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 عضویت رد کاانل اخبار حوزه اهی علمیه خوارهان رد تلگرام

عالقه مندان عضویت در کانال اخبار 
حوزه های علمیه خواهران، 

که روی تلفن همراه خود نرم افزار تلگرام 
دارند، می توانند با استفاده از  تلفن همراه و 

پس از وارد کردن لینک
  http://telegram.me/womenhc 

در مرورگر اینترنت به عضویت کانال درآیند. 

  http://telegram.me/womenhc

»حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی)دامت برکاته(«  در دیدار جمعی از  طالب و  فعاالن فضای مجازی حوزه های علمیه خواهران مطرح نمود:

مجازی  فضای  فعاالن  و  طالب  از  جمعی 
حوزه های علمیه خواهران با مرجع تقلید حضرت 

»آیت الله العظمی نوری همدانی« دیدار نمودند.
آیت الله العظمی نوری همدانی در این دیدار با 
اشاره به اهمیت فعالیت خواهران طلبه در فضای 
بر  گام  مسیر  این  در  که  کسانی  گفت:  مجازی 
می دارند، باید با علم باال و کسب معلومات الزم، 
به فعالیت پرداخته و به شبهات ایجاد شده توسط 

دشمن در این فضا پاسخ دهند.
و  شبهات  به  پاسخ گویی  افزود:  تقلید  مرجع 
دفاع از حریم دین، از اهمیت و جایگاه باالیی در 
نزد اهل بیت)علیهم السالم( برخوردار می باشد به طوری 
که امام صادق)ع(، هشام بن حکم را که جوانی کم 
سن بود، در نزد خود جای دادند و احترام ویژه ای 
را به وی گذاشتند و می فرمودند که هشام با فکر، 

فرهنگ، زبان و بیان خود به ما خدمت می نماید.
از  استاد برجسته درس خارج حوزه علمیه یکی 
مهم ترین وظایف خواهران طلبه علوم دینی را تفقه 
ابعاد  اسالم  دین  نمود:  تصریح  و  دانست  دین  در 
متعددی دارد و مدافعان حریم دین باید در تمامی 
اجتماعی،  سیاسی،  حیث  از  دینی؛  زمینه های 
فرهنگی و اقتصادی معلومات کاملی داشته باشند.
دانستن شغل طلبگی،  با مقدس  تقلید  مرجع 
و تشریح وظایف طالب گفت: همان طور که در 
آیه 122 سوره توبه آمده است، باید از هر قومی، 
در  و  بردارند  گام  دین  در  تفقه  مسیر  در  گروهی 
است  طالب  برعهده  وظیفه  این  نیز  ما  جامعه 
اراده، همت،  عزم،  با  مسیر  این  در  باید  آن ها  و 

اخالص و توکل به فعالیت بپردازند.
وی افزود: فضای به وجود آمده در سطح جهانی، 
میدان جنگ تمام عیار است و رزمندگان این عرصه 
باید شناخت دقیقی از ابزار و سالح های الزم داشته 

باشند تا بتوانند به دفاع از حریم دین بپردازند.
در  علمیه،  حوزه  خارج  درس  برجسته  استاد 
انقالب  پیروزی  سخنانش  از  دیگری  بخش 
تاریخ سیاسی جهان  در  نوینی  را فصل  اسالمی 
دین داری  طلوع  انقالب،  این  افزود:  و  خواند 

جبهه  شد  باعث  که  بود  جهان  در  تحولی  و 
و  بگیرد  شکل  مستکبرین  برابر  در  مستضعفین 

تقابل میان این دو جبهه کماکان ادامه دارد.
در  را  اسالمی  نظام  همدانی  نوری  آیت الله 

تعارض جدی با منافع استکبار دانست.
منافع  با  ما  انقالب  میان  تضاد  افزود:  وی 
استکبار باعث شده است تا آن ها هیچ گاه نتوانند 
نسبت به کشور ما خوش بین باشند و این دشمنی 

همیشه وجود خواهد داشت.
انقالب،  از  قبل  داشت:  اظهار  تقلید  مرجع 
آرزوی ما این بود که دولت کریمه شکل بگیرد و 
در آن زندگی کنیم و امروز این امر مبارک اتفاق 
محور  حول  بر  اسالمی،  مقدس  نظام  و  افتاده 
والیت فقیه شکل گرفته است و همه باید از این 

فرصت استفاده نمائیم و به تبلیغ دین بپردازیم.
علمیه،  حوزه  خارج  درس  برجسته  استاد 
از  یکی  را  مجازی  فضای  در  شبهات  شناخت 
مهم ترین وظایف فعاالن فضای مجازی دانست 
و افزود: ما باید بدانیم که دشمن از چه راه هایی 
به ایجاد شبهه و مقابله با نظام اسالمی می پردازد 
به  نسبت  دقیقی  رصد  باید  دلیل  همین  به  و 
تحرکات دشمن در فضای مجازی داشته باشیم و 
با شناخت شبهات، پاسخ دقیقی به آن ها بدهیم.
به  اشاره  با  همدانی  نوری  العظمی  آیت الله 
نظام  علیه  شده  مطرح  شبهات  وسیع  حجم 
اسالمی گفت: اگر شبهاتی که روزانه علیه نظام 
اسالمی و فرهنگ اهل بیت)علیهم السالم( در فضای 
مجازی منتشر می شود جمع آوری شود، حجمی 
مسأله،  این  و  دارد  قطور  کتاب  یک  از  بیش 
ضرورت  و  موضوع  این  اهمیت  نشان دهنده 

فعالیت در این عرصه است.
در  علمیه  حوزه  خارج  درس  برجسته  استاد 
بر  مختلفی  زاویه های  از  دشمنان  گفت:  پایان 
با  باید  ما  و  نموده اند  تمرکز  اسالمی  نظام  روی 
اتحاد خود به دفاع از نظام بپردازیم و طوری رفتار 
دودستگی  و  تفرقه  احساس  دشمنان  که  نکنیم 

در کشور ما کنند.

تفقه در دین؛ مهم ترین 
وظیفه خواهران طلبه

افتتاح  مناسبت  به  مظاهری«  العظمی  آیت الله  »حضرت 
از  پیامی  در  کرون  و  تیران  کوثر  خواهران  علمیه  مدرسه 
»حجت االسالم والمسلمین محمودرضا جمشیدی« تقدیر نمود.

متن پیام بدین شرح است:
»بسم الله الرحمن الرحیم«

اکنون که با الطاف خداوند تعالی و توجهات حضرت ولی الله 
االعظم)ارواحناله الفداء( در آستانه عید الله اکبر، عید سعید غدیر و در 
روز میالد با سعادت حضرت امام هادی)سالم الله علیها( بنای مدرسه 
از  می دانم  الزم  می گردد،  افتتاح  تیران  کوثر  خواهران  علمیه 
تشکر  صمیمانه  صالح،  و  خیر  امر  این  دست اندرکاران  همه 
خواهران  علمیه  حوزه  های  مدیریت  مرکز  از  خصوصًا  نمایم؛ 
آقای  والمسلمین  حجت االسالم  مرکز  آن  گرانمایه  مدیر  و 
گسترش  مایه  خود  عالمانه  مدیریت  با  که  جمشیدی)دامت افاضاته( 
و  شده اند  کشور  سراسر  در  خواهران  حوزه های  توسعه  و 
بویژه  اصفهان  استان  خواهران  حوزه های  مسئوالن  از  نیز 
»حجت االسالم والمسلمین آقای ابطحی)دامت تائیداته(« و باالخص 
از روحانیت، مسئوالن و عموم بزرگوار شهرستان تیران و کرون 
را  خیر  بنای  این  احداث  زمینه های  پیگیری  و  اهتمام  با  که 
بانوان  تربیت  برای  را  مناسب  و  الزم  فضای  و  آوردند  فراهم 

فاضله و متخلقه به اخالق الهی ایجاد نمودند.
محترمه  خواهران  شما  مغتنم،  فرصت  این  از  باید  اینک 
کمال بهره برداری را در جهت تعلیم و تعلم علوم دینی و معارف 
َنَفَر  »َفَلْواَل  آیه شریفه  براساس  که  بدانید  و  باشید  داشته  الهی 
ْوَمُهْم 

َ
ق َوِلُینِذُروا  یِن  الدِّ ِفی  ُهوا  ِلَیَتَفقَّ َطاِیَفٌه  ْنُهْم  مِّ ه 

َ
ِفْرق ُکلِّ  ِمْن 

سنگین  و  خطیر  وظیفه  َیْحَذُروَن«  ُهْم  َلَعلَّ ِاَلْیِهْم  َرَجُعوا  ِاَذا 
گاهی یافتن عمیق به دین و معارف دینی« و سپس »انتقال  »آ
و  تربیت  به منظور  به دیگران  انسان ساز  و معارف  این مفاهیم 
تخّلق آنان« برعهده حوزه های علمیه است و این رسالت بزرگ 
جز با مجاهدت علمی و عملی و استقامت در برابر مشکالت و 

خلوص در نیت ایفا نخواهد شد.
و  تعلیم  مسیر  در  که  محترمه ای  بانوان  مورد  در  خصوصًا 
تعلم معارف دینی قرار می گیرند، موضوع توجه به نهاِد بسیار با 
اهمیت خانواده و تربیت صحیح فرزندان و آماده سازی یک نسل 
باکفایت و با لیاقت ضرورت مضاعفی پیدا می کند، زیرا اساس 
بعضًا  پرثمر آن،  و  زیربنایی  بانوان که علی رغم اهمیت  رسالت 
در جامعه ما نادیده گرفته می شود، مدیریت و تنظیم و اصالح 
به  کوچک  نهاد  این  اگر  که  است  خانواده  نهاد  سامان دهی  و 
درستی سامان و اصالح پذیرد مطمئنًا اجتماع و سایر نهادهای 

