جامعه خواهند شد. 

مدرسه علمیه خواهران امام خمینی)ره( تهران برگزار نمود

نشست خیرین

بنچهارمحال و  بختیاری شهراستان

حوزه  مدیر  رحمانی«،  یدالله  »حجت االسالم  حضور  با  نشستی 
هیأت  اعضای  و  مدیر  بختیاری،  و  چهارمحال  خواهران  علمیه 
امنای مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( شهر بن، به میزبانی 

مدیریت حوزه های علمیه خواهران استان در شهرکرد برگزار شد.
حجت االسالم رحمانی در این نشست، با اشاره به صدور مجوز 
آزمایشی مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( شهر بن در سال 
قطعی  زمین  مدارس،  آزمایشی  دوران  در  اگر  داشت:  اظهار   94
برای احداث ساختمان در اختیار شورای گسترش حوزه های علمیه 
قرار گیرد، بالفاصله برای احداث ساختمان آموزشی اقدام خواهند 

کرد و زمینه رسمی شدن مدارس فراهم می شود.
مدیر حوزه علمیه خواهران چهارمحال و بختیاری حفظ سهمیه 
از  را  آن  از  پس  و  آزمایش  دوران  در  جدیدالورود  طالب  جذب 

ضرورت ها برشمرد.
وی کیفی سازی فعالیت های حوزه های علمیه خواهران را اولویت 

اول این حوزه دانست.
میرافضلی«،  سیدحسن  »حجت االسالم  نشست  این  ادامه  در 
امنا همه تالش  اعضای هیأت  این که  به  اشاره  با  بن  امام جمعه 
خود را برای رفع مشکالت حوزه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( 
بن به کار خواهند گرفت، ابراز داشت: زمین های مختلفی در شهر 
بن برای احداث مدرسه علمیه خواهران در نظر گرفته شده است 
که در نهایت بهترین آن ها به مدیریت حوزه علمیه خواهران واگذار 

خواهد شد.
گفتنی است در این نشست مقرر شد تا پایان شهریورماه، زمین 
از  بن  شهر  خواهران  علمیه  حوزه  ساختمان  احداث  برای  قطعی 
سوی مؤسس و هیأت امنا در اختیار مدیریت حوزه علمیه خواهران 

استان قرار گیرد.
به  خواهر  نوجوانان  و  جوانان  جذب  برای  شد  مقرر  همچنین 
سمت حوزه علمیه خواهران این شهرستان و جذب حداکثری، تنها 
به منابر و خطبه های نماز جمعه برای تبلیغات در این زمینه بسنده 

نشود و از همه پتانسیل ها نهایت بهره برده شود.

در جمع مسئوالن مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( عنوان شد

کیفی سازی فعالیت ها؛ 
مهم ترین اولویت حوزه های علمیه خواهران

»آقای مهدی مردانی«، معاون اداری مالی مدیریت حوزه علمیه 
تازه احداث  افتتاح ساختمان  از  خواهران چهارمحال و بختیاری، 
بروجن  زهرا)س(  حضرت  خواهران  علمیه  مدرسه  و  مدیریت  شده 

همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید خبر داد.
حوزه  مدیریت  جدید  ساختمان  احداث  این که  به  اشاره  با  وی 
زمینی  واگذاری  از  در سال 92، پس  استان  این  علمیه خواهران 
بهای  به  شهرسازی  و  مسکن  سوی  از  مترمربع   8500 متراژ  به 
تمام شده کلید خورد، اظهار داشت: این متراژ زمین برای احداث 
یک مجتمع حوزوی بزرگ ویژه حوزه های علمیه خواهران استان 

چهارمحال و بختیاری در نظر گرفته شده است.
آقای مردانی با اشاره به این که این مجتمع حوزوی شامل چهار 
پروژه ساختمانی است، ابراز داشت: در این مجتمع حوزوی، احداث 
ساختمان های مدیریت، مؤسسه آموزش عالی، مدرسه 400 نفری 
فاطمه الزهرا)س( شهرکرد و مسجد و حسینیه دیده شده است که به 

مرور و به ترتیب با تخصیص بودجه به بهره برداری خواهند رسید.
وی با بیان این که در حال حاضر از این مجتمع بزرگ حوزوی، ساختمان 
مدیریت حوزه علمیه خواهران استان پیشرفت فیزیکی 70 درصدی داشته 
است، تصریح کرد: ساختمان جدید مدیریت این استان با زیربنای 850 

متری و در سه طبقه، در مهرماه سال جاری افتتاح خواهد شد.
و  چهارمحال  خواهران  علمیه  حوزه  مدیریت  مالی  اداری  معاون 
بختیاری همچنین به احداث ساختمان جدید مدرسه علمیه خواهران 
حضرت زهرا)س( شهرستان بروجن نیز اشاره کرد و گفت: احداث این 
پروژه نیز از مهرماه سال 92 در زمینی وقفی از سوی »مرحوم متقی 
با آغاز سال  نجفی« به متراژ 1800 متر مربع کلید خورده است که 

تحصیلی جدید افتتاح و به بهره برداری خواهد رسید.
با  مدرسه  این  آموزشی  و  اداری  ساختمان  این که  بیان  با  وی 
زیربنای 1200 مترمربع، پیشرفت فیزیکی 90 درصدی داشته است، 
و  مهدکودک  ساختمان  احداث  حاضر  حال  در  کرد:  خاطرنشان 

نگهبانی و محوطه سازی این مجموعه در دستور کار قرار دارد.
وی توسعه زیرساخت های مدارس علمیه خواهران در این استان 
را از ضرورت ها دانست و افزود: رویکرد مرکز مدیریت حوزه علمیه 
مناطق  علمیه  مدارس  جدید  ساختمان های  احداث  در  خواهران 
با  زمینی  بتوانند  امنا  هیأت  اعضای  و  مؤسس  اگر  که  است  این 
دهند،  قرار  حوزه  کامل  اختیار  در  متربع  دوهزار  حداقل  متراژ 
بالفاصله بودجه آن تصویب و مراحل ساخت آن کلید خواهد خورد.

همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید صورت خواهد گرفت

افتتاح دو پروژه عمرانی در مدیریت حوزه 
علمیه خواهران چهارمحال و بختیاری

نشست اخالقی با سخنرانی »حجت االسالم انصاری« در جمع 
علمیه  مدرسه  اجتماعات  سالن  در  مبلغان  و  استادان  طالب، 

خواهران الزهرا)س( برگزار گردید. 
تربیتی،  و  اخالقی  مسائل  بیان  ضمن  انصاری  حجت االسالم 
باشند؛ چرا که  یاد خداوند  به  باید  انسان ها همواره  اظهار داشت: 
فراموشی  نتیجه  و  است  فراموشی  خود  نشانه  خداوند،  فراموشی 

خدا و خود فراموشی، فسق و گناه است.
وی افزود: امام هادی)ع( می فرمایند: »کسی  که در نزد خودش 
ایمن  او  شر  از  ندارد  شأنی  خود  برای  و  نباشد  منزلتی  دارای 
ارزش  و  به کرامت  مباش.«؛ طبق فرموده حضرت؛ کسی که پی 

خود برده باشد خود را از خطا و اشتباه مصون می دارد. 
اوضاع  به  نسبت  باید  مردم  کرد:  تصریح  پایان  در  حوزه  استاد 
اخالقی،  وضعیت  شدن  بهتر  جهت  در  و  داده  اهمیت  جامعه 
فرهنگی و اعتقادی مردم کوشا باشند و همچنین سازمان تبلیغات 
اسالمی نیز در هر شهری، باید نسبت به برگزاری مراسمات دینی 

همچون اعتکاف تالش نماید.

به همت مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س(برگزار شد

نشست اخالقی

سخنرانی  با  جامعه«،  سالمت  و  بهداشت  »آموزش  نشست 
»خانم شهاوندی«، کارشناس بهداشت در جمع طالب و استادان 

مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( دزفول برگزار گردید. 
خانم شهاوندی ضمن بیان مطالبی پیرامون بهداشت، سالمت 
و خود مراقبتی افزود: خود مراقبتی به سه دسته تقسیم می شود: 

خود مراقبتی فردی، اجتماعی و گروه خودیار.
کارشناس بهداشت سپس به توضیح هر سه قسم پرداخت و ابراز 
داشت: خود مراقبتی فردی یعنی از هر خانوار یک نفر به عنوان 
سفیر سالمت انتخاب شود تا اعضای خانواده خویش، از طریق او 

گاهی های الزم در زمینه بهداشت و سالمت را جویا شوند.  آ
وی در پایان تصریح کرد: خود مراقبتی اجتماعی یعنی شوراها و 
بهیارها باید لوازم سالمت مردم را در سطح جامعه را فراهم نمایند و 
گروه خودیار یعنی چند نفر به عنوان سفیر سالمت انتخاب و از بین 

آن ها یک نفر نماینده می شود.

نشست »آموزش بهداشت و سالمت جامعه«

نشست اخالقی با عنوان »مبعث« با سخنرانی »خانم قمرزاده« 
علمیه  مدرسه  استادان  و  طالب  جمع  در  حوزه  مبلغ  و  استاد 

خواهران الزهرا)س( دزفول برگزار شد. 
خانم قمرزاده، ضمن بیان اهمیت مبعث  افزود: پیامبر اکرم)ص( 
آن جامعه غرق در خرافات،  در جامعه ای مبعوث شدند که مردم 
ضعف اعتقادی، اخالقی و حکومتی بدون اعتقاد به مبدأ و معاد 

بودند و با بیان نافذ خود آن جامعه آلوده را اصالح نمودند.

نشست اخالقی با عنوان »مبعث«

تفسیر  رشته های  در  )دکتری(  تخصصی سطح4  مقطع  آزمون 
و علوم قرآنی)گرایش تفسیر تطبیقی( و فقه و اصول )گرایش فقه 
خانواده( در مؤسسه آموزش عالی حوزوی خواهران الزهرا)س( اهواز 
در دو نوبت صبح و بعدازظهر، با حضور 31 نفر از دانش آموختگان 
علوم  و  تفسیر  داوطلبان،  تفکیک  به  ارشد(  )کارشناسی  سطح3 

قرآنی 13 نفر و فقه و اصول 18 نفر برگزار شد.
 الزم به ذکر است آزمون در این مقطع فقط در 6 استان از جمله 

خوزستان برگزار گردید.

مؤسسه آموزش عالی خواهران الزهرا)س( برگزار  نمود

آزمون مقطع تخصصی سطح4 )دکتری(

تربیتی  نشست  در  دانشگاه،  و  حوزه  استاد  جاللی«،  »خانم 
آثار  درباره  سوسنگرد،  کبری)س(  خدیجه  خواهران  علمیه  مدرسه 
آیات قرآن و روایت  به  با اشاره  محبت اهل بیت)علیهم السالم( درجامعه 

مطالبی را بیان کرد.
فضائل  بیان  به  مودت  آیه  به  اشاره  با  همچنین  وی 
اهل بیت)علیهم االسالم(، اهمیت محبت داشتن به عترت، لزوم تمسک 
و  داشتن  محبت  بر  مترتب  آثار  و  بزرگواران  این  والیت  به  جستن 

دفاع از والیت ائمه اطهار)علیهم السالم( در جامعه پرداخت.

در مدرسه علمیه خواهران خدیجه کبری)س( بررسی شد

آثار محبت اهل بیت)علیهم السالم( در جامعه

در  اسالم«  در  سالم  »تغذیه  موضوع  با  حالل  غذای  همایش 
مدرسه علمیه خواهران خدیجه کبری)س( سوسنگرد برگزار شد.

و  سالم  تغذیه  به  اشاره  با  تغذیه،  کارشناس  دغاغله«،  »آقای 
از مهم ترین عوامل سالمت  زندگی روزمره، گفت:  آن در  اهمیت 

فرد در زندگی، تغذیه سالم و مناسب است.
وی همچنین مطالبی درباره فوائد پروتئین، ویتامین، کلسیم و... 

بیان کرد.
و  سالم  تغذیه  برای  توصیه هایی  پایان،  در  تغذیه  کارشناس 
حالل برای پیشگیری از بیماری های مزمن به طالب و مبلغان 

ارائه داد.

برگزاری همایش غذای حالل

نشست اخالقی با سخنرانی »آیت الله سعیدی« در جمع طالب 
مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( هیدج برگزار گردید.

گران بها  نعمت  به  اشاره  این نشست ضمن  در  آیت الله سعیدی 
عمر آدمی گفت: جوانی، سالمتی، فراغت، نشاط و حیات مجموعه 
جایی  هر  در  خود  عمر  از  که  نداریم  حق  ما  و  می سازند  را  عمر 
خطاب  تعالی  خدای  که  چرا  کنیم  بهره برداری  خواستیم  که 
به  انسان  اما  آفریدم  خودم  برای  را  تو  »من  می فرماید:  آدمی  به 
جای عبودیت به صرف پرداختن به اعمال و غرایز حیوانی از این 
انسان  قرآن کریم  تعبیر  به  و  بعد حقیقت وجود خود غافل است 

یکپارچه و به همه جهات در زیان است.«
عضو مجمع عالی مفسرین، درباره راه و روش بندگی گفت: تنها 
راه و روش بندگی بهره برداری از مصالح بندگی در راستای ساخت 
عمری گران بها و مقبول است و از همین رو انجام عمل صالح را 

به بندگی می رساند.
آیت الله سعیدی هم چنین درباره تذکرات الهی برای بیدار شدن 
خواب  هنگام  انسان  که  همانطور  داشت:  اظهار  غفلت  خواب  از 
نمی تواند برای رفع احتیاجات ضروری خود از جمله گرسنگی اقدام 
کند، بنده ای هم که در خواب غفلت باشد تا از خواب غفلت بیدار 
نشود، نمی تواند روح خود را به سوی بندگی رهنمون کند و از همین 
رو انسان بیدار نشود نمی تواند برای انجام اعمال راستین و صالح 

اقدام کند.
اخالقی  نشست  این  پایان  در  مفسرین  عالی  مجمع  عضو 
ضمن تشریح وظایف مهم و مقدس خواهران طلبه  به منظور 
ارتقای سطح بنیه معنوی جامعه تصریح نمود: هنر ما باید این 
در جهت هدایت  اول  درجه  در  و  پوشیده  تبلیغ  لباس  که  باشد 
خود و سپس در جهت هدایت مردم بکوشیم؛ لذا ما طلبه ها باید 
پیمان کاری داشته باشیم و صرف اکتفا به این که فقط بتوانیم 
خود را از مهلکه گناه نجات دهیم نه تنها کافی نیست، بلکه باید 
دلسوزانه و فداکارانه در جهت ترویج فرهنگ ناب اسالم راستین 

بکوشیم.