اجتماعی نیز صالح و سداد خواهند پذیرفت.
امید است بانوان و خواهران مکرمه شهرستان تیران و کرون 
از این فرصت برآمده از نعمت انقالب اسالمی و خون های پاک 
شهیدان عزیز، برای ساختن نسلی مومن و متعهد به آرمان های 
تعالی بخش و سازنده اسالم عزیز، کمال استفاده را بنمایند و 
در آینده ای نه چندان دور شاهد حضور و تربیت بانوانی فاضله و 
مهذبه در این شهرستان باشیم و ثمرات این تالش های فراوان 
را در ارتقاء معنوی و اخالقی و علمی و دینی این شهرستان به 

وضوح مشاهده نمائیم.
بمنه و کرمه و سالم علیکم و رحمة الله
15 ذی الحجه الحرام 1437
1395/6/27
حسین مظاهری

تقدیر ویژه »حضرت آیت الله العظمی 
مظاهری)دامت برکاته(« از

 »حجت االسالم والمسلمین جمشیدی«

مراسم با شکوهی به مناسبت بزرگداشت دفاع 
مقدس با سخنرانی »حجت االسالم و المسلمین 
علمیه  حوزه های  مدیر  جمشیدی«،  محمودرضا 
خواهران کشور، طالب و جمعی از مسئوالن در 
کشور  خواهران  علمیه  حوزه های  مدیریت  مرکز 

برگزار شد.
در  جمشیدی  و المسلمین  حجت االسالم 
عید  اکبر،  عیدالله  تبریک  ضمن  مراسم  این 
غدیر گفت: این که عید غدیر، مقارن با سالروز 
دفاع مقدس شد زمینه ای است تا برای ما تنبه 
الهی  انبیا  امتداد رسالت  حاصل شود که غدیر 

است.
از  اکرم)ص(  پیامبر  نگرانی  به  اشاره  وی ضمن 
شریفه  آیه  نص  به  گفت:  امتش  از  برخی  نفاق 
الیوم  دینکم...  من  کفروا  الذین  یأس  »الیوم 
و  نعمتی  علیکم  اتممت  و  دینکم  لکم  اکملت 
رضیت لکم«، اگر ابالغ رسالت توسط پیامبر)ص( 
تا  از حضرت آدم)ع(  انبیاء  انجام نمی شد، حرکت 

حضرت خاتم)ص( ناتمام می ماند.
مدیر حوزه های علمیه خواهران کشور با تأکید 
و  انبیاء  والیت  امتداد  در  فقیه  والیت  این که  بر 
اوصیاء الهی است اظهار داشت: خداوند متعال 
شهدا،  خون  پاسداشت  به  سال   1400 از  پس 
و مجاهدان اسالم،  و شکنجه های علما  حبس 
پرچمی به نام جمهوری اسالمی ایران را به اهتزاز 
درآورد که باور، محور و اساس این انقالب، غدیر 

و والیت است.
بیان  با  علمیه  حوزه  مدرسین  جامعه  عضو 
روایتی از امام حسن عسکری)ع( گفت: در عصر 
فقیهان  به  مراجعه  مردم  عموم  وظیفه  غیبت 
اسالمی  جمهوری  اساس  است.  جامع الشرایط 
جمهوری  حکومت  و  است  فقیه  والیت  ایران 
نهاده  بنا  فقیه  والیت  برپایه  ایران  اسالمی 

شده است. 
با  کشور  خواهران  علمیه  حوزه های  مدیر 
نظامی  و  علمی  مختلف  دستاورد های  به  اشاره 
دستاوردهای  گفت:  ایران  اسالمی  جمهوری 
مختلف علمی و نظامی جمهوری اسالمی ایران، 
قدرت طلبی و سلطه طلبی نیست بلکه اجابت امر 
الهی برای ایستادگی و اقتدار در مقابل دشمنان 

است.
جمشیدی  والمسلمین  حجت االسالم 
علیه  خارجی  و  داخلی  فتنه های  به  اشاره  با  
جمهوری اسالمی ایران پس از انقالب اسالمی 
ایران،  اسالمی  انقالب  از  پس  داشت:  اظهار 
را  خود  تالش  تمام  خارجی  و  داخلی  دشمنان 
نمودند تا پرچم جمهوری اسالمی ایران را که با 
اقتدار به اهتزاز درآمده بود  را  پایین  بیاورند  ولی 

با مجاهدت و از خودگذشتگی رزمندگان اسالم، 
دشمن ناکام ماند.

وی با بیان این که قریب به 80 کشور به صورت 
اسالمی  جمهوری  با  مستقیم  غیر  و  مستقیم 
بودند  جنگ  در  مقدس  دفاع  دوران  در  ایران 
افزود: در دفاع مقدس، دشمن از نظر تجهیزات 
رزمندگان  ولی  بود  ما  از  قوی تر  بسیار  نظامی 
قوی  ایمان  و  خمینی)ره(  امام  رهبری  با  اسالم 
تمام تجهیرات دشمنان  توانستند در مقابل  خود 
ایستادگی کنند و حتی ذره ای از خاک کشور خود 

را نیز به دشمنان ندهند.
حجت االسالم والمسلمین جمشیدی با بیان 
این که باید تا ظهور امام زمان)عج( آماده باشیم تا 
جان خود را فدای والیت کنیم تصریح نمود: از 
هرکاری  تاکنون  ایران  اسالمی  انقالب  ابتدای 
که برای انقالب انجام داده ایم برای والیت بوده 
است لذا همیشه باید آماده باشیم تا جان خود را 

در راه اسالم و والیت فدا کنیم.
افزود:  علمیه  حوزه  مدرسین  جامعه  عضو 
امام)ره(،  برکت  به  متعال  خدواند  که  تمکنی  این 
به  شهدا  خون  و  رهبری)مدظله العالی(  معظم  مقام 
نیامده  دست  به  راحتی  به  فرموده اند،  اعطاء  ما 
است لذا همه ما در قبال این انقالب مسئولیم و 
باید این انقالب را با بذل مال و جان خود حفظ 
کنیم، همانگونه که رزمندگان دفاع مقدس با از 
خودگذشتگی و ایثار در مقابل دشمن اجازه نفوذ 

بیگانه را به کشور نداند.
در  کشور  خواهران  علمیه  های  حوزه  مدیر 
پایان به بیان خاطراتی از دوران هشت سال دفاع 
مقدس پرداخت و یاد و خاطره شهدا و رزمندگان 

دفاع مقدس را گرامی داشت.
گفتنی است در ادامه این مراسم، »آقای علی 
به  از جانبازان هشت سال دفاع مقدس  بابکی« 
رزمندگان هشت سال  و  از شهدا  بیان خاطراتی 

دفاع مقدس پرداخت.

مدیر حوزه های علمیه خواهران کشور در مراسم بزرگداشت دفاع مقدس بیان نمود:

والیت فقیه، امتداد والیت انبیاء و اوصیاء الهی است

با  و  خانواده  و  زن  تحقیقات  مرکز  همت  به 
مشارکت مرکز فقهی ائمه اطهار)علیهم السالم(، نشست 
در  جنسیتی  عدالت  مفهوم  در  »تأملی  علمی 
محمدجواد  »آیت الله  حضور  با  اسالمی«  احکام 
والمسلمین  »حجت االسالم  لنکرانی«،  فاضل 
زیبائی نژاد«، رئیس مرکز تحقیقات زن و خانواده و 
جمعی از طالب و استادان در سالن همایش مرکز 

فقهی ائمه اطهار)علیهم السالم( برگزار شد.
با اشاره به اهمیت پرسش در خصوص مفهوم عدالت در   آیت الله فاضل لنکرانی در این نشست 
احکام گفت: این سؤال که چرا برخی احکام به شکلی وضع شده است که ظاهرا عدالت در حق برخی 
افراد رعایت نشده است صحیح است و اولین پاسخی که به این سؤال داده شد، پاسخی سطحی بود 
که آن را محدود به امور تعبدی می دانستند؛ آن ها بیان می کنند که ما مجبور هستیم، اصولی که از 

سوی خداوند بیان شده است را رعایت کنیم.
رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار)علیهم السالم( افزود: براساس روایات این بحث از نظر ائمه)علیهم السالم( نیز 
مردود است؛ زیرا آنچه حالل و حرام الهی است، مبتنی بر مصلحت عبادت و بقای جامعه بیان شده 

است.
استاد حوزه با ذکر این مطلب که برخی مالکات احکام مرتبط به مجتمع و جامعه بشری است و تنها 
در آن ها یک فرد خاص مد نظیر نیست بیان کرد: اگر یک حکم اجتماعی وضع شده، این حکم برای 

استفاده همه جامعه است و اگر این حکم وضع نشده بود، قطعا یک مفسده بزرگی به وجود می آمد.
آیت الله فاضل لنکرانی با ذکر این مطلب که 90درصد احکام مرتبط با زنان و مردان مشترک است 
گفت: عقل بیان می کند که هر حکمی که شارع بیان می کند، تابع مالکات است. در مقابل این تصور، 
اشاعره بیان می کنند که احکام تابع مالکات نیست؛ در خصوص رابطه احکام و تعبد نیز باید گفت که 
در برخی موارد نمی توانیم غیر از نگاه تعبدی نگاه دیگری داشته باشیم، ولی همیشه اینگونه نیست که 

بخواهیم همه احکام را به تعبد منحصر کنیم.

تأملی در مفهوم عدالت جنسیتی در احکام اسالمی
مرکز تحقیقات زن و خانواده بررسی نمود

حمایت از مقام معظم 
رهبری)مدظله العالی( نشانگر 
انقالبی بودن حوزه های علمیه  
خواهران است

حوزه های علمیه خواهران  
باید اسالم ناب محمدی)ص(  را در 

جامعه گسترش دهد

حوزه های علمیه 
خواهران پیشتاز 
در عرصه فضای 

مجازی

مرکز داده امین از 
افتخارات حوزه های 

علمیه خواهران 
است  »  »  »  » »  »  »  » »  »  »

طلبه باید منشأ 
امید و شور و نشاط و 

تحرك باشد
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مذاهب  تقریب  جهانی  مجمع  دبیرکل 
تحصیلی  سال  آغاز  افتتاح  مراسم  در  اسالمی، 
الزهرا)س(  فاطمه  خواهران  علمیه  مدرسه  جدید 
بر  غدیر،  عید  تبریک  ضمن  سخنانی  طی  قم، 

شناخت و تبیین هفته والیت تأکید کرد.
آیه  به  اشاره  با  اراکی«،  محسن  »آیت الله 
و  کرد  تقسیم  نوع  دو  به  را  اسالم  دین  اکمال، 
اظهار داشت: این آیه نشان می دهد که دو نوع 
رضای  مورد  اسالم  نخست  دارد،  وجود  اسالم 
مورد  که  است  اسالمی  دوم  نوع  و  است  خدا 
رضای خدا نیست. اسالمی که مورد رضای خدا 
و والیت  امامت  آن  در  که  است  اسالمی  نیست 

علی  بن  ابیطالب)ع( و و اوالدش وجود ندارد.
مجلس  در  مرکزی  استان  مردم  منتخب 
نیز  را  خدا  رضای  مورد  اسالم  رهبری،  خبرگان 
امیرمؤمنان)ع(  اسالمی دانست که در آن والیت 

و اهل بیت)علیهم السالم( وجود دارد.
اعالم  روز  را  خم  غدیر  روز  اراکی،  آیت الله 
رسمی امامت حضرت علی)ع(  برشمرد و  افزود: 
اعالم  با  همزمان  امیرمؤمنان)ع(  امامت  اعالم 
رسالت نبی اکرم)ص( بود و این موضوع تا روز غدیر 
خم به صورت خصوصی مطرح می شد، ولی در 

این روز به صورت رسمی اعالم شد.
دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسالمی 
غدیریه  خطبه  در  غدیر  روز  در  پیامبر)ص(  گفت: 
امامت  امیرمؤمنان)ع(،  امامت  اعالم  ضمن 

فرزندان ایشان را نیز اعالم فرمودند.
وی دومین امتیاز روز غدیر خم را بیعت گرفتن 

از مسلمانان برای امیرمؤمنان)ع( برشمرد.
آیت الله اراکی، در بخش دیگری از سخنانش 
را  خواهران  علمیه  حوزه های  وظیفه  مهم ترین 
فراگیری و ترویج اسالم مورد رضای خدا دانست.
وی افزود: پایبندی به اسالم به این معناست 
که فرد به آن چه پیامبر)ص( آورده اند، پایبند باشد. 
کرده اند.  التقاطی  را  اسالم  که عده ای  در حالی 
را  بخشی  و  می پذیرند  را  اسالم  از  بخشی  یعنی 
نمی پذیرند. کسی که با اسالم، التقاطی و بخشی 
به هوای نفس خود  برخورد می کند، در حقیقت 

عمل می کند نه فرمان خدا.
مجلس  در  مرکزی  استان  مردم  منتخب 
اسالم،  این که  بر  تأکید  با  رهبری،  خبرگان 
بخش پذیر نیست، گفت: نخستین کار حوزه های 

علمیه خواهران این است که اسالم را به صورت 
است  محمدی)ص(  ناب  اسالم  همان  که  کامل 

فراگرفته و به دیگران منتقل کنند.
وی ادامه داد: حقیقت ایمان به این است که 
فرد، اسالم مورد رضای خدا را بفهمد و اطاعت 
کند و این کار را نمی توان جز به وسیله حوزه های 
علمیه دنبال کرد. چون فهم دین و انتقال آن به 

جامعه وظیفه حوزه ها است.
دادن  نسبت  دالیل  از  یکی  اراکی،  آیت الله 
مطالب اشتباه به اسالم را به سبب کمی دانش 
را  اظهار داشت: دروس حوزوی  و  دانست  افراد 
نشویم.  اشتباه  این  دچار  تا  بخوانیم  خوب  باید 
باید  بلکه  نیست،  تنها درس خواندن کافی  البته 
نفس  هوای  گرفتار  تا  داشت  نیز  تهذیب  و  تقوا 

نشد.
آمدن  وجود  به  اصلی  دالیل  از  یکی  وی 
هوای  از  پیروی  را  انحرافی  مکاتب  و  جریان ها 
از  برخی  حتی  شد:  یادآور  و  کرد  عنوان  نفس 
گرفتار  خوانده اند،  نیز  را  حوزه  دروس  که  افراد 
این جریان ها شده اند. چون معارف دینی با هوای 
نفسشان سازگار نیست، به همین دلیل حاضرند 
دروغ  نیز  خدا  به  مقام  و  پست  به  رسیدن  برای 

ببندند.
تهذیب،  تحصیل،  به  را  وی همچنین طالب 
خدا  رضای  کسب  پاک،  نیت  داشتن  مراقبت، 
داشت:  بیان  و  کرد  توصیه  گناه  از  دوری  و 

حوزه های علمیه محل نزول فرشتگان هستند. 

مدرسه  جدید  ساختمان  افتتاح  مراسم 
اشراف  با  اهل بیت)علیهم السالم(  کریمه  علمیه 
»حضرت آیت الله العظمی جعفر سبحانی«، 
با حضور نایب رئیس جامعه مدرسین حوزه 
استانی  مسئوالن  از  جمعی  و  قم  علمیه 
علمیه  مدرسه  این  همایش های  سالن  در 

برگزار شد.
حوزه های  مدیر  مراسم،  این  ابتدای  در 
تشریح   به  قم   استان  خواهران  علمیه 
فعالیت های گروه های تکفیری برای ترویج 

اسالم هراسی پرداخت.
قندی«  محمدتقی  »حجت االسالم   
دشمنان  مختلف  دوره های  در  افزود: 
چهره ای  تا  می نمودند  تالش  اسالم 
به  اما  بگذارند  نمایش  به  اسالم  از  خشن 
و  اهل بیت)علیهم السالم(  نورانی  چهره  برکت 
اهداف  تاکنون  آن ها  پیروان  تالش های 

دشمن اسالم نتیجه بخش نبوده است.

وی در بخش دیگری از سخنانش ضمن 
تاریخ اسالم  اشاره به جایگاه عید غدیر در 
عنوان  به  باید  غدیر  مختلف  ابعاد  گفت: 
برای  شیعیان  اعیاد  بزرگ ترین  از  یکی 
اقشار مختلف جامعه اسالمی تشریح شود.
پیروزی  سالروز  قندی  حجت االسالم 
اعیاد مردم  از  را یکی دیگر  انقالب اسالمی 
ایران برشمرد و افزود: انقالب اسالمی ایران 
مدیریت  توانست  خمینی)ره(  امام  رهبری  به 
کند  واگذار  الهی  اولیای  پیروان  به  را  جامعه 
معظم  رهبر  ویژه  به  تقلید  مراجع  چراکه 
انقالب اسالمی)مدظله العالی( به عنوان نمایندگان 
مدیریت  در  اکنون  عصر)عج(  ولی  حضرت 

جامعه اسالمی نقش تاثیرگذاری دارند.
ترویج  تشریح   ضمن  ادامه  در  وی 
جامعه  در  اجتماعی  ناهنجاری های 
اسالمی گفت:  انقالب اسالمی بسترهای 
ایجاد  اسالم  جهان  در  را  مختلفی 

ظرفیت ها  این  از  باید  ما  که  است  نموده 
بهره برداری گسترده تری داشته باشیم.

قم  استان  خواهران  علمیه  حوزه   مدیر 
خواهران  علمیه  حوزه های  این که  بیان  با 
اثرات مطلوبی در جامعه اسالمی به دنبال 
جامعه  تعالی  کرد:  عنوان  است،  داشته 
اسالمی وابسته به اهتمام مبلغان دینی در 

ترویج آموزه های اسالمی است.
تقارن  پایان  در  قندی  حجت االسالم 
مدرسه  جدید  ساختمان  افتتاح  مراسم 
اهل بیت)علیهم السالم(  کریمه  خواهران  علمیه 
با  گفت:   و  دانست  مبارک  را  غدیر  عید  با 
مدارس  پذیرش  ظرفیت  افزایش  وجود 
خواهران  از  نفر   400 اکنون  خواهران 
کمبود  دلیل  به  علمیه  حوزه های  متقاضی 
به همین  نشدند  ثبت نام  به  موفق  ظرفیت 
علت قم نیازمندحداقل چهار مدرسه علمیه 

خواهران دیگر می باشد.

 تعالی جامعه اسالمی وابسته به اهتمام مبلغان دینی در ترویج آموزه های اسالمی است

علمیه  حوزه های  مدیر 
مراسم  در  کشور،  خواهران 
جدید  ساختمان  افتتاح 
کریمه  خواهران  علمیه  مدرسه 
ضمن  قم،  اهل بیت)علیهم السالم( 
مقدس،  دفاع  هفته  تبریک 
استان  فرهنگی  سطح  ارتقای 
را  محروم  مناطق  ویژه  به 
علمیه  حوزه های  وظایف  از 

خواهران دانست.
والمسلمین  »حجت االسالم 
محمودرضا جمشیدی« افزود: 
یکی  خواهران  علمیه  مدارس 
فرهنگی  علمی،  قطب های  از 
که  هستند  کشور  آموزشی  و 
در  پرفروغ  کانون  همانند 
مناطق مختلف به ویژه مناطق 
محروم درخشیده و در راه مقابله 
با آسیب های اجتماعی، امنیت 
و پاسداشت موجودیت فرهنگی 

این مرز و بوم تالش می کنند.
علمیه  حوزه های  مدیر 
داشت:  اظهار  کشور  خواهران 
سخت  جنگ  شاهد  دیروز 
را  نرم  جنگ  امروز  ولی  بودیم، 
حوزه های  که  می کنیم  تجربه 
از  یکی  خواهران  علمیه 
نبرد  این  در  مؤثر  پایگاه های 

نامتقارن می باشند.
حوزه  مدرسین  جامعه  عضو 
از  تقدیر  با  پایان  در  قم  علمیه 
ویژه  به  قم  استان  مسئوالن 
شورای  مجلس  نمایندگان 
اسالمی، شورای اسالمی شهر 
و شهردار سابق و فعلی قم، از 
در  آن  ها  اهتمام  و  مساعدت 
حوزه های  گسترش  و  ساخت 
علمیه خواهران قدردانی نمود.