»آیت الله سعیدی« در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( خواستار شد

تالش خواهران طلبه به منظور ترویج فرهنگ 
اسالم ناب در جامعه

به همت معاونت تهذیب مؤسسه آموزش عالی حوزوی خواهران 
فاطمیه)س( دامغان مسابقه فرهنگی وبالگ نویسی یاوران حجاب و 

عفاف برگزار خواهد شد.
برگزاری  از  این مؤسسه،  »خانم مرضیه زندی«، معاون تهذیب 
مسابقه فرهنگی وبالگ نویسی یاوران حجاب و عفاف خبر داد و 
گفت: این مسابقه با هدف ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه 

برگزار  خواهد شد.
آموزش عالی فاطمیه)س( دامغان تصریح  تهذیب مؤسسه  معاون 
کرد: نحوه شرکت در مسابقه؛ ارسال نام و نام خانوادگی و نام مدرسه 

و آدرس وبالگ به ایمیل؛                 
است.

خانم مرضیه زندی گفت: آخرین مهلت شرکت در مسابقه 14 
اعالم  و  بوده  معصومه )س(  حضرت  میالد  با  مصادف  ماه  مرداد 
برگزیدگان و اهدای جوایز در 24 مرداد ماه؛ مصادف با میالد امام 

رضا)ع(خواهد بود. 
گفت:  دامغان؛  فاطمیه  عالی  آموزش  مؤسسه  تهذیب  معاون 

مسابقه وبالگ نویسی به تمام مدارس استان ابالغ شده است.
وی همچنین از برگزاری مسابقه عکاسی»کودک محجبه  من«  
و  عفاف  روز  در  که  خانواده  حریم  مدافعان  راهپیمایی  مراسم  از 

حجاب برگزار می شود، خبر داد. 

مؤسسه آموزش عالی فاطمیه)س( برگزار نمود

مسابقه فرهنگی وبالگ نویسی 
»یاوران حجاب و عفاف«

از  دامغان  فاطمیه)س(  عالی  آموزش  مؤسسه  تهذیب  معاون 
مسئولیت پاسخگویی به احکام و سواالت دینی خواهران که به این 

موسسه واگزار شده خبر داد.
عالی  آموزش  مؤسسه  تهذیب  معاون  زندی«  مرضیه  »خانم 
فاطمیه)س( دامغان، گفت: به مناسبت هفته حجاب و عفاف، ستاد 
حجاب و عفاف در شهر دامغان برگزار شد، در این ستاد مسئولیت 
مؤسسه  این  به  خواهران  دینی  سواالت  و  احکام  به  پاسخگویی 

واگذار شد.

پاسخگویی به احکام و سواالت دینی خواهران

خواهران  حوزوی  عالی  آموزش  مؤسسه  تهذیب  معاون 
با عنوان »ترویج  از برگزاری نشست فرهنگی  فاطمیه)س( دامغان، 
و  مبلغان  معاونان،  طالب،  با حضور  و عفاف«،  فرهنگ حجاب 

دانش آموختگان این مؤسسه خبر داد.
عالی  آموزش  مؤسسه  تهذیب  معاون  زندی«،  مرضیه  »خانم 
فاطمیه دامغان، گفت: هدف از اجرای این برنامه را ترویج فرهنگ 
حجاب و عفاف، حضور بانوان محجبه در بین دیگر اقشار، تعامل 
فرزندان خانواده های حوزوی و ایجاد شور و نشاط در بین طلبه ها 

برشمرد. 

نشست فرهنگی »ترویج فرهنگ حجاب و عفاف«

 همایش حجاب و عفاف با حضور طالب و استادان در مدرسه 
علمیه خواهران فاطمیه)س( گرمسار برگزار شد.

موضوع  با  کودکانه  بروشورهای  تهیه  گزارش،  این  براساس 
با  بزرگسال  بروشورهای  تهیه  کودکان،  برای  حجاب  و  عفاف 
موضوع »چگونه کودکان خود را نماز خوان کنیم؟« ویژه مادران، 
تهیه بسته های فرهنگی به عنوان هدیه برای کودکان از مهم ترین 

برنامه های این مراسم بوده است.

 مدرسه علمیه خواهران فاطمیه)س( برگزار نمود

همایش حجاب و عفاف

نشست اخالقی با سخنرانی »حجت االسالم سعادت فرد« امام جمعه 
دهمورد در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( آباده طشک برگزار شد.
مهم ترین  از  نماز  کرد:  نشان  خاطر  سعادت فرد  حجت االسالم 
واجبات است. اگر نمازی دارای شرایط اصلی باشد و مقدمات آن مثل 
وضو صحیح انجام پذیرد آن نماز محور تصحیح اخالق و رفتار می شود. 
وی گفت: اگر کسی نمازش درست باشد خصلت های واقعی در 

او نمایان می  گردد.

در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( عنوان شد

نماز از مهم ترین واجبات است

مراسم بزرگداشت »مرحوم حجت االسالم محمدرحیم جهرمی« 
حضرت  خواهران  علمیه  مدرسه  در  استادان  و  طالب  حضور  با 

نرگس)س( جهرم برگزار شد.
»خانم طاهره قره خانی«، مدیر مدرسه علمیه خواهران حضرت 
نرگس)س( در این مراسم گفت: حجت االسالم جهرمی، از استادان 
برجسته حوزه علمیه و دلسوزان نظام مقدس جمهوری اسالمی و 
تأسیس  ابتدایی  از سال های  که  بود  ساخته  خود  و  اخالق  استاد 
مدرسه علمیه خواهران حضرت نرگس)س(، با این مدرسه همکاری 
داشت که در راه سفر برای تبلیغ، به علت تصادف دارفانی را وداع 

گفت. 
از  ناطقی«،  »حجت االسالم  مراسم،  این  در  است  گفتنی 
استاد  این  برجسته   ویژگی های  بیان  به  حوزه   3 سطح  استادان 

مرحوم پرداخت.
استاد  آن  خاطره  و  یاد  گرامی داشت   ضمن  ادامه  در  وی 
دلنشین،  بسیار  بزرگوار  آن  وعظ  مجلس  و  درس  کالس  گفت: 
ساده،اثرگذار و سرشار از صفا و معنویت بود، و حیات طیبه آن عبد 
صالح می تواند الگویی برای همه خداجویان، به ویژه طالب جوان 

و روحانیون باشد. 

مدرسه علمیه خواهران حضرت نرگس)س( نمود
مراسم بزرگداشت 

»مرحوم حجت االسالم محمدرحیم جهرمی«

fatemiyehsathf   @yahoo.com3



نشست هم افزایی فرهنگی به منظور بررسی مشکالت و معضالت 
فرهنگی استان فارس باحضور مدیر حوزه  علمیه خواهران استان و 

مدیر دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم برگزار شد.
نشست  این  در  دانشگاه  و  حوزه  استاد  قانع«،  »حجت االسالم 
خصوص  در  مقام  معظم  رهبری)مدظله العالی(  ابالغ  پی  در  گفت: 
ناهنجاری ها  این  رفع  بر  ایشان  تأکید  و  اجتماعی  ناهنجاری های 
فضالی شیرازی مقیم قم با همکاری نخبگان حوزوی و دانشگاهی 
بررسی  به  آن  در  که  دادند  تشکیل  فرهنگی  فکر  اتاق  یک  فارس 
مشکالت و معضالت فرهنگی فارس در ابعاد مختلف پرداخته و با 
ارائه طرح های مطالعاتی کاربردی به دنبال برنامه ریزی و استفاده از 
نیروهای متخصص درون استانی جهت رفع این مشکالت هستند 
ستاد  در  غدیر  فرهنگی  قرارگاه  در  دبیرخانه  یک  فکر  اتاق  این  که 

سلمان فارسی دارد.
استفاده  دنبال  به  قرارگاه  این  افزود:  دانشگاه  و  حوزه  استاد   
علمیه  مدارس  ویژه  به  علمیه  حوزه  عظیم  ظرفیت  از  حداکثری 
جهت  را  خود  آمادگی  راستا  همین  در  که  است  فارس  خواهران 
پشتیبانی علمی، محتوایی، برنامه ریزی و عملیاتی طرح های طالب 
مشکالت  رفع  جهت  در  خواهران  علمیه  حوزه  دانش آموختگان  و 

فرهنگی فارس اعالم می کند.
نخست،   گام  در  قرارگاه  این  کرد:  تصریح  قانع  حجت االسالم 
طرح توانمندسازی مشاوران خانواده را در سال گذشته برگزار کرده 
که این مشاوران هم اکنون عضو انجمن سبک زندگی اسالمی در 

شیراز بوده و به فعالیت می پردازند.
 استاد حوزه و دانشگاه در بخش دیگری از سخنانش با بیان این که 
پژوهشی  دوره   400 به  قریب  قم  علمیه  حوزه  اسالمی  تبلیغات  دفتر 
حوزه  اختیار  در  رایگان  بصورت  که  کرده اند  طراحی  مهارتی  آموزشی 
و  فرق  فعالیت  جهت  کرد:  تصریح  می دهند،  قرار  خواهران  علمیه 
بحث حوزه  در  دارد  آمادگی  تبلیغات  دفتر  فارس،  در  مذاهب مختلف 
ظرفیت های  تمام  دینی،  باورهای  تعمیق  و  عقاید  و  مذاهب  و  فرق 
تبلیغی و بودجه های سازمانی خود را در اختیار حوزه علمیه خواهران 

فارس قرار بدهد.
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گردهمایی مبلغان طرح »طریق هدایت« با سخنرانی »حجت االسالم 
طالب  جمع  در  داراب  اسالمی  تبلیغات  اداره  رئیس  صادقی« 

مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( این شهرستان برگزار گردید.
حجت االسالم صادقی در این گردهمایی ضمن اشاره به اهمیت 
الهی را  توفیق  این  بوده که  باالترین مقام  تبلیغ دین  تبلیغ گفت: 
خدا به مبلغان عنایت کرده است و مبلغان باید مصداق آیه »کونوا 

دعاة الناس بغیرالسنتکم« باشند. 
و  مشکالت  افزود:  داراب  اسالمی  تبلیغات  اداره  رئیس 
سختی ها را در راه تبلیغ به جان بخرید، از جوانان و نوجوانان در این 
مسیر غافل نشوید، مسائل و احکام شرعی را بیان کنید، با مردم 
در بیان مسائل و مشکالت اقتصادی و اجتماعی همراهی کنید، 
راهکارهای الزم را ارائه دهید، مسئله مهدویت و امام زمان)عج( را 

فراموش نکنید. 
علمیه  مدرسه  مدیر  معصومی«  »خانم  مراسم  این  ادامه  در 
خواهران الزهرا)س( گفت: مردم را با نعمات الهی آشنا کنید؛ مردم 
را عاشق و شیفته خدا گردانیند، بینش مردم به مسائل اعتقادی را 

در آنان افزایش دهید.

در مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( برگزار شد

گردهمایی مبلغان طرح »طریق هدایت«

نشست فرهنگی »از شهادت تا ظهور« ویژه طالب و عموم خواهران 
در مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( داراب برگزار شد.

در  فقیه  ولی  نماینده  قانعی«  »حجت االسالم  مراسم  این  در 
او  از  و  باشد  داشته  ایمان  خدا  به  بخواهد  هرکس  گفت:  داراب 
اطاعت کند باید امام زمانش را بشناسد و از او فرمان ببرد و الزمه 

اطاعت، شناختن امام و پذیرفتن او است
وظایف  افزود:  زمان)عج(  امام  ظهور  موانع  تشریح  ضمن  وی 
حضرت  به  نسبت  معرفت  کسب  واقعی؛  منتظر  عنوان  به  منتظر 

مهدی)عج( و تهذیب نفس واصالح فردی است.

نشست فرهنگی »از شهادت تا ظهور«

با سخنرانی »خانم  با موضوع حجاب و عفاف  نشست اخالقی 
سیده رقیه علوی« معاون فرهنگی حوزه علمیه خواهران فارس در 

جمع طالب و استادان این استان برگزار شد.
خانم علوی با تأکید بر این که از نظر دین مبین اسالم حجاب به 
معنای پرده نشینی و انزوا نیست ابراز داشت: حجاب عامل و مجوز 
فعالیت های اجتماعی سالم و سازنده زنان در عرصه های مختلف 

جامعه بدون نگاه جنسیتی به آنان است.
معاون فرهنگی حوزه علمیه خوهران فارس با اشاره به این که حجاب 
تنها ویژه دین مبین اسالم نیست بلکه میراث انبیای الهی و ملل مختلف 
نیز  بلکه شامل مردان  زنان  تنها شامل  نه  است، تصریح کرد: حجاب 
می شود که منظور از حجاب عالوه بر پوشش ظاهری و رعایت موازین و 
قوانین اسالمی، حجاب به معنای باطنی آن،  یعنی داشتن حیا و عفاف 

است که هم در زنان و هم در مردان باید رعایت شود.
خانم علوی در پایان به نقش حوزه های علمیه در ترویج فرهنگ 
مبلغان  و  طالب  گفت:  و  کرد  اشاره  جامعه  در  عفاف  و  حجاب 
پیکره جامعه  در  با حضور خود  علمیه خواهران  محجبه حوزه های 
ضمن به نمایش گذاشتن پوشش کامل اسالمی می توانند به عنوان 
سفیران حجاب و عفاف در جامعه،  بانوان و زنان  را با پوشش کامل 

ایرانی اسالمی آشنا کنند.

مدیریت حوزه علمیه خواهران استان فارس برگزار نمود

نشست اخالقی با موضوع »حجاب و عفاف«

دوره  برگزاری  از  فارس  خواهران  علمیه  حوزه  فرهنگی  معاون 
آموزشی وبالگ نویسی برای طالب در این حوزه خبر داد.

»خانم سیده رقیه علوی«، معاون فرهنگی حوزه علمیه خواهران 
به گزارش مرکز فناوری اطالعات مرکز مدیریت  بنا  فارس گفت: 
حوزه های علمیه خواهران کشور، استان فارس در سامانه کوثربالگ 

و شبکه اجتماعی کوثرنت از جایگاه خوبی برخوردار است.
وی اظهار داشت: استان فارس در سامانه کوثربالگ از جهت 
تعداد وبالگ های ثبت شده با رشد 53/62 درصدی در رتبه دوم 
قرار گرفته است. هم چنین از لحاظ محتوای تولیدی و بازدید از این 

وبالگ ها به ترتیب دارای رتبه نهم و هشتم است.
معاون فرهنگی حوزه علمیه خواهران فارس افزود: طالب مدارس 
تنها طالب  کوثر نت که  اختصاصی  در شبکه  فارس  علمیه خواهران 
خواهر در آن عضویت دارند، نیز رتبه چهارم طالب فعال را دارا است که 
به لحاظ تعداد مطالب ثبت شده در این شبکه و تعداد احسنت)like( و 

نظرات دریافتی آن در جایگاه پنجم کشوری قرار دارد.