رئیس شورای اسالمی شهر قم، در مراسم افتتاح ساختمان جدید مدرسه علمیه خواهران کریمه 
انقالب  این که  بر  تاکید  با  این مرکز حوزوی برگزار شد،  اهل بیت)علیهم السالم( که در سالن همایش های 
اسالمی به برکت خون رزمندگان دفاع مقدس توانسته به جایگاه های واالیی در منطقه برسد، اظهار 
داشت: ایران به عنوان الگویی در منطقه مطرح است و مردم آزاده جهان از این کشور الگوبرداری 

می کنند.
»آقای ولی الله بیاتی« با اشاره به نقش خانواده معظم شهدا در تعالی انقالب اسالمی اظهار داشت: رهبر معظم انقالب اسالمی)مدظله العالی( 

به عنوان هدایت گر جامعه اسالمی در تحقق اهداف مورد نظر جامعه اسالمی نقش اصلی را بر عهده دارند.
رئیس شورای اسالمی شهر قم ضمن بیان پیشرفت های ایران اسالمی در عرصه های مختلف گفت: دشمنی های استکبار با جهان 
اسالم تمام شدنی نیست و اکنون استکبار با استفاده از ابزار نوین برای تخریب نظام اسالمی و تغییر افکار جوانان نقشه های پلیدی را در 

گاهی مطلوبی داشته باشند. دستور کار خود قرار داده است به همین علت مردم و خانواده ها باید نسبت به این تهدیدات آ
وی در پایان ضمن تشریح رسالت های مدارس علمیه خواهران در کاهش ناهنجاری های اجتماعی در جامعه گفت: تربیت فرزندان در 

مراکز حوزوی ظرفیت های نظام اسالمی را در حوزه های مختلف تقویت می کند.

توسعه مدارس علمیه خواهران سبب کاهش ناهنجاری های اجتماعی می شود

افتتاح  مراسم  در  اسالمی  شورای  مجلس  رئیسه  هیأت  دبیر 
ساختمان جدید مدرسه علمیه خواهران کریمه اهل بیت)علیهم السالم(، 
امنیت  گفت:  مقدس  دفاع  هفته  فرارسیدن  گرامیداشت  ضمن 
کنونی نظام اسالمی را مدیون رشادت های رزمندگان هشت سال 
دفاع مقدس و تدابیر رهبر معظم انقالب اسالمی)مدظله العالی( هستیم.
مسئوالن  مشارکت  از  تقدیر  ضمن  فراهانی«  امیرآبادی  »احمد 
علمیه  مدرسه  جدید  ساختمان  ایجاد  راستای  در  شهری  و  حوزوی 
مسئوالن  نگاه  داشت:  اظهار  اهل بیت)علیهم السالم(  کریمه  خواهران 
و  است  تقدیر  قابل  محروم  مناطق  به  خواهران  علمیه  حوزه های 
امیدواریم با توسعه این نگاه بتوانیم به دستاوردهای گسترده تر برسیم.
در  نباید  اسالم  ام القرای جهان  به عنوان  قم  افزود: شهر  وی 
حاشیه منطقه جغرافیایی خود مناطقی داشته باشد که در شأن این 

شهر نباشد.
دبیر هیأت رئیسه مجلس شورای اسالمی ضمن نام بردن از قم 
به عنوان پایتخت انقالب اسالمی تصریح نمود: برخی از مشکالت 
و ناهنجاری های شهر قم قابل بیان نیست چراکه آمارهای طالق 
و اعتیاد مشکالتی را برای مردم به دنبال داشته است و باید تالش 

برای کاهش این ناهنجاری ها در دستور کار قرار گیرد.
مناطق  در  و حوزوی  دینی  مراکز  فعالیت  فراهانی  امیرآبادی  آقای 
حاشیه شهر را راهکاری برای کاهش ناهنجاری های اجتماعی دانست.
کاهش  در  می توانند  خواهران  علمیه  حوزه های  افزود:  وی 
چراکه  باشند  داشته  مطلوبی  مشارکت  اجتماعی  ناهنجاری ها 
آموزش طالب در مدارس علمیه سبب تربیت مادران دینی و تقویت 

آموزه های دینی در میان خانواده ها می شود.
آقای امیرآبادی فراهانی ضمن بیان رضایتمندی مردم منطقه نیروگاه 

اهل بیت)علیهم السالم(  کریمه  علمیه  مدرسه  جدید  ساختمان  ایجاد  از 
منطقه محروم  در  برای خواهران  مرکز حوزوی  ایجاد یک  گفت: 

می تواند آثار مطلوبی را برای این منطقه به دنبال داشته باشد.
ضمن  اسالمی  شورای  مجلس  در  قم  استان  مردم  نماینده 
در  آموزشی  و  دینی  فرهنگی،  مراکز  توسعه  برنامه های  تشریح 
مسئوالن  مشارکت  با  امیدواریم  داشت:  اظهار  محروم  مناطق 

بتوانیم این مراکز را به شیوه مطلوبی گسترش دهیم.
وی تربیت فرزندان انقالبی را از اهداف مراکز حوزوی خواهران 
مناطق  فرهنگی  در رشد  باید  مراکز  این  اظهار داشت:  و  دانست 
محروم مشارکت کنند که در این راستا کتابخانه و مرکز مشاوره ای 

در حوزه های علمیه خواهران ایجاد می شود.
آقای امیرآبادی فراهانی در پایان با اشاره  فعالیت های فرهنگی 
گسترده مبلغان حوزوی در نقاط مختلف کشور  گفت: امیدواریم 
به برکت فعالیت خواهران مبلغه حوزوی بتوانیم در مناطق محروم 
به  فرهنگی  و  اجتماعی  ناهنجاری های  رفع  راستای  در  قم  شهر 

دستاوردهای مطلوبی برسیم.

مدیر اداره خدمات پژوهشی 
خانواده  و  زن  تحقیقات  مرکز 
منبع  هزار   ۱۱ از  بیش  ارائه  از 
تخصصی  کتابخانه  در  چاپی 

این مرکز خبر داد.
کریمی«  هادی  »حجت االسالم 
گفت: کتابخانه تخصصی مطالعات 
وابسته  اسالمی زن و خانواده، 
به مرکز تحقیقات زن و خانواده 
شده  تأسیس   1378 سال  در 
است و این کتابخانه از غنی ترین 
کشور  تخصصی  کتابخانه های 
در حوزه مطالعات زنان به شمار 

می رود.
حوزه  پژوهشگر  و  محقق 
موضوعات  به  اشاره  با  علمیه 
افزود:  تخصصی  کتابخانه  این 
زن  خانواده،  حقوق  زنان،  حقوق 
و خانواده در اسالم و قرآن، فقه و 
احکام، تاریخ، جامعه شناسی زنان، 
خانواده و ازدواج، روان شناسی زن 
و خانواده، مطالعات فرهنگی زنان، 
آموزش عالی زنان، مدیریت زنان، 
سرگذشتنامه،  زنان،  مشارکت 
آداب و رسوم از جمله موضوعاتی 
کتابخانه  این  در  که  می باشد 

جمع  آوری شده است.
حجت االسالم کریمی افزود: در 
این کتابخانه بیش از ۱۱۰۰۰منبع 
فارسی،  کتاب های  شامل  چاپی 

و  پایان نامه  انگلیسی،  عربی، 
دیگر  از  و  دارد  وجود  مجالت 
 24000 از  بیش  کتابخانه  منابع 
انگلیسی  دیجیتال  کتاب  عنوان 
قابل  کتابخانه  در محل  است که 

دسترسی است.
پژوهشی  خدمات  اداره  مدیر 
مرکز تحقیقات زن و خانواده گفت: 
به تازگی کتابخانه دیجیتال در حوزه 
از  بیش  با  خانواده  و  زن  جنسیت، 
انگلیسی  کتاب  عنوان   4000
که  به طوری  است  شده  راه اندازی 
کتب  این  کتاب شناختی  اطالعات 
www. نشانی  به  مرکز  پرتال  در 
کاربران  همه  اختیار  در    wrc.ir
قرار دارد و امکان دریافت فایل این 
کتب برای استادان و پژوهشگران 

فراهم شده است.
ضمن  کریمی  حجت االسالم 
کتابخانه  این  ویژگی های  تشریح 
کتب  بروزرسانی  بر  عالوه  گفت: 
مجموعه  این  در  کتابخانه، 
ارائه  قفسه باز  صورت  به  خدمات 
می گردد و کتابخانه دارای بخش 
اختصاصی  فضای  دو  و  مرجع 
مطالعه برای بانوان و آقایان است.
حوزه  پژوهشگر  و  محقق 
 215 اظهارداشت:  علمیه 
علمی،  هیئت  اعضاء  از  نفر 
و  حوزه  استادان  پژوهشگران، 

دانشگاه و طالب و دانشجویان، 
و  می باشد  کتابخانه  این  عضو 
کتابخانه  این  در  عضویت  شرط 
داشتن حداقل مدرک کارشناسی 
یا سطح دو حوزه است و  مراحل 
عضویت از طریق سایت مرکز به 
انجام   www.wrc.ir نشانی 

می گردد.
تحقیقات  مرکز  پژوهشگر 
نرم  افزار  گفت:  خانواده  و  زن 
وب  تحت  صورت  به  کتابخانه 
طراحی شده و امکان جستجوی 
پیشرفته منابع، عضویت، رزرو و 
امکان  دارد.  امانت وجود  تمدید 
اینترنت،  رایانه،  به  دسترسی 
و  اسکن  علمی،  نرم افزارهای 
محل  در  منابع،  از  کپی برداری 

کتابخانه فراهم است.
حجت االسالم کریمی در بخش 
به  اشاره  با  سخنانش  از  دیگری 
»مکتا«  در  کتابخانه  این  عضویت 
بودن  تخصصی  به  توجه  با  گفت: 
کتابخانه و اهمیت موضوع خانواده، 
)مجمع  مکتا  عضو  کتابخانه  این 
کتابخانه های تخصصی استان قم( 
خدمات  از  استفاده  امکان  و  است 
اعضاء  معرفی  جمله  از  مجمع  این 
این کتابخانه به کتابخانه های عضو 