کسب رتبه دوم در سامانه کوثر بالگ توسط 
طالب حوزه های علمیه خواهران استان فارس

در سومین نشست هم افزایی فرهنگی استان بررسی شد

مشکالت و معضالت فرهنگی استان فارس

همایش فرهنگی »شیرین سازی زندگی« با سخنرانی »حجت االسالم 
گیوی نهاوندی«، استاد حوزه و دانشگاه در جمع طالب و بسیجیان 

مدرسه علمیه خواهران نورالثقلین میانشهر برگزار شد
حجت االسالم نهاوندی ضمن تشریح راهکارهای شیرین سازی 
می توان  زیستن  شاد  و  زندگی  به  خود  نگاه  تغییر  با  گفت:  زندگی 

بخش عمده ای از مشکالت زندگی را هموار نمود.
شیوه  پیامبراکرم)ص(  سفارشات  و  نبوی  حدیث  بیان  با  وی 
شیرین سازی زندگی را تبیین کرد و استفاده از کلمات محبت آمیز 
بین زوجین، صدای آرام، توجه و تحسین همسر، احترام و اعتماد 

متقابل میان زوجین را از مالک های شیرین سازی زندگی نام برد.
الگو  بهترین  و  والدین مهم ترین  افزود:  و دانشگاه  استاد حوزه 
در  رشد شخصیت فرزندان هستند. لذا والدین برای تربیت فرزندان 

خوب و موفق باید روابط خوب و سالمی از خود ارائه نمایند.

به همت مدرسه علمیه خواهران نورالثقلین برگزار شد

همایش فرهنگی با عنوان »شیرین سازی زندگی«

نشست فرهنگی با عنوان »مدیریت ازدواج و مهارت های استحکام 
جمع  در  نهاوندی«  گیوی  »حجت  االسالم  سخنرانی  با  خانواده« 

طالب مدرسه علمیه خواهران نورالثقلین میانشهر برگزار گردید.
حجت االسالم نهاوندی ضمن ارائه آمار ازدواج و طالق در کشور 
بیان کرد: متاسفانه از هر 5 ازدواجی که در کشور صورت می گیرد، 
چهار ازدواج منجر به طالق می شود، که یک مورد، طالق قضایی 
بدون  زوجین  آن  در  که  است  عاطفی  طالق  آن،  از  مورد  سه  و 

عالقه و محبت به یکدیگر در کنارهم زندگی می نمایند.
باید آموزش های  تلخ  این واقعه  از  افزود: جهت پیشگیری  وی 
تعلیم  جوانان  به  خانواده  استحکام  مهارت های  و  ازدواج  مدیریت 

داده شود تا شاهد کاهش اختالفات بین زوجین باشیم.
وی در پایان با بیان تفاوت های میان زن و مرد، بر انجام وظایف 

متقابل آنان نسبت به یکدیگر تاکید نمود.

نشست فرهنگی با عنوان »مدیریت ازدواج و 
مهارت های استحکام خانواده«

عنوان  با  کرمی«  سمانه  »خانم  پایانی  تحقیق  دفاعیه  جلسه 
با  انسان  تربیت  در  اهل بیت)علیهم السالم(  موّدت  و  محّبت  تأثیر 
راهنمایی»حجت االسالم رسول نوروزی« و داوری »حجت االسالم 

کاظم لو« در مدرسه علمیه خواهران کوثر قزوین برگزار شد.
این  هدف  گفت:  خود  پایانی  تحقیق  از  دفاع  در  کرمی  خانم 
نوشتار ارائه راهکارهایی در حیطه تربیت صحیح انسان و اجتماع 
بدین طریق  تا  اهل بیت)علیهم السالم( است  مودت  و  بر محبت  مبتنی 

آدمی به شکلی درست و شایسته تربیت شود.
وی افزود: گردآوری مطالب در این تحقیق بصورت کتابخانه ای و از 
نوع اسناد و مدارک چاپی و روش تحقیق، توصیفی و تحلیلی بوده است.

در مدرسه علمیه خواهران کوثر بررسی شد

 تأثیر محّبت و موّدت اهل بیت)علیهم السالم( 
در تربیت انسان

قم  اهل بیت)علیهم السالم(  کریمه  خواهران  علمیه  مدرسه  همت  به 
مبلغان خواهر این مدرسه با »آیت الله یثربی« در بیت معظم له دیدار 

نمودند.
به  مبلغان خواهر  این دیدار ضمن خیرمقدم  یثربی در  آیت الله 
حوزه های علمیه خواهران کشور  گفت: امروز نشر صحیح معارف 
دین و راهنمایی جامعه به سمت مکارم اخالقی، مهم ترین وظیفه 
به  باورمندی  راه،  این  در  موفقیت  ضامن  و  است  طلبه  خواهران 

آموخته هاست.
معظم له افزود: اگر مردم از ما رفتاری بر خالف گفته هایمان 
روحانیت  می شود.  متزلزل  روحانیت  جایگاه  کنند،  مشاهده 
معصومین)علیهم السالم(،  ائمه  و  انبیا)ص(  سنت  از  تأسی  به  باید 
مردم را با زبان محبت و عطوفت، با دین و آموزه های دینی 

آشتی دهند.

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

مهم ترین وظیفه 
خواهران طلبه راهنمایی جامعه به سمت 

مکارم اخالقی است

با   3 و   2 سطح  طالب  ویژه  تحقیق«  »روش  آموزشی  کارگاه 
حضور »حجت االسالم احسان اصولی«، استاد حوزه و دانشگاه در 

مدرسه علمیه خواهران حضرت زینب)س( برگزار شد. 
حجت االسالم اصولی ضمن تشریح روش تحقیق برای طالب 
گفت: در نگارش تحقیق مهم ترین رکن؛ تبیین موضوع است که 
هر چه دقیق تر و با مطالعه انجام شود درصد خطا در تحقیق کمتر 
و ساختار تحقیق و کار برای محقق راحت تر و چارچوب مشخص تر 
و  شود  انجام  دقیق  صورت  به  باید  موضوع  تبیین  بود.  خواهد 

مسئله ای که محقق به دنبال آن است به طور کامل روشن شود.
استاد حوزه و دانشگاه با توجه به پیشینه و سابقه موضوع بیان 
کرد: در پیشینیه باید به پنج اثر که در رابطه با موضوع به صورت 
و  داده  قرار  نقد  مورد  را  آن ها  و  کنیم  اشاره  شده  پرداخته  خاص 
برتری تحقیق خود را راجع به آن توضیح دهیم. الزم نیست حتما به 

منابعی که در تحقیق استفاده کرده اشاره شود.
وی با اشاره به اهداف تحقیق خاطر نشان کرد: اهداف، متشکل 
عنوان  به  ناظر  کلی  و هدف  است   اهداف جزئی  و  کلی  از هدف 
ساختار مشخص  به  باتوجه  معموال  جزیی  اهداف  و  است  تحقیق 
می شود و به صورت عبارت آورده می شود و جمله یا سوالی نیست.

در مدرسه علمیه خواهران حضرت زینب)س( برگزار شد

کارگاه روش تحقیق ویژه طالب سطح 2 و 3

جلسه تودیع و معارفه »خانم موسوی« به عنوان مدیر مدرسه علمیه 
خواهران ریحانه النبی)س( سنندج با حضور »حجت  االسالم کارگر« مدیر 
رئیس  صفی زاده«  »حجت  االسالم  و  کردستان  خواهران  علمیه  حوزه 

هیئت امنا مدرسه علمیه خواهران ریحانه النبی)س( برگزار گردید.
از  صفی زاده،  و  صالحی  اسالم  حجج  جلسه  این  در  است  گفتنی 
زحمات »خانم مهرپور« در مدت مدیریت خود تقدیر و قدر دانی  نمودند. 

باحضور مدیر حوزه علمیه خواهران کردستان برگزار شد

 تودیع ومعارفه مدیر 
مدرسه علمیه خواهران ریحانه النبی)س(

سخنرانی  با  عفاف«  و  »حجاب  موضوع  با  اخالقی  نشست 
مدرسه  در  دانشگاه  و  حوزه  استاد  میرهاشمی«  »حجت االسالم 

علمیه خواهران فاطمیه)س( یاسوج برگزار گردید.
به تشریح ضرورت و  این نشست  حجت االسالم میرهاشمی در 

اهمیت تشکیل خانواده پرداخت.
ظالم ترین  را  بی حجاب  زنان  ادامه  در  دانشگاه  و  حوزه  استاد 
زنان خواند گفت: این گروه با این عمل خود باعث فروپاشی دیگر 

خانواده ها می شوند.
وی در پایان اظهار داشت: زنان مسلمان و شیعه اگر بخواهند 
یابند می بایست به امور دنیا  به نقطه عطفی در زندگی خود دست 
بی توجهی کنند و از چشم و هم چشمی در امور دنیا به خداوند کریم 

پناه ببرند تا سعادت دنیا و آخرت نصیب شان شود.

مدرسه علمیه خواهران فاطمیه)س( برگزار نمود

نشست اخالقی با موضوع »حجاب و عفاف«

نشست عصر شعر با عنوان »شعر قدر« توسط سه نفر از طالب 
مدرسه  طالب  از  نفر  یک  و  فاطمیه)س(  خواهران  علمیه  مدرسه 
علمیه خواهران بی بی حکیمه )س( و چهار نفر از شعرای استانی در 
مدرسه علمیه خواهران  فاطمیه)س( یاسوج با همکاری حوزه هنری 

سازمان تبلیغات اسالمی برگزار شد.

نشست عصر شعر با عنوان »شعر قدر«

نشست اخالقی ویژه کارکنان و استادان مدرسه علمیه خواهران 
و  حوزه  استاد  نصرتی«،  اکبر  علی   « حضور  با  آزادشهر  الزهرا)س( 

دانشگاه در این مدرسه برگزار شد.
احزاب  سوره   39 آیه  طبق  کرد:  بیان  نصرتی  االسالم  حجت 
رسالت تبلیغ اوال بر عهده انبیاء عظام به عنوان رسول بوده و این 
برای سعادت مردم  الهی خواسته خداوند متعال است که  رسالت 
مفید است و پیامبران با وسایل مختلف رسالت خود را یا به صورت 

تعلیم و تعلم یا بصورت رفتار ابالغ می کردند.
مبلغان  عنوان  به  علمیه خواهران  استادان مدارس  وی گفت: 
دینی  علوم  معارف  و  موضوع  به  کامل  گاهی  آ و  احاطه  باید  دین 
گاهی نیاز به ابزار دارند که همان  داشته باشند و عالوه بر علم و آ

ابالغ و رساندن پیام است.
گفتار  زبان  از  تاثیرگذارتر  را  رفتار  زبان  دانشگاه  و  حوزه  استاد 
دانست و افزود: مردم را با زبان رفتار دعوت کنید زیرا مردم به زبان 

رفتار بیشتر اعتماد دارند.

در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( بیان شد

زبان رفتار تاثیرگذارتر از زبان گفتار است

مراسم محفل انس با قرآن با سخنرانی »حجت االسالم محمد 
الزهرا)س(  انبارالوم  در مدرسه علمیه فاطمه  امام جمعه  شیخی«، 

بندرترکمن برگزار شد. 
این نشست گفت: چهار چیز  در  حجت االسالم محمد شیخی 
است که کارهای خیر را فاسد می کند؛ غبیت کردن، دروغ گفتن، 

سخن چینی کردن و نگاه به نامحرم.

مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( برگزار نمود

محفل انس با قرآن

»خانم شمسی طاهری«، مدیر مدرسه علمیه خواهران سعدیه 
برنامه های  از  فراغت،  اوقات  و  تابستان  فصل  شروع  با  رامیان 

فرهنگی این مدرسه خبر داد.
قالب  در  برنامه ها  گفت:  برنامه ها  این  تبیین  در  طاهری  خانم 
ارائه کالس های روخوانی و روانخوانی قرآن کریم، تجوید، احکام، 

اخالق و کالس های هنری است.
وی افزود: کالس روانخوانی و تجوید، احکام، اخالق، نقاشی 
در رده کودکان و کالس هنری )خیاطی و بافتنی( در رده بزرگسال  
برگزار می شود که متقاضیان شرکت کننده طالب و استادان این 

مدرسه هستند.
مدیر مدرسه علمیه خواهران سعدیه  با بیان این که کالس های 
برگزار  مدرسه  این  در  بار  اولین  برای  نوجوانان  و  کودکان  مقطع 
با  آشناکردن کودکان  را  این کالس ها  برگزاری  از  می شود، هدف 
محیط حوزه های علمیه، قرآن، مبانی دینی و فرهنگ اسالمی و 

استفاده بهینه از اوقات فراغت دانست.
خانم طاهری آشنایی بانوان و طالب با هنر، کسب مهارت های 
زندگی و احیای اقتصاد مقاومتی در خانواده و استفاده از ظرفیت ها 
اعالم  دوره  برگزاری  اهداف  دیگر  از  را  مخاطبان  استعدادهای  و 

کرد.
عنایت  با  کرد:  اعالم  سعدیه   خواهران  علمیه  مدرسه  مدیر 
خداوند کریم کالس ها در اوایل تیر ماه آغاز و تا پایان مرداد ماه با 

برگزاری اردوهای تفریحی زیارتی به اتمام می رسد. 

توسط مدیر مدرسه علمیه خواهران سعدیه بررسی شد

برنامه های طرح اوقات فراغت

آموزه های  با  بیشتر  نشست معرفتی در راستای آشنایی هر چه 
در مدرسه  استادان   و  با حضور طالب  نهج البالغه  و  کریم  قرآن 

علمیه خواهران شهیده بنت الهدی علی آباد کتول برگزار شد.
شهیده  خواهران  علمیه  مدرسه  مدیر  کشیر«،  حکیمه  »خانم 
بنت الهدی علی آبادکتول گفت: نشست معرفتی در راستای آشنایی 
هر چه بیشتر با آموزه های قرآن کریم و نهج البالغه در پارک شهر 
علی آبادکتول در جوار گلزار شهدای گمنام توسط استادان و طالب 

این مدرسه برگزار شد.
وی با بیان اینکه تعدادی از بانوان شهر در این نشست حضور 
نشست،  و  مراسم  این  برنامه های  از  یکی  داد:  ادامه  داشتند، 
برگزاری مسابقه قرآنی بود که شرکت کنندگان مسابقه در پاسخ گویی 
زندگی  سبک  موضوع  با  نهج البالغه  و  قرآن  از  برگزیده  نکاتی  به 

دینی با یکدیگر به رقابت پرداختند.