مکتا وجود دارد.
پژوهشی  خدمات  اداره  مدیر 

خانواده  و  زن  تحقیقات  مرکز 
علمی«  اطالعات  »بانک  افزود: 
یکی دیگر از ظرفیت های ارزشمند 
به  که  می باشد  مجموعه  این 
به  پژوهشی  خدمات  ارائه  منظور 
اطالعاتی  بانک  پژوهشگران،این 
مقاله)مقاله   14500 از  بیش  با 
و  وب  مقاله  کتاب،  مقاله  مجله، 
مقاله همایش(، گفتگو و مصاحبه 

در حوزه زن و خانواده است.
نشریات  تمامی  افزود:  وی 
»علمی-  پژوهشی«،  علمی-   «
کشور  »حوزوی«  و  ترویجی« 
جنسیتی  مقاالت  استخراج  جهت 
می شوند  رصد  مستمر  صورت  به 
پایگاه،  این  منابع  دیگر  از  و 
کامل  تفصیلی)اطالعات  اطالعات 
کتاب شناختی، فهرست مندرجات و 
از  بیش  تخّصصی(  موضوعات  ریز 
2600 عنوان از کتاب های برجسته 

مطالعات زن و خانواده است.
کریمی  حجت االسالم 
بانک  این  اسناد  داد:  ادامه 
تمام   صورت  به  اطالعات، 
اختیار  در  وب  طریق  از  متن 
کاربران  و  دارد  قرار  مخاطبان 
مقاالت  فایل  دریافت  برای 
ثبت نام  پرتال  در  است  کافی 
نام کاربری و رمز عبور  کرده و 

دریافت نماید.

»آیت الله مقتدایی«:

حمایت از مقام معظم رهبری)مدظله العالی( 
نشانگر انقالبی بودن حوزه های علمیه  خواهران است

حوزه های  سیاست گذاری  شورای  دبیر 
افتتاحیه  آیین  در  کشور،  خواهران  علمیه 
خواهران  علمیه  مدرسه  جدید  ساختمان 
و  علوم  نشر  قم،  اهل بیت)علیهم السالم(  کریمه 

هدایت  و  ارشاد  اهل بیت)علیهم السالم(،  معارف 
از  را  والیت  تحکیم  و  دین  ترویج  مردم، 
وظایف حوزه های علمیه خواهران برشمرد.
همزمانی  مقتدایی«،  مرتضی  »آیت الله 
کریمه  خواهران  علمیه  مدرسه  افتتاح 
اهل بیت)علیهم السالم( را با هفته دفاع مقدس، 
تحت اشراف »آیت الله العظمی سبحانی« و 
مزین بودن به نام کریمه اهل بیت)علیهم السالم( 

را از امتیازات این مدرسه علمیه برشمرد.
در  علمیه،  حوزه  مدرسین  جامعه  عضو 
این  خم،  غدیر  سعید  عید  تبریک  با  ادامه 
روز را روز والیت، اتمام نعمت، اکمال دین 
به  آسیب زدن  از  دشمنان  شدن  مأیوس  و 

اسالم عنوان نمود.
دارد  وجود  همواره  والیت  افزود:  وی 
اثبات  قطعی  و  محکم  دالیل  با  امروز  و 
فقیه  والیت  غیبت،   زمان  در  که  می شود 

ائمه  و  پیامبر)ص(  خدا،  والیت  جانشین 
اطهار)علیهم السالم( است.

علمیه  حوزه های  مقتدایی،  آیت الله 
و  اسالمی  علمی،  قطب  را  خواهران 

انقالبی بیان نمود.
حوزه های  سیاست گذاری  شورای  دبیر   
علمیه خواهران کشور افزود: ثمره انقالب 
اسالمی، حکومت اسالمی است و انقالبی 
حفظ  به  خواهران  علمیه  حوزه های  بودن 
زحمات  اسالمی،  ارزش های  نظام،  این 
امام راحل، انقالب و حمایت از رهبر معظم 

انقالب)مدظله العالی( است.
در  علمیه  حوزه  مدرسین  جامعه  عضو 
توصیه  ضمن  خود  سخنان  پایانی  بخش 
گفت:  تحصیل  در  جدیت  در  طالب  به 
به دانش و علم  با تجهیز خود  باید  طالب 
با گسترش خرافات در جامعه مقابله نمایند.

دبیر هیأت رئیس مجلس شورای اسالمی:

نگاه مسؤوالن حوزه های علمیه خواهران به مناطق محروم قابل تقدیر است

»حجت االسالم محمدتقی قندی«:

مدارس علمیه 
خواهران یکی از 
قطب های علمی، 

فرهنگی و آموزشی 
کشور هستند

»حجت االسالم 
والمسلمین جمشیدی«:

»آیت الله اراکی«:

حوزه های علمیه خواهران  باید اسالم ناب 
محمدی)ص(  را در جامعه گسترش دهد

رئیس شورای اسالمی شهر قم:

مدیر اداره خدمات پژوهشی مرکز تحقیقات زن و خانواده:

ارائه بیش از ۱۴ هزار و ۵۰۰ اطالعات علمی در خصوص جامعه بانوان
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مراسم افتتاحیه ساختمان جدید و آغاز سال تحصیلی 
حضور  با  اسدآباد  الراضیه  خواهران  علمیه  مدرسه 
جمشیدی«،  محمودرضا  والمسلمین  »حجت االسالم 
»حجت  االسالم  خواهران،  علمیه  حوزه های  مدیر 
همدان،   خواهران  علمیه  حوزه   مدیر  فاضلیان«، 
اسدآباد،  جمعه  امام  حسینی مجد«،  »حجت االسالم 
»آقای بکایی«،  فرماندار اسدآباد،  اعضای هیئت امنا، 

استادان و طالب در این مدرسه برگزار گردید.
خواهران  علمیه  حوزه  مدیر  فاضلیان  حجت االسالم 
ارائه  به  حاضران  به  خیرمقدم  ضمن  همدان  استان 
گزارشی از فعالیت ها و تعداد طالب این مدرسه پرداخت.
در ادامه حجت االسالم حسینی مجد، امام جمعه 
اسدآباد با اشاره به این  که حوزه های علمیه به ویژه 
حوزه های علمیه خواهران پس از انقالب اسالمی 
به  گفت:  داشتند  زیادی  بسیار  توسعه  و  پیشرفت 
علوم  در  تحصیل  شرایط  اسالمی،  انقالب  برکت 
دینی برای بانوان در سراسر کشور فراهم شده است.

وی به تاثیرگذاری حوزه های علمیه خواهران در 
و اظهار داشت: خواهران طلبه،  اشاره کرد  جامعه 
برای  باید  لذا  دارند  جامعه  در  زیادی  تاثیرگذاری 

تربیت بانوان تالش زیادی صورت گیرد.
امام جمعه اسد آباد در پایان ابراز داشت: پرورش 
طالب و اندیشمندان انقالبی و والیی از  دغد ه های 
مقام  معظم رهبری)مدظله العالی( است لذا ما باید تالش 

کنیم تا طالبی انقالبی و والیی پرورش دهیم.
در ادامه این مراسم، حجت  االسالم والمسلمین 
جمشیدی، مدیر حوزه های علمیه خواهران سراسر 
کشور، با اشاره به هفته دفاع مقدس و فداکاری  و از 
خودگذشتی شهدا گفت: شهدا برای حفظ کشور و 
انقالب اسالمی، با بذل جان و مال به ما درس ایثار 

و از خودگذشتگی دادند.
مدرسه  جدید  ساختمان  افتتاح  به  اشاره  با  وی 
به  امروز  گفت:  اسدآباد  الراضیه  خواهران  علمیه 
در  هدایت  رفیع  کانون های  از  یکی  الهی  توفیق 

که  امیدواریم  و  می شود  افتتاح  اسدآباد  شهرستان 
این مکان مقدس سال های زیادی به تربیت بانوان 

اندیشمند و طلبه بپردازد.
گفت:  قم  علمیه  حوزه  مدرسین  جامعه  عضو 
انحراف  ایجاد  در  با ظرفیت شناسی سعی  دشمنان 
فکری و اخالقی در جوامع بشری به ویژه کشور های 
و  خداوند  به  اتکال  با  باید  ما  ولی  دارند  اسالمی 
ظرفیت شناسی در مقابل دشمنان ایستادگی کنیم.

اتکال  بدون  ظرفیت شناسی،  این که  به  اشاره  با  وی 
کرد:  عنوان  داشت  نخواهد  نتیجه ای  خداوند  به 
ظرفیت شناسی با اتکال به خدواند موجب شد که در دفاع 
مقدس با وجود تهاجم گسترده بیش از ۱۰۰ کشور، حتی 

یک وجب از خاک ایران در تصرف دشمنان قرار نگیرد.
گفت:   کشور  خواهران  علمیه  حوزه های  مدیر 
در  خواهران  علمیه  مدرسه   ۵۰۰ به  قریب  وجود 
به  شاغل  طلبه  هزار   ۷۰ وجود  کشور،  سراسر 
تحصیل و ۹۰هزار طلبه فارغ التحصیل نشان دهنده 

ظرفیت عظیم  حوزه های علمیه خواهران است.
وی با تأکید بر  این که  طالب، سربازان جمهوری 
حوزه های  داشت:  ابراز  هستند،   ایران  اسالمی 
هم  ایران  اسالمی  جمهوری  با  خواهران  علمیه 
به  انقالب دارند و نسبت  لذا دغدغه  هدف هستند 

آینده آن بی تفاوت نیستند.
به  اشاره  با  جمشیدی  والمسلمین  حجت االسالم 
این که حوزه های علمیه خواهران در کاهش آسیب های 
حوزه های  گفت:  دارند  زیادی  بسیار  تاثیر  اجتماعی 
ارزش های  تحقق  دنبال  به  اسالمی  انقالب  و  علمیه 
اسالمی هستند لذا هیچوقت از یکدیگر جدا نمی شوند.

اشاره  با  قم  علمیه  حوزه   مدرسین  جامعه  عضو 
در  وبالگ نویس  خواهر  ۷هزار  از  بیش  فعالیت  به 
سامانه کوثربالگ و ۷۰ هزار خواهر طلبه در سامانه 
در  طلبه  بانوان  فعال  و  جدی  حضور  به  کوثرنت، 

فضای مجازی تأکید نمود.
مبلغه  ۱۰هزار  حاضر  حال  در  داد:  ادامه  وی 

سازمان یافته داریم و در حال سامازندهی بیش از ۲۷هزار 
مبلغه برای تبلیغ در فضای مجازی و حقیقی هستیم.

طالب  افزود:   خواهران  علمیه  حوزه  های  مدیر 
و  جشنواره ها  اکثر  در  خواهران  علمیه  حوزه های 
با حوزه های علمیه  المپیاد های علمی که مشترک 
برادران برگزار شده است هم از لحاظ تعداد شرکت 

کننده و هم از لحاظ کسب نمره موفق تر بودند.
گفت:  جمشیدی  والمسلمین  حجت االسالم 
حوزه های علمیه خواهران ظرفیت و تمکنی عظیم است 
که خداوند متعال به ما اعطا کرده است و ما باید از این 
ظرفیت و تمکن عظیم به بهترین شکل استفاده نمائیم.

علمیه  حوزه های  این که  به  اشاره  با  پایان  در  وی 
مختص  فقط  علم  تولید  که  کردند  ثابت  خواهران 
حوزه های علمیه بزرگ و شاخص نسیت اظهار داشت: 
در بسیاری از استان ها، مدارس علمیه خواهران تبدیل 
به قطب علمی برای تربیت و رشد بانوان شده اند و این 

ثمره تالش های بسیار زیاد خواهران طلبه است. 

سال  آغاز  و  جدید  ساختمان  افتتاحیه  مراسم 
فاطمه الزهرا)س(   خواهران  علمیه  مدرسه  تحصیلی 
والمسلمین  »حجت االسالم  حضور  با  کبود رآهنگ 
علمیه  حوزه های  مدیر  جمشیدی«  محمودرضا 
فاضلیان«  »حجت االسالم  کشور،  سراسر  خواهران 
مدیر حوزه علمیه خواهران همدان، »آیت الله موسوی 
همدان،  برادران  علمیه  حوزه  مدیر  اصفهانی« 

استادان و طالب در این مدرسه برگزار گردید.
این  در  کشور  خواهران  علمیه  حوزه های  مدیر 
فردی  تالش های  با  بانوان  گذشته  در  گفت:  مراسم 
انقالب  برکت  به  ولی  می پرداختند   تبلیغی  فعالیت  به 
معظم  مقام  خمینی)ره(،  امام  زحمات  و  اسالمی 
رهبری)مدظله العالی(،  »آیت الله شرعی«،  علما و بزرگان در 
حال حاضر شاهد پدیده ای  هستیم که به فرموده مقام 

معظم رهبری)مدظله العالی( پدیده عظیم و مبارک است.

وی افزود: قبل از انقالب اسالمی تعداد مدارس 
به  امروز  ولی  بود  انگشت شمار  خواهران  علمیه 
معظم  مقام  پیگیری  با  و  اسالمی  انقالب  برکت 
رهبری)مدظله العالی(، علما و بزرگان االن قریب به ۵۰۰ 
حال  در  کشور  سراسر  در  خواهران  علمیه  مدرسه 

فعالیت است.
اشاره  با   مدیر حوزه های علمیه خواهران کشور 
به ظرفیت عظیم حوزه های علمیه خواهران در کشور  
علمیه  حوزه های  عظیم  ظرفیت های  اگر  گفت: 
متعال  خداوند  به  اتکال  با  شود  شناسایی  خواهران 
می توانیم نهایت استفاده را از این ظرفیت عظیم ببریم.
وی با بیان این که مقابله با آسیب های اجتماعی 
علمیه  حوزه های  مسئوالن  اصلی  اولویت  از 
علمیه  حوزه  های  داشت:  اظهار  است  خواهران 
اجتماعی  آسیب های  با  مقابله  برای  طرح  چندین 

با  که  است  نموده  اجرا  و  در سراسر کشور طراحی 
استقبال بسیار خوب مواجه شد.

بر  تأکید  با  قم  علمیه  حوزه  مدرسین  جامعه  عضو 
خواهران  علمیه  مدارس  در  قرآنی  کانون های  تأسیس 
خواهران،   علمیه  مدارس  بیشتر  در  داشت:  ابراز 
کانون های قرآنی وجود دارد و امیدواریم در تمام مدارس 

علمیه خواهران، کانون های قرآنی تأسیس شود.
بیان  جمشیدی  والمسلمین  حجت االسالم 
مهد  خواهران،   علمیه  مدارس  در  امیدواریم  کرد: 
نسل  که  فرزندانمان  تا  کنیم  تأسیس  کودک هایی 
آینده جمهوری اسالمی ایران هستند، توسط بانوانی 

که معتقد به انقالب و اسالم هستند آموزش ببیند.
بیان  با  کشور  خواهران  علمیه  حوزه های  مدیر 
جز  خواهران  علمیه  حوزه های  امروز  رشد  این که 
اظهار  نمی شد  حاصل  طلبه  بانوان  تالش  های  با 

داشت: تا ۷سال گذشته تنها ۳۰ درصد از مدارس 
علمیه خواهران دارای ساختمان و امکانات مناسب 
بودند ولی در حال حاضر با حمایت مردم و مسئولین  
بسیاری از مدارس علمیه خواهران کشور از امکانات 

خوبی بهره مند هستند.
مدارس  برای  اعتبارات  از  بسیاری  افزود:  وی 
و  مردم  توسط  کشور  سراسر  در  خواهران  علمیه 
مسئولین محلی تأمین شده است و تنها ۱۰درصد از 

اعتبارات و زمین توسط دولت پرداخت شده است.
اشاره  با  قم  علمیه  حوزه   مدرسین  جامعه  عضو 
نویس در  از ۷هزار خواهر وبالگ  فعالیت بیش  به 
سامانه کوثربالگ و ۷۰ هزار خواهر طلبه در سامانه 
در  طلبه  بانوان  فعال  و  جدی  حضور  به  کوثرنت 

فضای مجازی تأکید نمود.
مبلغه  ۱۰هزار  حاضر  حال  در  داد:  ادامه  وی 

سامازندهی  حال  در  اکنون  و  داریم  سازمان یافته 
بیش از ۲۷هزار مبلغه برای تبلیغ در فضای مجازی 

و حقیقی هستیم.
مدیر حوزه های علمیه خواهران با تأکید بر این که 
باید برای پایداری حوزه های علمیه خواهران تالش 
کنیم گفت: ماندگاری حوزه های علمیه به تالش، 
همبستگی  همچنین  و  تبلیغی  و  علمی  فعالیت 

مردم و مسئولین بستسگی دارد.
وی در پایان با اشاره به این که حوزه های علمیه 
مختص  فقط  علم  تولید  که  کردند  ثابت  خواهران 
اظهار  نسیت  شاخص  و  بزرگ  علمیه  حوزه های 
علمیه  مدارس  استان ها،  از  بسیاری  در  داشت: 
خواهران تبدیل به قطب علمی برای تربیت و رشد 
زیاد  بسیار  تالش های  ثمره  این  و  شده اند  بانوان 

خواهران طلبه است.

سال  آغاز  و  جدید  ساختمان  افتتاحیه  مراسم 
قروه  فاطمیه)س(  خواهران  علمیه  مدرسه  تحصیلی 
والمسلمین  »حجت االسالم  حضور  با  درجزین 
علمیه  حوزه های  مدیر  جمشیدی«  محمودرضا 
مدیر  فاضلیان«  »حجت  االسالم  خواهران، 
»حجت االسالم  همدان،   خواهران  علمیه  حوزه  
دکتر  »آقای  درجزین،  قروه  جمعه  امام  محمدی« 
شورای  مجلس  در  رزن  مردم  نماینده  لطفی« 
اسالمی،  اعضای هیئت امنا، استادان و طالب در 

این مدرسه برگزار گردید.
این  در  جمشیدی،  والمسلمین  حجت االسالم 
مراسم با تشریح روایتی از امام علی)ع( که فرمودند: 
گفت:  است«  بیدار  دشمنش  خوابیده،  که  »کسی 
مقابله با آسیب های اجتماعی از دغدغه های جدی 

آسیب های  با  مقابله  برای  باید  و  است  مسئوالن 
این  و  باشیم  داشته  زیادی  تالش  اجتماعی 
ساده اندشی است که امور را به حال خودشان رها 

کنیم.
و  نداشته  ما  با  افزود: دشمن هیچ سازشی  وی 
ندارد و مدام در حال تهاجم است لذا اگر منفعالنه 

برخورد کنیم شکست خواهیم خورد.
اظهار  کشور  خواهران  علمیه  حوزه های  مدیر 
کاهش  در  خواهران  علمیه  حوزه های  داشت:  
لذا  دارند  زیادی  بسیار  تأثیر  اجتماعی  آسیب های 
باید از این ظرفیت عظیم برای کاهش آسیب های 

اجتماعی استفاده نمود.
خاطرنشان  علمیه  حوزه  مدرسین  جامعه  عضو 
ساخت:  حوزه های علمیه خواهران ثابت نمودند که 

به حوزه های علمیه بزرگ  تولید علم فقط مختص 
و شاخص نیست، در بسیاری از استان ها، مدارس 
علمیه خواهران تبدیل به قطب علمی برای تربیت و 
رشد بانوان شده اند و این ثمره تالش های بسیار زیاد 

خواهران طلبه است. 
خواهر  ۷هزار  از  بیش  فعالیت  به  اشاره  با  وی 
هزار   ۷۰ و  کوثربالگ  سامانه  در  وبالگ نویس 
و  جدی  حضور  به  کوثرنت،  سامانه  در  خواهر طلبه 

فعال بانوان طلبه در فضای مجازی تأکید نمود.
حجت االسالم والمسلمین جمشیدی با اشاره به 
راه اندازی بزرگترین مرکز داده علوم اسالمی کشور 
گفت:  کشور  خواهران  علمیه  حوزه های  توسط 
طلبه،  »هر  شعار  آینده  ۳سال  تا  بتوانیم  امیدواریم 
و  توجه  به  این  و  نماییم  محقق  را  وبالگ«  یک 