به همت مدرسه علمیه خواهران شهیده بنت الهدی برگزار شد

 نشست آشنایی با 
آموزه های قرآن کریم و نهج البالغه

نمایشگاه عفاف و حجاب با حضور طالب و استادان در مدرسه 
علمیه خواهران بنت الهدی علی آباد کتول برگزار شد.

بنت الهدی  خواهران  علمیه  مدرسه  کشیر«،  حکیمه  »خانم 
اعالم کرد: به مناسبت هفته عفاف و حجاب در همایشی به همین 
از  تن  چند  توسط  رایگان  مشاوره  غرفه  و  کودک  غرفه  مناسبت، 

استادان و طالب این مدرسه برپا شد.
ترویج فرهنگ عفاف  در  را  این غرفه ها  راه اندازی  از  وی هدف 
گاه  ناخودآ در ضمیر  نهادینه شدن حجاب  و هم چنین  و حجاب 

کودکان و نیز خدمت رسانی به بانوان این شهرستان دانست.
انجام  فعالیت های  به  الهدی   بنت  خواهران  علمیه  مدرسه  مدیر  
شده در این 2 غرفه اشاره کرد و افزود: در غرفه کودک نقاشی هایی با 
موضوع عفاف و حجاب در اختیار کودکان قرار داده شد تا با رنگ آمیزی 
آن ها تصویری زیبا بر ذهن خود بسازند چون این مسئله موجب نهادینه 

گاه آنان می گردد.  شدن حجاب در ضمیر ناخودآ
نیاز  بانوانی که  به  پایان گفت: در غرفه مشاوره  در  خانم کشیر 
خانوادگی  مسائل  جمله  از  مختلف  مسائل  با  رابطه  در  مشاوره  به 

داشته اند توسط دو تن از استادان این مدرسه مشاوره داده شد.

نمایشگاه عفاف و حجاب



با  خمینی)ره(«   امام  حضرت  منظر  از  خانواده  »جایگاه  نشست 
کارکنان  و  استادان  طالب،  از  اعم  بانوان  از  کثیری  جمع  حضور 
مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( گرگان در این مدرسه برگزار شد.

بحث  به  حوزه  استاد  احمدی«،  فاطمه  »خانم  مراسم  این  در 
پیرامون جایگاه خانواده از منظر امام خمینی)ره( پرداخت.

وی اظهار داشت: از منظر اسالم خانواده جایگاهی است که در آن 
زمینه تربیت فرزندان فراهم بوده و در اسالم وقتی صحبت از خانواده 

به میان می آید مهم ترین نقش در این کانون را زن برعهده دارد .
استاد حوزه افزود: عظمت و جایگاه زن از منظر امام خمینی)ره( 
می فرماید:  و  می دهد  قرار  قرآن  کنار  در  را  زن  که  است  آنجا  تا 

همانطور که قرآن انسان ساز است زنان هم انسان ساز هستند.
در  خمینی)ره(  امام  حضرت  داشت:  اظهار  احمدی  خانم 
بسیار  نقش  خود  اصلی  و  واقعی  ارزش های  به  زنان  بازگرداندن 
اسالم  دشمنان  که  بود  مهم  آنقدر  مسئله  این  داشت.  مهمی 
نتیجه  این  به  انقالب اسالمی  پیروزی  از  از گذشت 30 سال  بعد 
رسیدند که تنها راه تسلط بر یک ملت و جامعه، دور کردن زنان از 

ارزش های واقعی آنها است.  
استاد حوزه گفت: نگاه امام خمینی)ره( به زن، همان نگاه اسالم 
قائل  زن  برای  را  مردان  با  هم ردیف  کماالتی  که  است  راستین 
است. با استناد به آیات و روایات عدیده، زنان نیز همچون مردان 
به مقامات  و  نمایند  را کسب  می توانند کماالت و فضایل اخالقی 
مردان  همچون  زنان  خمینی)ره(  امام  نگاه  در  یابند.  دست  عالیه 
می توانند در اجتماعات حضور پیدا نمایند و با رعایت شئونات به کار 

و تالش مشغول شوند. 

وی ضمن تأکید بر لزوم تربیت صحیح فرزندان گفت: مسئولیت 
در  والدین  که  به طوری  است  مادر  و  پدر  برعهده  فرزندان  اعمال 
در  باید  والدین  لذا  دارند.  بسزایی  نقش  فرزند  شقاوت  و  سعادت 
راستای تربیت صحیح تالش الزم را داشته باشند و بتوانند تغذیه 
احواالت  به  توجه  با  دهند.  فرزندان  به  سالمی  و  مطلوب  معنوی 
خوبی  به  مسئله  این  گرانقدرش  همسر  و  خمینی)ره(  امام  حضرت 
و حساس  کوشا  بسیار  فرزندان  دینی  تربیت  در  که  می شود  درک 

بودند.
استاد حوزه افزود: نباید اجازه داد تا تربیت دینی فرزندان به مرز 
تکلیف برسد.بلکه باید قبل از ورود به سن تکلیف آنان را به انجام 
امام)ره(  حضرت  که  همانطور  دهیم،  عادت  نماز  جمله  از  عبادات 
در زندگی خود این روش را پیاده نمود به طوری که بر اقامه نماز 
فرزندان قبل از سن تکلیف تاکید داشت تا بدان عادت کنند و در 

انجام آن کوشا باشند.
خانم احمدی در پایان با استناد به فرمایش مقام معظم رهبری 
بر  مبنی  خامنه ای )مدظله العالی(«  امام  العظمی  آیت الله  »حضرت  
افزود:  و  نمود  تأکید  مهم  امر  این  به  توجه  بر  جمعیت  افزایش 
با توکل بر  مشکالت اقتصادی نباید مانع رشد جمعیت شود بلکه 
خدا و برنامه ریزی صحیح در زندگی از تک فرزندی خارج شده و در  
تحقق منویات مقام معظم رهبری)مدظله العالی( کوشا باشیم. هم خود 
بدان عمل کنیم و هم در ترویج این اصل به دیگران تالش نماییم.
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گرگانگلستان شهراستان

خرمآبادلرستان شهراستان

رشتگیالن شهراستان

بابلمازندران شهراستان

جویبارمازندران شهراستان بهشهرمازندران شهراستان

کالردشتمازندران شهراستان

نشستی فرهنگی با موضوع »حریم ارتباط دختر و پسر« در جمع 
طالب و استادان مدرسه علمیه خاتم االوصیا)عج( فاضل آباد برگزار شد.
والدین  داشت:  اظهار  محمدی«  محمدحسن  »حجت االسالم 
بیشتری  توجه  نوجوانی  سنین  در  مخصوصًا  خود  فرزندان  به  باید 
بیشتر  هرچه  نکنند.  احساس  را  خالیی  نوجوانان  تا  باشند  داشته 
جوانان را مشغول به فضاهای ورزشی و تفریحی سالم کنیم آن ها 

به فضاهای گناه آلود کمتر فکر می کنند.
مسئول دارالقرآن حاجی کالته در پایان گفت: امروزه خواهران 
و  عوارض  و  شوند  وارد  مذهبی  و  فرهنگی  عرصه  در  باید  طلبه 
تبیین نمایند. به  ارتباطات را برای دختران و پسران  این  آثار شوم 
رونق  مجازی  فضای  در  ارتباطات  نوع  این  امروزه  که  خصوص 

بیشتری گرفته است.

مدرسه علمیه خواهران خاتم االوصیا)عج( برگزار نمود

نشست فرهنگی با موضوع 
»حریم ارتباط دختر و پسر«

با حضور اعضا در  و اصول  پایان نامه فقه  کمیسیون تخصصی 
مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( گرگان برگزار شد.

»خانم صدیقه بهرامی« گفت: 2 طرح تفصیلی، 1 طرح اجمالی 
تصویب و رزومه یکی از استادان مورد بررسی قرار گرفت.

در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( برگزار شد

کمیسیون تخصصی پایان نامه فقه و اصول

بررسی »جایگاه خانواده از منظر 
حضرت امام خمینی)ره(«

استاد  سوسرایی«،  فاطمه  »خانم  سخنرانی  با  اخالقی  نشست 
حوزه و دانشگاه با طالب، استادان و دانش آموختگان  در مدرسه 

علمیه خواهران الزهرا)س( گنبدکاووس برگزار گردید.
جنبه های  پیرامون  بحث  به  نشست  این  در  سوسرایی  خانم 
مشاور  و  گفت: شریک  و  پرداخت  شخصیتی حضرت خدیجه)س( 
راه  های  دشواری  و  طعنه ها  و  مشکالت  بر  صبر  بودن،  همسر 
نبوت، مهر و حق شناسی ایشان، ایجاد فضای پربرکت و معنوی 

در خانه از ویژگی های شخصیتی حضرت خدیجه)س( است.

مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( برگزار نمود

نشست اخالقی

کارگاه توجیهی فن مصاحبه پذیرش سطح دو با حضور 42 نفر از 
مدیران، معاونان آموزش، فرهنگی و کارشناسان و »حجت االسالم 

مهکام« در حوزه علمیه خواهران گیالن برگزار شد.

در حوزه علمیه خواهران گیالن برگزار شد

حوزه علمیه خواهران لرستان برگزار می نماید

کارگاه توجیهی فن مصاحبه پذیرش سطح 2

معاون آموزش حوزه علمیه خواهران لرستان از برگزاری آزمون 
جذب استادان در مدارس علمیه استان خبر داد.

»خانم اکرم مهرابی« با اشاره به این که آزمون با رقابت 25 نفر از 
متقاضیان تدریس برگزار می شود افزود: در مدارس علمیه سطح 2 

و 3 در هر مدرسه ای 30 تا 35 طلبه جدیدالورود پذیرفته می شود.
مدارس  در  غیربومی  و  بومی  استادان  فعالیت  به  اشاره  با  وی 
علمیه خواهران لرستان افزود: پیش از آغاز سال تحصیلی جدید به 

دنبال ارتقای تعداد استادان در مدارس علمیه هستیم.
معاون آموزش حوزه های علمیه خواهران لرستان با بیان این که 
اعالم جذب استادان در مدارس علمیه لرستان اعالم شده است، 
بیان داشت: در این راستا 25 نفر از متقاضیان تدریس در مدارس 

نام نویسی نموده اند.
اوایل مرداد ماه سال  آزمون جذب استادان  این که  بیان  با  وی 
آزمون  این  در  که  افرادی  داشت:  اظهار  می شود،  برگزار  جاری 

موفق به کسب امتیاز کافی شوند جذب مدارس می شوند. 
ارزیابی  را  آزمون علمی تدریس  برگزاری  از  خانم مهرابی هدف 
متقاضیان تدریس در مدارس دانست و گفت: پذیرفته شدگان پس 

از برگزاری آزمون با روش های مهارت تدریس آشنا می شوند.
وی با اشاره به این که استادان در شکوفایی و رشد استعداد طالب 
نقش بسزایی دارند و از ارکان مهم آموزش هستند، تصریح کرد: در 
این راستا ارزیابی متقاضیان تدریس از حساسیت باالیی برخوردار است.
معاون آموزش حوزه علمیه خواهران لرستان ارتقای کیفیت آموزش 
برگزاری  اهداف  از  را  تخصصي  و  عمومي  دروس  استادان  تأمین  و 

آزمون گزینش و جذب استادان در مدارس علمیه استان بیان کرد.

آزمون جذب استادان

تحصیل  از  آباد  خرم  فاطمیه)س(  خواهران  علمیه  مدرسه  مدیر 
160 طلبه در این مدرسه علمیه خبر داد.

طلبه   35 پذیرش  به  اشاره  با  صدری«،  حکیمه  سیده  »خانم   
جدیدالورود در سال تحصیلی جدید گفت:داوطلبان ورود به مدرسه 

علمیه خواهران فاطمیه)س( سه برابر ظرفیت پذیرش هستند.
برگزاری  به  اشاره  با  فاطمیه)س(  خواهران  علمیه  مدرسه  مدیر 
آزمون کتبی ورود به مدارس علمیه خواهران لرستان افزود: در این 
نمره قبولی  به کسب  از داوطلبان موفق  نفر  از 100  آزمون بیش 

شده اند.
دوره های  در  ورودی  آزمون  پذیرفته شدگان  این که  بیان  با  وی 
برگزاری  پایان  از  مصاحبه شرکت می کنند، خاطرنشان کرد: پس 

مصاحبه ورودی، 35 نفر از داوطلبان جذب این مدرسه می شوند.
خانم صدری در ادامه یادآور شد: هم اکنون 160 طلبه خواهر 
علمیه  مدرسه  در  حوزوی  دروس  فراگیری  مشغول   2 سطح  در 

خواهران فاطمیه)س( خرم آباد هستند.
مدیر مدرسه علمیه خواهران فاطمیه)س( ضمن تشریح فعالیت های 
تبلیغی طالب مدرسه گفت: در طول سال و به مناسبت های گوناگون 
دانش آموختگان و طالب پایه های 5 و 6 در عرصه تبلیغی مشغول 

فعالیت هستند.
سنجش  برای  فرصتی  را  ورودی  مصاحبه  دوره  برگزاری  وی 
داوطلبان در زمینه اخالق، رفتار و شناسایی استعداد آنان بیان کرد.
مدیر مدرسه علمیه خواهران فاطمیه)س( با اشاره به دروس حوزه، 
بیان داشت: توانمندی و داشتن استعداد مهم ترین عامل موفقیت 

یک طلبه است که در سایه عالقه تحقق می یابد.
را  طالب  جذب  در  مالک  مهم ترین  پایان  در  صدری  خانم 

شناسایی استعداد طلبگی و داشتن اخالق دانست.