تالش خواهران طلبه بستگی دارد.
بانوان  از  بسیاری  روازنه  حضور  به  اشاره  با  وی 
در  نماز  اقامه  و  شرعی  احکام  بیان  برای  طلبه 
به ۱۲هزار  مدارس آموزش و پرورش گفت: قریب 
نفر از بانوان طلبه استخدام رسمی آموزش و پرورش 
تمام  در  طلبه  خواهران  امیدواریم  ما  و  هستند 

مدارس آموزش و پرورش حضور داشته باشند. 
گفت:   کشور  خواهران  علمیه  حوزه های  مدیر 
در  خواهران  علمیه  مدرسه   ۵۰۰ به  قریب  وجود 
به  شاغل  طلبه  هزار   ۷۰ وجود  کشور،  سراسر 
تحصیل و ۹۰هزار طلبه فارغ التحصیل نشان دهنده 

ظرفیت عظیم  حوزه های علمیه خواهران است.
تأکید  با  علمیه  حوزه  مدرسین  جامعه  عضو 
علمیه  مدارس  در  قرآنی  کانون های  تأسیس  بر 

علمیه  مدارس  بیشتر  در  داشت:  ابراز  خواهران 
خواهران،  کانون های قرآنی وجود دارد و امیدواریم 
در تمام مدارس علمیه خواهران، کانون های قرآنی 

تأسیس شود.
علمیه  مدارس  در  امیدواریم  افزود:  وی 
تا  کنیم  تأسیس  کودک هایی  مهد  خواهران،  
فرزندانمان که نسل آینده جمهوری اسالمی ایران 
هستند، توسط بانوانی که معتقد به انقالب و اسالم 

هستند آموزش ببیند.
پایان  در  کشور  خواهران  علمیه  حوزه های  مدیر 
مبلغه  ۱۰هزار  حاضر  حال  در  داشت:  اظهار 
سامازندهی  حال  در  اکنون  و  داریم  سازمان یافته 
بیش از ۲۷هزار مبلغه برای تبلیغ در فضای مجازی 

و حقیقی هستیم.

»حجت االسالم والمسملین جمشیدی«، در مراسم افتتاحیه ساختمان جدید مدرسه علمیه خواهران الراضیه اسدآباد:

تأثیر بسیار زیاد حوزه های علمیه خواهران در کاهش آسیب های اجتماعی

مدیر حوزه های علمیه خواهران  کشور در مراسم افتتاحیه ساختمان جدید مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( کبود رآهنگ:

مقابله با آسیب های اجتماعی از اولویت های حوزه های علمیه خواهران است

»حجت االسالم والمسلمین جمشیدی« در مراسم افتتاحیه ساختمان جدید مدرسه علمیه خواهران فاطمیه)س( قروه درجزین تأکید کرد

تحقق شعار »هر طلبه، یک وبالگ« تا ۳سال آینده
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نماینده  و  مساجد  امور  به  رسیدگی  مرکز  رئیس  علی اکبری«،  حاج  محمدجواد  »حجت االسالم 
ولی فقیه در اتحادیه انجمن های اسالمی دانش آموزان از مرکز داده امین بازدید کرد.

در این بازدید »دکتر علی طائی زاده«، رئیس مرکز فناوری اطالعات، در توضیحاتی، ظرفیت میزبانی 
بیش از دوهزار سرور که قابل توسعه تا دو برابر است، قابلیت میزبانی بیش از صدهزار سایت، پایگاه 
اطالع رسانی و کتابخانه مجازی و ظرفیت ذخیره سازی ۱۲۰ترابایت اطالعات با قابلیت توسعه را از 

ظرفیت های این مرکز داده برشمرد.
خرابکاری های  و  حمالت  برابر  در  الکترومغناطیس  حفاظت  استانداردهای  اجرای  داد:  ادامه  وی 
الکترومغناطیسی و استانداردهای حفاظت فیزیکی در این مرکز داده، کنترل و نظارت دسترسی رعایت شده 
و از فیلترینگ و دیوار آتش دوالیه و سیستم های ذخیره سازی چندسطحی و چندالیه استفاده گردیده است.

رئیس مرکز فناوری اطالعات حوزه های علمیه خواهران، یکی از اهداف ایجاد و راه اندازی مرکز 
داده امین را پشتیبانی از جامعه بانوان در سطح ملی و بین المللی به منظور ارتقای فرهنگ دینی بانوان 

به عنوان رسالت ذاتی حوزه های علمیه و مراکز اسالمی  برشمرد.

فضای  فعاالن  همایش  نخستین 
»حجت االسالم  سخنرانی  با  مجازی 
جمشیدی«  محمودرضا  والمسلمین 
کشور  خواهران  علمیه  حوزه های  مدیر 
و  فعاالن  از  نفر   150 بیش  جمع  در 
حوزه های  مجازی  فضای  برگزیدگان 
اجتماعات  سالن  در  خواهران  علمیه 
مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران 

کشور برگزار گردید.
والمسلیمن  حجت االسالم 
گفت:  همایش  این  در  جمشیدی 
از  خداوند  بندگی  مسیر  در  که  هرآنچه 
اهل بیت)علیهم السالم( به ما رسیده حاکی از 
این است که خداوند انسان را برای این  

خلق نکرده که مشغول به دنیا باشد.
وی افزود: تفاوت انسان متعالی و انسان 
متعالی  انسان  که  است  این  دنیا  به  وابسته 
همه چیز را برای خدا و برای رضایت خداوند 
انسان  که  حالی  در  می دهد  انجام  متعال 

وابسته به دنیا این گونه نیست.
با  خواهران  علمیه  حوزه های  مدیر  
بیان این که ورود به حوزه های علمیه به 
معنی سربازی امام زمان)عج( است اظهار 
هیچ چیز  نبوی  براساس حدیث  داشت: 
انسان سازی  از  باالتر  و  بهتر  دنیا  در 
در  انسان سازی  میان  تفاوتی  و  نیست 
فضای مجازی و فضای حقیقی نیست.

به  اشاره  ضمن  ادامه  در  وی 
مجازی  فضای  در  موجود  تهدید های 
گفت: در ایران بیش از ۱۱ میلیون نفر 
دارای اینترنت همراه هستند و قریب به 
۴۰ میلیون نفر نیز کاربر اینترنت در ایران 
وجود دارد، لذا باید تهدید های موجود در 
فضای مجازی را به فرصت تبدیل کنیم 
و از این فرصت نهایت استفاده را ببریم.

علمیه  مدرسین  حوزه  جامعه  عضو 
ضمن بیان روایتی از حضرت علی)ع( گفت:  
عذر  این  لذا  است،  بیدار  همیشه  دشمن 
در  چون  بگوییم  که  نیست  پذیرفته  ما  از 
فضای مجازی تهدید وجود دارد،  نباید در 
وارد فضای  باید  بلکه  وارد شویم  فضا  این 
تبلیغ دین  به  این فضا  مجازی شویم و در 
و پاسخ گویی به شبهات دشمنان بپردازیم.

مدیر حوزه های علمیه خواهران کشور 
با تأکید بر داشتن برنامه و راهبرد مناسب 
تصریح  مجازی  فضای  در  حضور  برای 

به  می توان  که  کنیم  تصور  اگر  نمود: 
نکنیم،  ورود  فناوری  جدید  عرصه های 
در  حضور  برای  باید  لذا  کرده ایم  اشتباه 
مشخص  برنامه  و  راهبرد  عرصه  این 
از  را  دیگران  و  خودمان  تا  باشیم  داشته 
از  همچنین  و  بداریم  مصون  تهدید ها 

فرصت های موجود استفاده نمائیم.
از  استفاده  برای  این که  بیان  با  وی 
فرصت های فضای مجازی نیاز به مدیریت 
داریم گفت: شناخت فرصت ها و تهدیدهای 
و  قوی  علمی  بنیه  وجود  مجازی،  فضای 
پیش نیاز های  از  نکردن  غفلت  و  مراقبت 

ورود به فضای مجازی است.
با  علمیه خواهران کشور  مدیر حوزه های 
تأکید براین که برای حضور در فضای مجازی 
گفت:  باشیم،   داشته  قوی  علمی  بنیه  باید 
حوزه های  اصلی  رسالت های  از  دین  تبلیغ 
در  بخواهیم  اگر  و  است  خواهران  علمیه 
مؤثر  و  موفق  مجازی  فضای  در  دین  تبلیغ 

باشیم باید از نظر علمی رشد کنیم.
نکردن  غفلت  و  مراقبت  افزود:  وی 
در فضای مجازی بسیار ضروری و مهم 
شرعی  لوازم  به  ملزم  را  خود  است  باید 
خوبی  نتیجه  به  تا  کنیم  الهی  حدود  و 
خود  اصلی  هدف  در  را  دشمن  و  برسم 
که تهاجم فرهنگی است ناکام بگذاریم.
حجت االسالم والمسلمین جمشیدی 
تبلیغ چهره به  با اشاره به این که امکان 

بانوان  ویژه  به  طالب  همه  برای  چهره 
وجود ندارد، گفت: بنده بیشترین اصرار 
ویژه  به  طالب  حضور  برای  را  تأکید  و 
طالب خواهر در فضای مجازی داشته 
در  با حضور  معتقدم طالب  زیرا  دارم  و 
فضای مجازی می توانند به وظیفه خود 

که همان تبلیغ است بپردازند.
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم 
خشک  مفاهیم  به  تنها  نباید  ما  گفت: 
اکتفا کنیم بلکه باید از شیوه های هنری 
ارسال  و  دین  تبلیغ  در  نوین  رسانه   و 
اثرگزاری  بتوانیم  تا  نمائیم  استفاده  پیام 

بیشتری داشته باشیم.
وی با اشاره به انتشار سریع نامه مقام 
اروپا   جوانان  به  رهبری)مدظله العالی(  معظم 
در فضای مجازی خاطرنشان  آمریکا  و 
استکبار،  سلطه  دیروز  تا  اگر  ساخت: 
مانعی برای ارسال و ابالغ پیام اسالم و 
بواسطه  مانع  این  امروزه  اما  بود  انقالب 
است،  شده  شکسته  مجازی  فضای 
لذا طالب باید از این ظرفیت و فرصت 
و  اسالم  پیام  و  کنند  استفاده  عظیم 

انقالب را گوش جهانیان برسانند.
مدیر حوزه های علمیه خواهران کشور 
ضمن اشاره به ظرفیت عظیم حوزه های 
علمیه خواهران گفت: حوزه های علمیه 
خواهران ظرفیت های عظیمی داشته و 
حوزه های  ظرفیت های  باید  ما  و  دارند 

از  و  کنیم  شناسایی  را  خواهران  علمیه 
این ظرفیت ها نهایت استفاده را ببریم.