اشتغال به تحصیل ۱۶۰ طلبه 
در مدرسه علمیه خواهران  فاطمیه)س(

موضوع  با  فرهنگی  نشست 
»امام زمان شناسی و مهدویت« 
اسماعیلی«،  »خانم  حضور  با 
در  دانشگاه  و  حوزه  استاد 
مدرسه علمیه خواهران قدسیه 

بهشهر برگزار گردید.
نشست  این  در  اسماعیلی  خانم 
اظهار داشت: باید معرفت خود را نسبت 
رسالت  کنیم.  بیشتر  زمان)عج(  امام  به 
اصلی ما طلبه ها، امام زمان شناسی و 

شناساندن ایشان به دیگران است.
وی گفت: در جامعه باید موثر باشیم و درس مان باید کنار تبلیغ 
باشد. ابتدا باید پایه های امام زمان شناسی را محکم و قوی کنیم. 
محبت نسبت به امام زمان)عج( الزم است اما کافی و کامل نیست 

بلکه این محبت باید همراه با معرفت و عمل به وظیفه باشد.

مدرسه علمیه خواهران قدسیه برگزار نمود

نشست فرهنگی »امام زمان شناسی و مهدویت«

مدیر مدرس علمیه خواهران حضرت فاطمه الزهرا)س( آمل  در نشستی 
خواهران طلبه را سنگربانان ارزش های اسالمی و پاسداران حریم 

حجاب و عفاف برشمرد.
حضرت  خواهران  علمیه  مدرسه  مدیر  مهربان«،  کبری  »خانم 
گفت:  علمیه  مدرسه  این  طالب  جمع  در  آمل  فاطمه الزهرا)س( 
و منصوص  امر قطعی  عفاف و حجاب در دین مبین اسالم یک 

در کالم الله است.
وی تصریح کرد: آیات متعدد درباره وظایف مردان و زنان برای 
حفظ عفت عمومی در جامعه اسالمی نازل شده است که ضرورت 

دارد بهره گیری شایسته ای از آن صورت گیرد.
خانم مهربان افزود: می بینیم متولیان امر به عنوان یک موضوع 
فرعی به آن توجهی ندارند که نیاز است در راستای ترویج فرهنگ 

حجاب و عفاف گام های شایسته و ارزنده ای صورت گیرد.
مدیر مدرسه علمیه خواهران حضرت فاطمه الزهرا)س( خاطرنشان 
کرد: ما خأل قانونی در زمینه عفاف و حجاب نداریم و قوانین جامعی 
هم داریم اما شاهد این هستیم که قانون اجرا نمی شود و نیاز است 

در این زمینه عزم جدی وجود داشته باشد.
سوی  از  فرهنگی  هجمه  یک  با  اکنون  هم  داد:  ادامه  وی 
دشمنان روبه رو هستیم که تالش دارند اهداف و خواسته های خود 

را عملی کنند و آن را در مرحله اجرایی شدن قرار دهند.
خانم مهربان خاطرنشان کرد: دشمن همواره درصدد است این 
قدرت بازدارندگی و این نیروی برخاسته از معارف الهی  را از جامعه 

اسالمی بگیرد.
وی با بیان این که ضرورت دارد در مسیر ترویج فرهنگ عفاف و 
حجاب کوشا باشیم، گفت: باید برنامه های شایسته ای در این راستا 
وجود داشته و تالش های ارزنده ای برای تحقق فرهنگ حجاب و 

عفاف انجام شود.
علمیه  مدرسه  خواهر  طالب  گفت:  پایان  در  مهربان  خانم 
خواهران حضرت فاطمه الزهرا)س( با تمام توان و بصیرت در مقابل 
آن هایی که در مقابل این معروف دست به توطئه می زنند ایستادگی 

می کنند.

مدیر مدرسه علمیه خواهران حضرت فاطمه الزهرا)س(:

خواهران طلبه؛ پاسداران حریم حجاب و عفاف

 نشست اخالقی با سخنرانی »حجت االسالم دکتر نصیرایی«، 
استاد حوزه و دانشگاه در مؤسسه آموزش عالی حوزوی خواهران 

الزهرا)س( بابل برگزار شد.
حجت االسالم نصیرایی در این نشست با اشاره به جایگاه فاطمه 
بنت اسد)س( گفت: وقتی فاطمه بنت اسد)س( از دنیا رفت پیامبر)ص( 
رفتند در قبر ایشان خوابیدند و به امیرالمومنین)ع( هم فرمودند تو 

هم این کار را انجام بده.
استاد حوزه و دانشگاه افزود: از پیامبر)ص( پرسیدند که چرا این 
»زمانی  فرمودند:  اکرم)ص(  پیامبر  نمودی،  تکریم  قدر  این  را  زن 
لباس  او  بچه های  و  داد  مرا غذا  او  بودند  او گرسنه  بچه های  که 

نداشتند او مرا پوشاند و او مثل مادر من بود.«

مؤسسه آموزش عالی الزهرا)س( برگزار نمود

نشست اخالقی

نشست انس با قرآن کریم با حضور طالب و استادان در مؤسسه 
آموزش عالی الزهرا)س( بابل با سخنرانی »حجت االسالم روحانی«، 

امام جمعه بابل برگزار شد. 

نشست انس با قرآن کریم

خواهران  علمیه  مدرسه  مسئوالن 
ارج  منظور  به  جویبار  الزهرا)س( 
تالش های  و  زحمات  به  نهادن 
استادانی که از دیرباز در حوزه های 
بسته اند،  خدمت  به  کمر  علمیه 
ذاکری«  »حجت االسالم  دیدار  به 
از استادان پیشکسوت حوزه رفتند.

حجت االسالم ذاکری در این دیدار با اشاره به وظیفه خطیر حوزویان 
در مسأله تعلیم و تربیت جامعه،  گفت: مرحوم مطهری از بیتی پاک 
و عالم بودند و در فضیلت مقام علمی شان همین بس که امام راحل 

در مورد ایشان فرمودند: »تمامی آثارشان بال استثنا خوب است.«
وی با تأکید بر تبحر باالیی که شهید مطهری در مسئله دین به 
تقوای محض در  زبان روز داشتند، تصریح کرد: مرحوم مطهری 
علم و دین بود و دشمن هم به خوبی می دانست چه کسی را از سر 

راه دین بردارد.

مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س(  برگزار نمود
نشست صمیمی با استاد پیشکسوت حوزه

پژوهشی  فعالیت های  پژوهشی»آسیب شناسی  علمی  نشست 
حوزه های علمیه« با حضور  طالب و استادان، در مدرسه علمیه 

خواهران فاطمه الزهرا)س( تنکابن برگزار شد.
رسالت  نشست  این  در  مطهری«  سیدحمید  »حجت االسالم 
حوزه های  وظایف  از  را  پژوهش(  و  تبلیغ  )آموزش،  ومهم  خطیر 

علمیه خواهران برشمرد. 
بررسی آسیب های  به  ادامه »حجت االسالم غفار شاهدی«  در 
موجود در تحقیقات و موانع رسیدن به پژوهش مطلوب و روشمند 

پرداخت.

در مدرسه علمیه فاطمه الزهرا)س( بررسی شد

آسیب شناسی فعالیت های پژوهشی

جلسه دفاع از تحقیقات پایانی 4 نفر از طالب در جمع  خواهران 
تنکابن  فاطمه الزهرا)س(  خواهران  علمیه  مدرسه  استادان  و  طلبه 

برگزار شد.
»خانم زهرا هدایتی همت« مدیر مدرسه علمیه خواهران فاطمه 
الزهرا)س( تنکابن گفت: این جلسه دفاعیه، با حضور »حجت االسالم 
سیدحمید مطهری«، به عنوان استاد داور و »حجت االسالم غفار 
شاهدی« و »حجت االسالم محمدجواد قائمی« به عنوان استادان 

راهنما برگزار گردید.
با  عسگرپور«  »فاطمه  خانم ها  جلسه  این  در  افزود:  وی 
عنوان:عده در زنان فاقد رحم ازمنظر فقه امامیه، »رقیه آقابزرگی« 
»زینب  امامیه،  فقه  منظر  از  آن  ومحدوده  زنان  باعنوان:پوشش 
ادیان،  قرآن وسنت وسایر  دیدگاه  از  برزخ  با عنوان:  پردل نامدار« 
زندگی  در  عملی  عرفان  نقش  عنوان:  با  داجلیری«   »معصومه 
فردی واجتماعی انسان از تحقیقات پایانی خود دفاع و نمره عالی 

کسب نمودند. 

دفاع از چهار تحقیق پایانی طالب 

چالوسمازندران شهراستان

نشست کارگروه فرهیختگان فرهنگی در مدرسه علمیه خواهران 
امام حسین)ع( چالوس با موضوع »ارائه طرح ها و برنامه های قابل 
اجرا درطرح سالم سازی دریا« با حضور طالب  و استادان در این 

مدرسه  برگزار شد.
در نشست »خانم غالمرضایی« با استناد به روایتی از امام علی)ع( 
گفت: بدان که دنیا سرای آزمایش و گرفتاری است که آدمی در آن 
ساعتی بیکار و آسوده نشود مگر این که آن بیکاری در روز قیامت 
مایه افسوس گردد. بنا به فرموده مقام معظم رهبری)مدظله العالی( کار 
هم افزایی  موجب  مستحب،  نه  است  واجب  که  جمعی  و  گروهی 
می شود. در این رابطه وظیفه ما به عنوان کارگروه فرهنگی در این 
شهر توریستی برنامه ریزی درست در جهت آشنایی بانوان بومی و 

مسافران با مفاهیم دینی و سبک زندگی اسالمی است.

مدرسه علمیه خواهران  امام حسین)ع( برگزار نمود

نشست کارگروه فرهیختگان فرهنگی

نشست اعضای شورای آموزشی با حضور اعضا و مدیر مدرسه 
در مدرسه علمیه خواهران امام حسین)ع( چالوس برگزار شد.

مدیر مدرسه علمیه خواهران امام حسین)ع( چالوس در نشست 
با اعضای شورای آموزشی مدرسه، عنوان کرد: جهت ارتقا سطح 
مسافت  بودن  دور  مشکل  علت  به  که  دو  سطح  طالب  علمی 
مدارس سطح سه از ادامه تحصیل در این مقطح محروم ماندند با 
توجه به بیانات مقام معظم رهبری)مدظله العالی(،مبنی بر حرکت و پدیده 
فیلسوف  و  فقیه  پژوهشگر،  عالم،  تربیت هزاران  مبارک  و  عظیم 
باالی  مقاطع  در  تحصیل  ادامه  با  خواهران  علمیه  حوزه های  در 

حوزوی میسر خواهد بود. 

نشست اعضای شورای آموزشی 
مدرسه علمیه خواهران امام حسین)ع(

استادان،  مدیر،  حضور  با  مهدویت«  »دانش افزایی  نشست 
با  الزهرا)س(کالردشت  خواهران  علمیه  مدرسه  طالب  و  معاونان 
سخنرانی »حجت االسالم دیباجی« استاد حوزه و دانشگاه  برگزار 

شد.

مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( برگزار نمود

نشست »دانش افزایی مهدویت«

در  استادان  و  با حضور طالب  قرآنی«  زندگی  همایش »سبک 
مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( کالردشت برگزار گردید.

همایش  در  کالردشت  الزهرا)س(  خواهران  علمیه  مدرسه  مدیر 
کرد:  بیان  خانواده  در  فرهنگی  مدیریت  و  قرآنی  زندگی  سبک 
هنگامی که انسان گناه و معصیت را انجام می دهد؛ قطعا آن گناه 
و معصیت اثر سویی بر ظاهر و باطن آن انسان می گذارد به طوری 
قلب  بر  سیاهی  لکه  گناهی  هر  انجام  با  که  است  روایات  در  که 
گناهان،  انجام  و  زمان  مرور  با  لکه سیاه  آن  که  انسان می نشیند 
به طوری که دیگر  انسان می شود  باعث سیاه شدن دل  و  بیشتر 

حقایق الهی را نمی تواند بشنود و به مخالفت با آنان می پردازد.
وی با اشاره به ویژگی های زنان شایسته از منظر قرآن بیان کرد: 
زن نمونه و شایسته از منظر قرآن زنی عفیف و پاکدامن است که 
از هر نوع آلودگی، زشت کاری و پلیدی پاک و منزه بوده و حجاب و 

پوششی مناسب داشته باشد.

همایش سبک زندگی قرآنی



غفاری«،  علی  »حجت االسالم 
مدیر حوزه علمیه خواهران مازندران 
توکل«،  »آیت الله  با  دیدار  در 
از  را  خواهران  علمیه  احوزه های 
برشمرد  مراکز علمی مذهبی  جمله 
آموزشی،  مختلف  زمینه های  در  که 
فعالیت   ... و  فرهنگی  پژوهشی، 

می نماید.
وی افزود: حوزه علمیه خواهران مازندران دارای 21 مدرسه علمیه با بیش 

از 250 استاد است که حدود 200 نفر از این استادان از بانوان می باشند.
فرصت های  مهم ترین  از  مازندران  خواهران  علمیه  حوزه  مدیر 
موجود در حوزه های علمیه خواهران را تربیت نیروهای کارآمد و به 

روز جهت ترویج و ارتقای فرهنگ دینی در جامعه برشمرد.
حجت االسالم غفاری افزود: در حال حاضر  1200 طلبه به عنوان 
و...  احکام  و  قرآن  مربیان حفظ  بصیرتی،  مربیان  مشاوران مذهبی، 
امام  امداد  کمیته  پرورش،  و  آموزش  از جمله  تبلیغی  در فرصت های 
خمینی)ره(، بسیج جامعه زنان، سپاه، بسیج خواهران، سازمان تبلیغات 
اسالمی و... فعالیت دارند که از این تعداد، 400  نفر از طالب به عنوان 
مربی روخوانی، روانخوانی، تجوید، تفسیر و حفظ قرآن کریم،35  نفر 
به عنوان  نفر  به عنوان مدیر در موسسات قرآنی و جامعةالقرآن، 10 

داور قرآنی ، 60 نفر به عنوان مربی طرح رحمت هستند. 
مدیر حوزه علمیه خواهران مازندران با اشاره به تأکید مقام معظم 
در  آزاداندیشی  کرسی های  برگزاری  خصوص  در  رهبری)مدظله العالی( 
محافل علمی گفت: تا کنون حوزه خواهران مازندران 72  کرسی  

آزاداندیشی با موضوعات مختلف برگزار نموده است.
را  مازندران  اهداف حوزه علمیه خواهران  از  یکی  ادامه  در  وی 
معارف  و  ارزش ها  و  دینی  فرهنگ  توسعه  در جهت  تعامل   ایجاد 

اسالم ناب با تمام سازمان ها و نهادهای فرهنگی کشور برشمرد.
حجت االسالم غفاری در پایان گفت: در سال جاری حدود 1000 
نفر برای تحصیل در حوزه علمیه خواهران مازندران ثبت نام نمودند 
که متأسفانه به دلیل نداشتن مدرسه علمیه در تمام شهرستان های 
استان و کمبود فضای آموزشی، زمینه تحصیل برای عالقمندان 
و  علما  جمعه،  ائمه  که  می طلبد  امر  این  که  نمی باشد.  فراهم 
دلسوزان استان با مدیریت حوزه علمیه  خواهران همکاری نمایند تا 

در تمام شهرها، مدرسه علمیه خواهران تأسیس گردد.
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مدیر حوزه علمیه خواهران مازندران:

حوزه های علمیه خواهران، 
در موجب ارتقا سطح فرهنگی جامعه هستند خواهران  علمیه  حوزه  فرهنگی  معاون  ساروی«،  »خانم 

قرآنی در  ترویج مفاهیم   برگزار شد   با حضور طالب  نشستی که 
جامعه را از وظایف خواهران طلبه برشمرد.

وی با  اشاره به این که قرآن کتابی است که سعادت جاودانه در 
پرتو آن تحقق می یابد و روش درست زیستن را به انسان می آموزاند 
نورانی شدن  و  نورانی شود  قرآن  نور  با  باید  زندگی طالب  افزود: 
ایمان و عمل صالح می باشد؛ لذا خواهران طلبه  زندگی، مستلزم 
وظیفه دارند که مفاهیم قرآنی را در جامعه و جهان احیاء و توسعه 

دهند.
به  اشاره  ضمن  سخنانش  از  دیگری  بخش  در  ساروی  خانم 
مسابقات سراسری قرآن کریم در مدارس علمیه خواهران استان 
حوزه های  طالب  برای  هرساله  قرآن  مسابقات  گفت:  مازندران 
جاری  سال  در  که  می گردد  برگزار  کشور  سراسر  خواهران  علمیه 
در  نفر  موضوعی)اشراق(،2  حفظ  در  مازندران  طالب  از  نفر   2
رشته ترجمه و مفاهیم قرآن)نسیم( و یک نفر در رشته حفظ، 2 نفر 
در رشته داستان و متن ادبی قرآنی و در مجموع 7 نفر به مرحله 

کشوری راه یافتند.
پایان خاطر  معاون فرهنگی حوزه علمیه خواهران مازندران در 
در  مازندران  خواهران  علمیه  حوزه  طالب  از  نفر   3 کرد:  نشان 
رشته  در  خواهران  علمیه  حوزه های  قرآن  سراسری  مسابقات 
برتر گردیدند  اشراق، متن ادبی و داستان نویسی قرآنی حائز رتبه 

که در مرکز مدیریت مورد تقدیر قرار گرفتند.

در حوزه علمیه خواهران مازندران مطرح  شد

راهیابی هفت نفر از خواهران طلبه مازندران 
به مسابقات سراسری قرآن کریم کشور

»آیت الله توکل« استاد اخالق 
نشست  در  علمیه  حوزه های 
خواهران  علمیه  حوزه  مدیر  با 
دینی  علوم  تحصیل  مازندران 
فواید  دارای  را  خواهران  توسط  

زیادی برای جامعه برشمرد.
استاد اخالق حوزه افزود: کارهای غیر خدا، ممکن است پر زرق 
و برق بوده و هیاهو داشته باشد، ولی ماندگار نیست؛ قطعا تأسیس 
اقداماتی است که همیشه ماندگار  از جمله  حوزه علمیه خواهران 

می ماند.

»آیت الله توکل«:

تأسیس حوزه علمیه خواهران؛ امری ماندگار

  »حجت االسالم مهدوی«، امام جمعه شیرگاه در دیدار با مدیر حوزه علمیه خواهران مازندران مطرح نمود

حوزه های علمیه  خواهران؛ مرکزی برای ترویج فرهنگ و نشر آموزه های دینی
مهدوی«،  »حجت االسالم 
امام جمعه شیرگاه در دیدار با مدیر 
مازندران  خواهران،  علمیه  حوزه 
تأسیس  ضرورت  به  اشاره  ضمن 
حوزه های علمیه برای خواهران در 
را  سراسر کشور، حوزه های علمیه 
فرهنگ  ترویج  برای  مرکز  بهترین 
کشور  در  دینی  آموزه های  نشر  و 

برشمرد.
طلبه  خواهران  افزود:  وی 
بیشتری  نظم  و  دغدغه  دارای 
نقش  می توانند  لذا  هستند، 
هدایت  و  تربیت  در  موثرتری 

جامعه داشته باشند.
تصریح  شیرگاه  جمعه  امام 
بانوان  تمایل  به  توجه  با  کرد: 

خانگی  جلسات  در  حضور  به 
مذهبی، ضروری است عده ای 

در  تحصیل  با  خواهران  از 
عنوان  به  علمیه  حوزه های 

اداره  دینی  امور  کارشناسان 
این جلسات را بر عهده گرفته و 
معارف ناب اسالمی را به اطالع 
از  تا  رسانده  مخاطبانشان 
انحرافات خرافی و غیرمذهبی 

این جلسات جلوگیری شود.  
وی در پایان گفت: در عصر 
نرم  جنگی  در  دشمنان  حاضر 
دست  به  دست  هدفمند،  و 
ناب  اسالم  تا  داده اند  هم 
شیعی  فرهنگ  و  محمدی)ص( 
از  و  نمایند  حذف  جهان  در  را 
بی توجهی  با  عده ای  طرفی 
زمینه  فرهنگی  ناتوی  این  به 
فراهم  دشمن  نفوذ  برای  را 

می کنند. 

کارگاه آموزشی احکام، ویژه مبلغان با محوریت احکام ماه مبارک 
رمضان با حضور کارشناس مذهبی »خانم طالب زاده« در مدرسه 

علمیه خواهران الزهرا)س( ساری برگزار گردید.
خانم طالب زاده، در این کارگاه ضمن اشاره به  برگزاری این دوره 
گفت: این کارگاه به منظور بهتر  پاسخگو بودن  مبلغان به سواالت 

مخاطبان در سه جلسه برگزار گردید.
وی افزود: زمان نیت روزه مستحبی و واجب،  کفاره روزه  اعم از 
عمدی و غیر عمدی،  مقدار کفاره روزه و نحوه پرداخت کفاره روزه 
غیر عمدی و این که کفاره از چه چیزی باید داده شود از جمله سر 

فصل هایی بوده که در این دوره بدان پرداخته شد.

مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( ساری برگزار نمود

دوره آموزشی احکام، ویژه مبلغان

»حجت االسالم فالح«، مدیر مرکز خدمات حوزه علمیه مازندران 
در جلسه نشست ماهانه مسئوالن حوزوی استان مازندران، حوزه های 
علمیه برادران و خواهران را دو بال جمهوری اسالمی برای رسیدن 

به اهداف عالی نظام برشمرد.
راه  دهندگان  ادامه  و  وارثان  که  علمیه،  حوزه های  رسالت  وی 

ائمه اطهار)علیهم السالم( هستند را اعتالی کلمةالله دانست.
مدیر مرکز خدمات حوزه  علمیه مازندران گفت: حوزه های علمیه 
خواهران در حال حاضر که اسالم و شیعه در جهان رو به گسترش 
و فراگیری است به گونه ای که تنها در چین قریب به یک میلیون 
باید نگاه فرا استانی و فرا کشوری نسبت به وظایفه  شیعه داریم؛ 

خود داشته باشند. 
علمیه  حوزه  که  این  به  توجه  با  داد:  ادامه  فالح  االسالم  حجت 
برادران و خواهران دو بال جمهوری اسالمی برای رسیدن به اهداف 
عالی نظام می  باشند؛ لذا مراکز حوزوی استان با برگزاری نشست های 

هم اندیشی، باید کل جامعه را تحت پوشش خود قرار دهند.
مدیر مرکز خدمات حوزه های علمیه مازندران تاکید کرد: رسالت 
تبلیغ دین بعد از انبیا، و اولیای الهی بر دوش علمای ربانی بوده 
مردان  بر عهده  امر  این  که  نیامده  دینی  منبع  در هیچ  اما  است؛ 
می باشد؛ و همواره زنان عالمه در طول تاریخ همدوش مردان در 
ایفا کرده اند؛ هر چند که همیشه در  هدایت جامعه نقش بسزایی 
چون  علمایی  و  است  بوده  موفق  زن  یک  موفقی  عالم  هر  کنار 
»عالمه طباطبایی«، »شهید مطهری«، »عالمه حسن زاده آملی« 

و... بارها اذعان به این مطلب داشته اند. 
وی با اشاره به ضرورت وجود حوزه های علمیه خواهران اظهار 
بانوان تشکیل  را  از جمعیت جامعه  این که نیمی  به  با توجه  کرد: 
سواالت  می توانند  بهتر  عالمه  و  طلبه  خواهران  قطعا  می دهند، 

شرعی، احکام دینی و... زنان را پاسخگو باشند. 
گفت:  پایان  در  مازندران  علمیه  حوزه های  خدمات  مرکز  مدیر 
در حال حاضر که بهترین راه دفاع از ارزش های اسالمی و معارف 
الهی، تربیت نسل سالم توسط مادران است؛ قطعا خواهران طلبه 
گاه  به عنوان کارشناسان علوم دینی می توانند بهترین نقش را در آ
به  کنند؛  ایفا  خود  اصلی  وظایف  به  نسبت  جامعه  بانوان  نمودن 
بهجت)ره(«،  »آیت الله  علمایی چون  بتوانند  ما  مادران  که  گونه ای 

»امام خمینی)ره(« و... تربیت نمایند. 

در مرکز خدمات  حوزه های علمیه خواهران مازندران بیان شد

ایجاد جامعه توحیدی از رسالت های مهم 
حوزه های علمیه خواهران است

مدرسه  کارکنان  و  استادان  طالب،  حضور  با  اخالقی  نشست 
علمیه خواهران الزهرا)س( ساری برگزار شد. 

این  در  الزهرا)س(،  خواهران  علمیه  مدرسه  مدیر  زاده«،  طالب  »خانم 
نشست، انجام واجبات و نوافل را از جمله وسایل نزدیکی به خداوند دانست 

و افزود: نوافل در واقع هدیه ای است که بندگان برای خداوند می فرستند.
از  را  اجتماعی  و  فردی  وظایف  و  تکالیف  به  داشتن  توجه  وی 
ثمرات عمل به نوافل برشمرد و تصریح کرد: قرب به خداوند،کسب 
از دیگر ثمرات ارزشمند توجه  مقام محمود، عفو و بخشش الهی 

به نوافل است.

مدیر مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( بیان کرد

توجه داشتن به تکالیف الهی 
از ثمرات عمل به نوافل است

جلسه  دفاعیه پایان نامه های سطح 3 با حضور طالب و استادان 
در مؤسسه آموزش عالی الزهرا)س( اراک برگزار گردید.

بر اساس این گزارش 10 جلسه دفاعیه از پایان نامه های طالب 
سطح 3 موسسه آموزش عالی الزهرا)س( برگزار گردید.

در مؤسسه آموزش عالی الزهرا)س( برگزار شد

جلسه دفاعیه پایان نامه های سطح 3

مراسم راهپیمایی روز جهانی قدس با شرکت طالب، استادان و 
کادر مدارس علمیه خواهران مرکزي برگزار شد

روز  و  رمضان  مبارک  ماه  جمعه  آخرین  رسیدن  فرا  با  همزمان 
جهانی قدس طالب مدارس علمیه خواهران استان مرکزي همانند 
رهبر  پیام  به  لبیك  با  راهپیمایی  این  در  با شرکت  سال های گذشته 
معظم انقالب)مدظله العالی( و حضور پرشور، نفرت و انزجار خود را از رژیم 
منحوس، نسل کش، منفور و کودک کش صهیونیستی اعالم نمودند.

به همت حوزه علمیه خواهران مرکزی برگزار شد

مراسم راهپیمایی روز جهانی قدس

همایش »عفاف و حجاب« با حضور »حجت االسالم حبیب الله 
فرماندار  مرادی پناه«  محسن  »آقای  بهار،  جمعه  امام  حاتم نیا« 
بهار، طالب و استادان و عموم بانوان در مدرسه علمیه خواهران 

صدیقه کبری)س( بهار برگزار گردید.
حجت االسالم حاتم نیا، در سخنانی با اشاره به تالش دشمنان 
نظام به خصوص آمریکا و رژیم صهیونیستی برای ضربه زدن به 
گفت:  ایرانی  خانواده های  در  آن ها  جایگاه  نمودن  سست  و  زنان 
ایفا  محوری  نقش  ایرانی  خانواده های  در  زنان  این که  به  توجه  با 
می کنند، به عقیده دشمنان بهترین روش برای شکست جمهوری 

اسالمی ایران، سست کردن کانون های خانواده به شمار می رود.
وی با تأکید بر این که حضرت صدیقه کبری)س( باید الگوی زن مسلمان 
نگاهی  اسالم  مبین  دین  در  زن  به  نگرش  کرد:  اظهار  باشد  ایرانی  و 

محترمانه، تکریمانه و عالمانه بوده و جایگاه بسیار ممتاز و رفیعی دارد.
امام جمعه بهار با ذکر منویات رهبر معظم انقالب)مدظله العالی( پیرامون 
مقام زن گفت: مقام معظم رهبری)مدظله العالی(  با تکیه بر متون اسالمی 
در الگوبرداری از حضرت زهرا)س( و دوری از مسائل فرعی و پرداختن 

به مسائل اصلی یعنی همسرداری و خانه داری نیز تأکید دارند.
حجت االسالم حاتم نیا  در پایان افزود: حفظ حجاب و نگاه، دو 
بانوان و مردان در راستای سالمت اجتماعی  برای  دستور اسالم 
اجتماعی  و عفاف، موجب مصونیت  به حجاب  پایبندی  که  است 

بانوان و مصونیت روانی مردان است. 
در ادامه این همایش آقای مرادی پناه، با اشاره به این که  حجاب 
و  کرده  مصون  اجتماعی  آسیب های  از  را  زن  که  است  هدیه ای 
زمینه را برای نزدیکی وی به خدا فراهم می نماید افزود: حضرت 
با  طیف  این  و  است  دختران  و  زنان  شایسته  الگوی  فاطمه)س( 
الگوگیری از سیره عملی و رفتاری ایشان راه سعادت را می پیمایند.
تهاجم  تدارک جبهه  با  تا  نظام می کوشند  افزود: دشمنان  وی 
فرهنگی به مقابله با فرهنگ ناب ایرانی - اسالمی آمده و در این 

جنگ جوانان و به ویژه دختران را هدف قرار داده اند.
آقای مرادی پناه بیان کرد: امروز شبکه های ماهواره ای با پخش 
افراد  بین  روابط  خانواده،  اساس  مبتذل،  سریال های  و  فیلم ها 

جامعه، حجاب و عفت دختران را مورد هجمه قرار داده اند.
سریال های  و  فیلم ها  برنامه ها،  کرد:  تاکید  بهار  فرماندار 
پخش  اجتماعی  مهندسی  و  کامل  برنامه ریزی  با  ماهواره ای 

می شود و تمامی گروه های سنی را مورد هدف قرار می دهند
آقای مرادی پناه در پایان تصریح کرد: مهم ترین هدف دشمنان 
کم رنگ کردن حجاب و عفاف در جامعه اسالمی و متالشی کردن 

کانون گرم خانواده است.

مدرسه علمیه خواهران صدیقه کبری)س( برگزار نمود

همایش »عفاف و حجاب« 

»خانم معصومه عیوضی«، مدیر مدرسه علمیه صدیقه کبری)س( 
بهار از برگزاری محفل انس با قرآن در ماه رحمت و ضیافت الهی 

برای هیأت های مذهبی خبر داد.
 وی هدف از برگزاری این مراسم نورانی را توجه دادن قلوب به عمق قرآن 
امری  را  قرانی  محافل  گسترش  و  ترویج  و  کرد  بیان  قرآن  معارف  با  آشنایی  و 
ضروری دانست و افزود: در ماه پر فیض و برکت، محافل قرآنی گسترش می یابد 
و حوزه های علمیه خواهران نیز باید در گسترش این محافل تالش کند.

زمینه ساز  قرآنی  فرهنگ  اعتالی  این که  بیان  با  عیوضی  خانم 
نورانیت  زمینه  قرآن کریم  کرد:  نشان  خاطر  است  جامعه  تعالی 
با  و  به خوبی بهره مند شویم  بایداز آن  را فراهم می کند که  انسان 
توجه به نقش حوزه های علمیه خواهران در تربیت دینی افراد الزم 
بهینه  به شکل  از ظرفیت های حوزه  مبارک رمضان  ماه  در  است 

استفاده شود و به نشر معارف و آموزه های دینی پرداخته شود.
مدیر مدرسه علمیه صدیقه کبری)س(  در پایان با بیان این که قرآن 
اثرات و برکات ارزشمندی دارد اظهار کرد: باید در جهت این که روز 
از  و  پیدا کنیم تالش کرده  با فرهنگ قرآنی انس بیشتری  به روز 

مفاهیم آن در برنامه زندگی خود استفاده نمائیم.

محفل انس با قرآن کریم

راهپیمایی و تجمع در روز حجاب و عفاف به منظور حمایت از 
تحکیم خانواده با حضور طالب و استادان مدرسه علمیه خواهران 

الزهرا)س( فامنین برگزار گردید.
»خانم نرگس کریمی«، معاون  فرهنگی مدرسه علمیه خواهران 
از  حمایت  در  بانوان  پیاده روی  برگزاری  گفت:  فامنین  الزهرا)س( 
تحکیم خانواده و بزرگداشت روز حجاب و عفاف و عهدی دوباره با 
شهدا، از گلزار شهدای فامنین، آغاز شد و در انتها با تجمع در پارک 

ملت با اجرای برنامه های متنوع در ارتباط با عفاف به پایان رسید.
شایان ذکر است در این برنامه متنوع که با حمایت و همکاری بسیج 
خواهران برگزار شد، جوایز نفیسی به قید قرعه در بین حاضرین اهدا گردید. 

به همت مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( برگزار شد

راهپیمایی روز حجاب و عفاف

خواهران  علمیه  مدرسه  طالب  عفاف،  و  حجاب  روز  مناسبت  به 
الزهرا)س( فامنین و عموم بانوان این شهر با حضور مسئوالن نهادها در 
پارک ملت تجمع کرده و با قرائت بیانیه ای از حریم خانواده دفاع کردند.
بر اساس این گزارش »حجت االسالم رضا مصباح«، امام جمعه 
فامنین در این تجمع با بیان مسائل حجاب در اسالم، بانوان را به 
حفظ عفت و حیا در کنار حجاب دعوت نموت نمود و به مادران 
از  تا  باشند  خانواده  در  غرب  فرهنگ  نفوذ  مراقب  داشت  اظهار 

انحالل کانون گرم خانواده خود جلوگیری کنند.

تجمع حداکثری مدافعان حریم خانواده

استاد  پرتوی«  »حجت  االسالم  سخنرانی  با  اخالقی  نشست 
خواهران  علمیه  مدرسه  استادان  و  طالب  جمع  در  حوزه  مبلغ  و 

فاطمیه)س( قروه درجزین برگزار شد.
ویژگی های  به  اشاره  با  حوزه  مبلغ  و  استاد  پرتوی  حجت االسالم 
زنان در عصر غیبت و عصر ظهور گفت: بانوان باید در تربیت فرزندان 
مهدوی تالش کنند و در این زمینه اهتمام ویژه داشته باشند، زیرا بزرگان 

و علمای اسالم پرورش یافتگان دامن پاک این چنین مادرانی بوده اند. 
وی افزود: تربیت سربازانی الیق برای امام زمان)عج( نیاز به مادرانی 
الیق دارد لذا وظیفه تربیت سربازان امام زمان)عج( بر عهده مادران است.
الگوی  به عنوان  با معرفی حضرت زهرا)س(  و مبلغ حوزه  استاد 
به مصادیق و  باید  بانوان تمام عالم گفت: در دوران غیبت  نمونه 
رفتار این بانوی بزرگ اسالم تکیه کرد و آن را محور تمام مناسبات 

و اعمال خود قرار داد.

در مدرسه علمیه خواهران فاطمیه)س( بیان شد

تربیت سربازان امام زمان)عج(، 
وظیفه مادران است

نمایشگاه »عفاف و حجاب« با سخنرانی»خانم شریعت نژاد« مدیر 
مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( کبودرآهنگ برگزار گردید.

برگزاری نمایشگاه  عفاف  از  خانم شریعت نژاد در خصوص هدف 
و حجاب گفت: در تجمع مردمی مدافعان حریم خانواده دو عدد از 
عفاف  و  حجاب  زمینه  در  شبهات  به  پاسخگویی  هدف  با  غرفه ها، 
اختصاص داده شده بود که مورد استقبال چشمگیر بانوان قرار گرفت.
وی در پایان گفت : بدحجابی بحران جامعه امروز است و برگزاری 
نمایشگاه و همایش های عفاف وحجاب جهت جلوگیری از این معضل 

ضروری است.

مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( برگزار نمود

نمایشگاه »عفاف و حجاب«

مراسم دعا و نیایش با حضور طالب و استادان در مدرسه علمیه 
خواهران حضرت زینب)س( مالیر برگزار شد 

در این مراسم که طالب و بانوان مالیر حضور داشتند حاضرین 
با خواندن دعای جوشن کبیر و گرفتن قرآن به سر، با خدای خود 

راز و نیاز و طلب عفو و رحمت نمودند.

مدرسه علمیه خواهران حضرت زینب)س( برگزار نمود

مراسم دعا و نیایش
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بابلمازندران کرسیشهراستان
همدانهمدانآزاداندیشی بهابادیزدشهراستان یزدیزدشهراستان شهراستان

بافقیزد شهراستان

میبدیزد شهراستان

»خانم شهرزاد خرازی«، معاون فرهنگی مدرسه علمیه خواهران 
در  متنوعی  نشست های  و  مراسم  برگزاری  از  همدان  الزهرا)س( 

هفته حجاب و عفاف در این مدرسه خبر داد.   
نگه داشتن  زنده  و  احیا  را  مراسم  این  اهداف  جمله  از  خرازی  خانم 
توصیه های مکرر اسالم مبنی بر پوشیدگی و عفاف زنان و مردان مسلمان، 
بازخوانی اصول و محدوده حجاب برتر و ترغیب جوانان و نوجوانان به این 

امر مهم و تأثیرات آن بر زندگی شخصی و اجتماعی بیان کرد.
وی در ادامه افزود: دشمنان اسالم، حجاب را مورد هدف قرار 
داده و ضمن جو سازی بر علیه آن با صرف هزینه های بسیار زیاد 

می کوشند جوانانان را از مسیر اصلی اسالم دور کنند.
خاطرنشان  الزهرا)س(  خواهران  علمیه  مدرسه  فرهنگی  معاون 
کرد: با رواج بی بندوباری در جامعه اولین ضربه سهمگین بر پیکره 
خانواده ها فرود خواهد آمد و تزلزل خانواده ها مشکالت پیچید تری 

برای جامعه بدنبال خواهد داشت.

به همت مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( برگزار شد

نشست »حجاب و عفاف«

نشست پژوهشی با عنوان »زندگی عفیفانه، سعادتمندی خانواده«، 
با حضور »خانم بادامی« استاد حوزه و دانشگاه در مدرسه علمیه 

خواهران الزهرا)س( همدان برگزار گردید.
اسالم  در  خانواده  اهمیت  به  نشست  این  در  بادامی  خانم 
پرداخت و گفت: سعادت و سالمت اجتماع با داشتن کانون های 
موجب  خانواده  نابسامانی  و  می شود  میسر  سالم  خانوادگی  گرم 

نابسامانی در زندگی اجتماعی خواهد شد. 
وی خاطر نشان کرد : نظام فمنیسم با در نظر گرفتن شرایط کنونی 
اقتصادی،  سیاسی،  جنبه های  در  مردان  و  زنان  برابری  شعار  با  و 
اجتماعی و خانوادگی صدمات بسیاری به نظام خانواده وارد کرده است.
و  عفت  حفظ  احکام،  به  تقید  افزود:  پایان  در  دانشگاه  و  حوزه  استاد 
پاکدامنی و رعایت اصل حجاب در تحکیم بنیان خانواده و به تبع آن در حفظ 

و حراست جامعه سالم و متعالی وظیفه عقلی هر زن و مرد مسلمان است.

نشست پژوهشی با عنوان 
»زندگی عفیفانه، سعادتمندی خانواده«

»خانم  حضور  با  اعتکاف۹۵   برنامه ریزی  و  هماهنگی  نشست 
زهرا  »خانم  بافق،  والیت  کوثر  قرآنی  مؤسسه  مدیر  فالح«،  زهرا 
مسئول  دهقانزاده«  اکرم  »خانم  دانش موختگان،  دبیر  زارعی« 
مدرسه  فرهنگی  معاون  رنجبر«  معصومه  »خانم  و  عمومی  روابط 

علمیه خواهران الزهرا)س( بافق برگزار شد.
حاضرین در این نشست بر ضرورت حفظ فضای معنوی اعتکاف 

و تقویت کیفی برنامه های فرهنگی تأکید کردند.

در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( برگزار شد

نشست  هماهنگی و برنامه ریزی اعتکاف ۹۵

نشست اخالقی در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( بافق برگزار شد.
»حجت االسالم کارگران« با استناد به روایتی از پیامبر اکرم)ص( 
بر  نوح)ع( سوار  اول رجب روزی است که حضرت  با مضمون »روز 
تاریخ  بیان  سخن  این  از  پیامبر)ص(  هدف  کرد:  بیان  شد«  کشتی 
نیست بلکه ایشان می خواهند این نکته را متذکر شوند که ماه رجب، 

ماه حرکت و ماه سوار شدن بر کشتی نجات و ماه عرفان است.
وی افزود: ماه رجب به عنوان یک ماه عبادی حرمت دارد، که 
در آن باید خود و جایگاه خود را شناخت، به گونه ای که اگر کسی 
ماه  گذراندن  به  مجبور  بگذرد،  شعبان  و  رجب  ماه  از  سادگی  به 

رمضان با دست خالی و بدون توشه است.
تمرین  به  سفارش  ضمن  بافق  شهرستان  اوقاف  اداره  رئیس 
شناخت صراط مستقیم در ماه رجب اظهار کرد : در تمام سفارشات 
وارده در ماه رجب تالوت قرآن لحاظ شده البته نه قرائت به معنای 
لغوی بلکه قرائت همراه با تفکر که اثر تالوت را دو چندان می کند.
وی در پایان گفت : ماه رجب شروع بسیار خوبی برای این حرکت 
است و باید تمام تالش خود را برای بزرگترین هدف انبیاء که احیاء تفکر 

است بگذارد تا بتواند توشه خوبی برای ماه رمضان خود فراهم نماید.

برگزاری نشست اخالقی

بهاباد  خدیجه)س(  حضرت  خواهران  علمیه  مدرسه  همت  به 
مسابقه ترجمه خطبه فدکیه با شرکت طالب این مدرسه برگزار شد. 
بیشتر  آشنایی  منظور  به  مسابقه  این  گفت:  محمدی«  »خانم 

طالب با محتوای خطبه حضرت زهرا)س(برگزار گردید.
وی افزود: کتاب خطبه فدکیه بصورت رایگان در اختیار طالب 
گذاشته شد و سؤاالت آزمون از متن ترجمه این خطبه طراحی شده 

بود که مورد استقبال طالب این مدرسه قرار گرفت.

مدرسه علمیه خواهران حضرت خدیجه)س( برگزار نمود
مسابقه ترجمه خطبه فدکیه

خدیجه)س(  حضرت  خواهران  علمیه  مدرسه  طالب  از  جمعی 
بهاباد به مرقد حضرت امام خمینی)ره( بنیان گذار انقالب اسالمی 

اعزام شدند.
بر اساس این گزارش هدف از این اعزام زیارتی، گرامی داشت یاد 
خاطره حضرت امام خمینی)ره( و تجدید عهد و میثاق با خلف صالح 

ایشان »حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای)مدظله العالی(«  بود.

حضور جمعی از طالب مدرسه علمیه خواهران 
حضرت خدیجه)س( در حرم امام خمینی)ره( 

با حضور  مبلغان   نمودن  منسجم  و  تبلیغی  امور  نشست ساماندهی 
»حجت االسالم کارگر« مدیر حوزه علمیه خواهران استان یزد، با اعضای 
هدف  با  میبد  خواهران  حوزوی  عالی  آموزش  مؤسسه  مبلغان  شورای 

تبادل نظر در مورد تدوین اساس نامه شورای مبلغات برگزار گردید.
»خانم  نقیب القرا« مسئول شورای مبلغات در مورد اهداف این شورا و 

کارهای انجام شده در این راستا مطالبی بیان  کرد.
در ادامه »آقای مشیری«، از اعضاء شورای مبلغان، به تبیین عملکرد 

اعضای خود پرداخت.
لزوم داشتن  به  ادامه   آموزش عالی  در  »خانم دهقانی« مدیر مؤسسه 

آیین نامه اساسی برای مبلغات ،تأکید کرد.
این جلسه حجت االسالم کارگر مدیر حوزه علمیه خواهران  در 
این  باید  کرد:  بیان  شده  عنوان  مطالب  به  توجه  با  یزد،  استان 
جلسات هر ماه برگزار شود و در مورد مباحث وکالس هایی که در 

شورای مبلغان برگزار می شود با حوزه خواهران  هماهنگی شود.

در مؤسسه آموزش عالی حوزوی خواهران بررسی شد

 ساماندهی امور تبلیغی و منسجم نمودن مبلغان

دبیر دانش آموختگان مدرسه علمیه خواهران حضرت زهرا)س( 
میبد از برگزاری گردهمایی ویژه مبلغان در این مدرسه خبر داد.

علمیه  مدرسه  دانش آموختگان  دبیر  بیکی«  فاطمه  »خانم 
مبلغان  از حضور  سالیانه  گزارش  میبد  زهرا)س(  خواهران حضرت 

در مدارس ارائه کرد.

دبیر دانش آموختگان مدرسه علمیه خواهران حضرت زهرا)س( خبر داد

برگزاری گردهمایی ویژه مبلغان

از  زهرا)س(  حضرت  خواهران  علمیه  مدرسه  فرهنگی  معاون 
طالب  ویژه  تبلیغ  آموزشی   - توجیهی   نشست  نخستین  برگزاری 

سطح 3 در این مدرسه خبر داد.
در این نشست »حجت االسالم مرتضی دهقانی« از مبلغان میبد 
از  پرورش  و  آموزش  مدارس  به  مبلغان  اعزام  و  تبلیغ  از  گزارشی 

ابتدای سال 86 تاکنون ارائه داد.
وی در ادامه ضمن تأکید بر سخنان رهبر معظم انقالب)مدظله العالی( 
مبنی بر این که کتاب های حوزه به گونه ای است که از نظر مخاطب 
چه  هر  مطالعات  به  را  مبلغان  نیستند  کامل  ارتباطی،  و  شناسی 

بیشتر در زمینه های مختلف تشویق کرد.

مدرسه علمیه خواهران حضرت زهرا)س( برگزار نمود

نخستین نشست توجیهی – آموزشی تبلیغ

حوزه های  پژوهش  معاون 
علمیه خواهران کشور از مدرسه 
یزد  الزهرا)س(  خواهران  علمیه 

بازدید کرد.
با  حصاری«  »حجت االسالم 
اشاره به اهمیت خلوص در امور به 
اخالص  گفت:  پژوهش  امر  ویژه 
خدا  برای  فقط  کار  این که  یعنی 

انجام شود. 
وی افزود: حتی اگر کسی یا چیزی را در کار برای خدا شریک قرار دهیم 

خداوند از همه حق خود گذشته و همه را به همان غیر  واگذار می کند.
کرد:  تصریح  کشور  خواهران  علمیه  حوزه های  پژوهش  معاون 
ببریم.  بین  از  برای طالب  را  پژوهش  که غول  است  این  ما  هدف 
با مشکالت  پایانی  تحقیق  انجام  برای  پنجم  در سال  این که طلبه 
و سختی های زیادی روبرو می شود و متحمل صرف وقت و هزینه 
زیادی می شود ناشی از عدم آشنایی با روش صحیح انجام آن است.

با حضور معاون پژوهش حوزه های علمیه خواهران انجام شد
بازدید از مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س(

معظم  مقام  بیانات  در  »نفوذ  عنوان  با  پژوهشی  نشست 
علمیه  مدرسه  استادان  و  طالب  حضور  با  رهبری)مدظله العالی(« 

خواهران حضرت زینب)س( برگزار گردید.
»خانم رضیه رئیسی« گفت: نفوذ، رخنه و حضور غیرمحسوس 
براندازی  و  استحاله  هدف  با  انقالب  پیکره  در  دشمن  خاموش  و 
متافیزیکی،  فیزیکی،  نفوذ  مانند  مختلفی  ابعاد  دارای  که  است 

فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، موردی، جریانی و... است.
زینب)س(  حضرت  خواهران  علمیه  مدرسه  پژوهش  معاون 
نفوذ  مورد  در  العالی(  رهبری)مدظله  معظم  مقام  بیانات  به  اشاره  با  یزد 
بیان  مهم  خطری  و  جریان  را  نفوذ  معظم له   کرد:  خاطرنشان 
می کنند که نیازمند تبیین ابعاد و زوایای مختلف است. نفوذ، روشی 

برای تغییر آرمان ها، باورها، رفتارها و نگرش  مردم است.
انقالب  گفتمان  تقویت  و  مقاومت  وحدت،  بصیرت،  افزایش  وی 
اسالمی و روحیه انقالبی گری را از راه های مقابله با نفوذ دشمن برشمرد.

علمیه  مدرسه  در  استادان  و  طالب  حضور   با  جشنی  مراسم 
ریحانه الرسول)س( یزد برگزار شد. 

نکاتی  بیان  به  دانشگاه  و  حوزه  استاد  آبایی«  »حجت  االسالم 
پیرامون تربیت فرزند و نقش محبت در زندگی زناشویی پرداخت و 

محبت را عامل اصلی استحکام زندگی دانست. 
وی افزود: والدین، تربیت اسالمی فرزندان را سرلوحه خود قرار دهند.

در مدرسه علمیه خواهران ریحانه الرسول)س( تاکید شد

والدین، تربیت اسالمِی فرزندان را 
سرلوحه خود قرار دهند

در مدرسه علمیه خواهران حضرت زینب)س( تبیین شد

نفوذ از دیدگاه مقام معظم رهبری)مدظله العالی(

نشست معاونان فرهنگی مدارس علمیه خواهران یزد با حضور 
خواهران  علمیه  حوزه  فرهنگی  معاون  حسن پور«،  مریم  »خانم 
بررسی  هدف  با  یزد  استان  خواهران  علمیه  مدارس  معاونان  و 

فعالیت های فرهنگی مدارس در این حوزه برگزار گردید.
در این نشست خانم حسن پور گزارش دهی را امری الزم جهت 
جامعه  سطح  در  خواهران  علمیه  حوزه  فعالیت های  انعکاس 
حوزه  نیمسال  فعالیت های  گزارش  کاربرگ  بررسی  با  و  برشمرد 
علمیه خواهران به بیان کیفیت اجرا و گزارش برنامه های فرهنگی 

مدارس علمیه خواهران پرداخت. 
در ادامه نشست هر یك از معاونان فرهنگی به بیان برنامه ها و 

فعالیت های مدارس خود پرداختند. 
برای دانش آموزان،  تابستانه  برگزاری کالس های  گفتنی است 
تشکیل شبکه های اجتماعی، برگزاری کالس های تجوید، احکام 
خانه دار،  خانم های  برای  فرزند  تربیت  و  همسرداری  اخالق  و 
همایش  برگزاری  زندانیان،  خانواده  از  علمی  و  معنوی  حمایت 
برای دختران نوجوان و جوان شهر تحت عنوان عطرهای ماندگار 
از مهم ترین برنامه هایی بوده است که مدارس در راستای خدمت 

بیشتر به جامعه ارائه داده اند.

نشست معاونان پژوهش مدارس علمیه خواهران استان یزد با 
حضور »خانم دهقانی«، معاون پژوهش حوزه علمیه خواهران یزد 

و معاونان پژوهش مدارس در این حوزه برگزار شد.
در ابتدا خانم دهقانی با اشاره به برگزاری کرسی های آزاد اندیشی 
در مدارس، اعالم کرد: استان یزد رتبه اول برگزاری کرسی های 

آزاد اندیشی را کسب نموده است.
خانم دهقانی در پایان با اشاره به مناظرات ائمه معصومین)علیهم السالم( 
با مخالفان و ضرورت مطالعه و الگوگیری از آن، برای تحقق هدف 
تا  خواست  پژوهش  معاونان  از  اندیشی،  آزاد  کرسی های  اصلی 
زمینه اظهار نظر و مشارکت هرچه بیشتر طالب در کرسی های آزاد 

اندیشی را فراهم نمایند. 

در حوزه علمیه خواهران یزد برگزار شد

نشست معاونان فرهنگی مدارس علمیه خواهران

نشست معاونان پژوهشی مدارس علمیه خواهران

بازگشتگان  دیدگاه  بین  »تغایر  موضوع  با  آزاداندیشی  کرسی 
با حضور  برزخی«  روایات در مورد عذاب  و  آیات  با  از مرگ موقت 

طالب و استادان برگزار شد.
»آقای سید تراب میرتبار« استاد ارائه کننده بحث درباره مسئله 
روح و امکان بازگشت آن گفت: مسئله روح از مسائلی بوده که از نظر 
عقالیی خارج از درک بشر است ولی می توان به قدر اجمال به آن 
پرداخت همانگونه که آیات قرآن در این باره می فرماید:»یسئلونک 
این موضوع در دهه  ...« طرح  ربی  امر  الروح من  الروح قل  عن 
اخیر تقریبًا در تمام کشورها مطرح است که آیا روح انسان بعد از 

مدتی مفارقت از کالبد جمادی امکان بازگشت دارد؟
بیان کردند:  به عنوان استاد منتقد   از طالب  ادامه برخی   در 
نظر  از  و  است  موجودات  زندگی  پایان  زیست شناسی  در  مرگ 
پزشکی در زمان مرگ شرایط جسمانی بسیار وخیم شده و سپس 

تمام عالئم حیاتی انسان از بین می رود.
طالب منتقد بیان کردند: کسانی که مرگ را تجربه کرده اند و 
برگشتند غالبًا اظهار می کنند به جایی که منشاء محبت بود رفته و 
حس خوبی داشتند. اما از نگاه ایات و روایات وفات یا توّفی یعنی 
گرفتن کامل چیزی که با توجه به گفتار تجربه کنندگان مرگ موقت 
و آیات و روایات که درباره مرگ می گویند تغایر پیش می آید. این که 
انسان در هنگام سکرات الموت تمام اعمال خود را می بیند چنانچه 
و  است  دشوار  بسیار  مرگ  »سکرات  می فرماید:  علی)ع(  حضرت 
این  و  را چگونه سپری کرده  این می اندیشد که عمرش  به  انسان 

حالت شامل همه افراد می شود.« 
کرد:  بیان  داور  عنوان  به  نیرومند«،  »حجت االسالم  ادامه  در 
باید توجه داشت که انسان دارای دو بعد روحانی و جسمانی است. 
علما و دانشمندان با تفاوت آرایی که دارند بطورکلی پنج نوع روح را 

مطرح کردند که عبارتند از :
1. روح نباتی که رشد و نمو دارد و حرکت ندارد؛

2. روح حیوانی که عالوه بر عالئم حیاتی حرکت نیز دارد؛ 
3. روح عقالنی عالوه بر حیات و حرکت روح انسانی نیز دارد که 

برای همه انسان ها هست؛ 
4. روح ملکوتی که افراد می توانند با آن ارتباط برقرار کنند که این 

روح مخصوص مؤمنان و عارفان است؛
5. روح القدس که مخصوص انبیا است و مرحله عالی محسوب می شود. 
داور کرسی نظریه پردازی در ادامه بحث با اشاره به این که کدام 
روح از دست می رود افزود: در این حالت مرگی که اتفاق می افتد 
و  شده  گرفته  موقت  بطور  که  است  روح  از  قسمتی  یک  مفارقت 
نه دائم. باید توجه داشت که در مفارقت روح از بدن سیری اتفاق 
می افتد که اولین مرحله آن خالصی روح از ماده و جسم است که 
در این حالت انسان احساس راحتی می کند زیرا از رنج ها خالص 
می شود اما در مراحل بعدی انسان را دچار از دست دادن و خالی 

شدن چیزی می کند که گرفتار حسرت و افسوس می شود.
حجت االسالم نیرومند درپایان گفت: در این حالت بازگشتگان 
را  راحتی  احساس  غالبًا  دائم،  نه  موقت شده اند  مرگ  دچار  چون 
بیان می کنند در مرگ دائم که برگشتی نیست و آیات و روایات در 
مورد حسرت خوردن بعد از مرگ را حتی برای اولیا و انبیا نیز نقل 

فرموده اند که چرا از فرصت ها بنحو احسن استفاده ننموده اند. 

در مدرسه علمیه خواهران عصمتیه)س( بررسی شد

تغایر بین دیدگاه بازگشتگان از مرگ موقت 
با آیات و روایات

اردکانیزد کرسیشهراستان
آزاداندیشی

کرسی آزاداندیشی با موضوع»طلبه و انتظارات تبلیغی در جامعه«، 
اصول  و  فقه  تخصصصی  مرکز  در  استادان  و  طالب  حضور  با 

فاطمه الزهرا)س( اردکان برگزار شد.
»خانم سکینه جعفری«، استاد ارائه کننده بحث در این نشست 
گفت: تبلیغ و مبلغ در دین اسالم جایگاهی رفیع دارد و اصلی ترین 
رسالت انبیا و مبلغان راستین ابالغ پیام های خداوند به مردم است. 
وی افزود: امروزه تبلیغ به عنوان موثرترین و محوری ترین کار 
در جوامع بشری است. تبلیغ کارآمد بر سه پایه فطرت، تعقل و علم 
استوار است. عالوه بر این هر طلبه برای تبلیغ به دو  بال علم و 

تهذیب نیاز دارد. 
در ادامه »خانم خدیجه امیری«، استاد منتقد به آسیب هایی در 
حوزه تبلیغ از قبیل فقدان برنامه کلی و منسجم تبلیغی، کمبود منابع 
علمی و فقدان کتابخانه های تخصصی تبلیغ و نیز عدم بهره گیری 
مناسب از توانمندی نیروی انسانی متخصص در امر تبلیغ اشاره کرد.
در پایان»خانم فاطمه ابراهیمیان« به عنوان استاد داور خاطرنشان 
کرد: برگزاری دوره های فن خطابه و روش سخنرانی توسط مدارس، 
دوره های تخصصی احکام پاسخ گویی به سؤاالت و شبهات اعتقادی 

و کارگاهی تبلیغی، ایجاد انگیزه بین طالب خواهد کرد.

در مرکز تخصصصی فقه واصول فاطمه الزهرا)س( بررسی شد

طلبه و انتظارات تبلیغی در جامعه