با  خواهران  علمیه  حوزه های  مدیر 
استناد به کالم »آیت الله العظمی مکارم 
»فضای  داشتند:  اظهار  که  شیرازی« 
مجازی یک لجن زار آلوده است« گفت: 
تهدیدات  متعفن  و  آلوده  محیط  این 
این  به  نباید  اما  دارد،  همراه  به  زیادی 
به میزانی  نادیده گرفت زیرا  را  بهانه آن 
که ما از این صحنه دور شویم به همان 
به دنبال  نتایجی که دشمنان  به  میزان 

آن هستند خواهیم رسید.
حجت االسالم والمسلمین جمشیدی با 
بیان این که امروزه بیش از ۶۰ درصد طالب 
در  فعالیت  برای  نیاز  مورد  امکانات  به 
فضای مجازی مجهز هستند خاطر نشان 
مدیریت  را  مجازی  فضای  ما  اگر  نمود: 
داد  انجام خواهد  را  کار  این  نکنیم دشمن 
نوین  فناوری های  و  ابزارها  شناخت  لذا 
و  است  نیاز  مورد  آن ها  مدیریت  برای 
طالب  شدن  دور  و  بی توجهی  همچنین 
نسبت به فضای مجازی فرصت استفاده از 

آن را در اختیار دشمن قرار می دهد.
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه تأکید 
خواهران  علمیه  حوزه های  امروز  نمود: 
هم  مجازی  فضای  در  فعالیت  عرصه  در 
پیشتاز  امکانات  نظر  هم  و  تعداد  نظر  از 
هستند. و حضور بیش از ۱۰۰ هزار خواهر 
طلبه در سامانه کوثرنت و همچنین حضور 
بر  گواه  کوثربالگ  در  طلبه  خواهر  ۷هزار 
پیشتار بودن حوزه های علمیه خواهران در 

عرصه فضای مجازی است.
حوزه  عظیم  پدیده  این که  بیان  با  وی 
علمیه خواهران را باید قدر دانست، افزود: 
وجود بیش از ۴۸۰ مدرسه علمیه خواهران 
در سراسر کشور،  ۹۰ هزار دانش آموخته و 
بیش از ۷۰ هزار شاغل به تحصیل ظرفیت 
بسیار عظیمی است که باید مسئولین حوزه 
این  از  اسالمی  جمهوری  مقدس  نظام  و 
پیشبرد  جهت  در  مهم  و  خوب  ظرفیت 

اهداف نظام اسالمی استفاده نماید.
امین  داده  مرکز  گفت:  پایان  در  وی 
علمیه خواهران  افتخارات حوزه های  از 
آن  اجرا  و  مدیریت  طراحی،  زیرا  است 
به صورت بومی و توسط همکاران ما در 

حوزه علمیه خواهران انجام شده است.

گسترش  و  ایجاد  کل  مدیر  شاکر«،  محسن  مهندس  »آقای   
این که  به  اشاره  با  کشور  خواهران  علمیه  حوزه های  سامانه های 
همایش  چهارمین  برگزیده  محصوالت  از  یکی  عنوان  به  کوثرنت 
فناوری اطالعات شناخته شده است اظهار داشت:  ملی مدیران 
استادان  و  طالب   میان  در  علمی  هوشمند  سامانه  یک  کوثرنت 
حوزه های علمیه خواهران است که در سال 1393 توسط »آقای 
دکتر علی الریجانی« رئیس مجلس شورای اسالمی افتتاح گردید.
به خدمات شبکه هوشمند کوثرنت گفت: سامانه  اشاره  با  وی 
آموزشی،  خدمات  به  الکترونیکی  خدمات  بر  عالوه  کوثرنت 
پژوهشی و فرهنگی پرداخته و طالب می توانند دانش و اطالعات 
خود را با یکدیگر در این شبکه امن و تخصصی به اشتراک بگذارند.
علمیه  حوزه های  سامانه های  گسترش  و  ایجاد  کل  مدیر 
با بیان این که در سامانه کوثرنت بیش 100 هزار  خواهران کشور 
خواهر طلبه فعالیت می کنند خاطرنشان کرد:  قریب به 20 هزار 
کاربر فعال در این سامانه فعالیت می کنند و از خدمات این شبکه 

هوشمند علمی استفاده می نمایند.
تلفن  در  کوثرنت  سامانه  از  استفاده  امکان  این که  بیان  با  وی 
همراه نیز فراهم شده است اظهار داشت: خواهران طلبه با نصب 
نرم افزار تلفن همراه کوثرنت می توانند از تمامی خدمات این سامانه 

استفاده نمایند.
همچنین  کرد:  تصریح  وی 
مدیران  همایش  چهارمین  در 
توسط  که  اطالعات  فناوری 
فناوری  و  علوم  پژوهشگاه 
و  ایران)ایرانداک(  اطالعات 
پژوهشی  معاونت  تحت نظر 
می شود،  برگزار  علوم  وزارت 
 62 میان  از  کوثرنت  سامانه 
ارزیابی  مرحله   به  که  پروژه 
پروژه های  از  بودند  رسیده 

برگزیده انتخاب شد.
مدیر کل ایجاد و گسترش سامانه های حوزه های علمیه خواهران 
در  کشور  علمی  مراکز  دستاوردهای  آخرین  بیان  این که  با  کشور 
ارائه می شود، گفت:چهارمین  فناوری اطالعات  مدیران  همایش 
بر  افزون  نوین،  رویکردی  با  اطالعات  فناوری  مدیران  همایش 
زمینه های  به  مدیریتی،  ـ   سیاستی  و  فنی  ـ  علمی  دستاوردهای 
اجتماعی و فرهنگِی فناوری اطالعات توجه می کند. این رویکرد 
به دلیل این که امروزه در مراکز علمی و پژوهشی جهان، پیامدهای 
اجتماعی و فرهنگی ناشی از رشد و توسعة فناوری های اطالعاتی 
و ارتباطی همراه با دیگر زمینه های علمی مرتبط، هم زمان مطالعه 

و بررسی می شود اهمیت دارد.
شبکه  اولین  کوثرنت  که  این  بر  تأکید  با  پایان  در  شاکر  آقای 
هوشنمد علمی و پژوهشی کشور است تصریح کرد: شبکه علمی 
جهان  کشور   90 از  بیش  میان  در  نیز   2016 سال  در  کوثرنت 

برگزیده اجالس جامعه جهانی ارتباطی شد.

»حجت االسالم رضا اسکندری« 
فعاالن  همایش  نخستین  در 
حوزه های  مجازی  فضای 
سالن  در  که  خواهران  علمیه 
مدیریت  مرکز  اجتماعات 
خواهران  علمیه  حوزه های 
برگزار شد با اشاره به حساسیت 
فضای  عرصه   پیچیدگی  و 
مجازی  فضای  گفت:  مجازی 
جدی  بسیار  تهدیدی  جهتی  از 
و از سوی دیگر فرصتی فراگیر 
نهایت  آن  از  می توان  که  است 

استفاده را نمود.
تبلیغی  فرهنگی  معاون 
خواهران  علمیه  حوزه های 
کشور با بیان این که باید مراقب 
فضای  عرصه  آسیب های 
حال  در  گفت:  باشیم  مجازی 
تلفن های  مانند  ابزاری  حاضر 
بسیار  ابزار های  از  همراه 
در  که  است  کاربردی  و  مهم 
فرهنگی،  علمی،  عرصه  های 
اقتصادی، امنیتی، دفاعی و ... 
می تواند  و  دارد  فراوانی  کاربرد 
در  فراگیری  و  زیاد  تأثیرات 
ویژه  به  مختلف  عرصه های 
باشد،  داشته  فرهنگی  عرصه 
در  موجود  تهدید های  باید  لذا 
تبدیل  فرصت  به  را  ابزار  این 
تبلیغ  جهت  آن  از  و  نموده 

اسالم ناب استفاده نمائیم.
اسکندری  حجت االسالم 
زیاد  سرعت  به  اشاره  با  ضمن 
اظهار  تکنولوژی  پیشرفت 
فضای  از  استفاده  داشت: 
از  گاهی  آ بدون  مجازی 

افزایش  موجب  آن  تهدید های 
جمله  از  اجتماعی  آسیب های 
جامعه  در  طالق  آمار  افزایش 
اقدام  یک  باید  لذا  می شود 
این  از  استفاده  برای  جدی 
ابزار صورت پذیرد تا تهدیدها و 
آسیب های آن به حداقل برسد.
فضای  در  فساد  گفت:  وی 
غربی ها  تا  شده  باعث  مجازی 
فضای  در  را  خود  فرزندان  نیز 

مجازی کنترل نمایند.
تبلیغی  فرهنگی  معاون 
با  خواهران  علمیه  حوزه های 
و  خانواده  مسئله  این که  بیان 
تحکیم خانواده از مسائل بسیار 
در  داشت:  اظهار  است  مهم 
مانند  تفکراتی  مجازی  فضای 
تضعیف  موجب  که  فمنیسم 
به  می شود  خانواده  بنیان 
است  انتشار  حال  در  سرعت 
که باید در مقابل این تهدید نیز 

ایستادگی کنیم.
باید  این که  بر  تأکید  با  وی 
هوشمندانه  مجازی  فضای  در 
عمل کنیم و همچنین از غفلت 
گذشته،  در  افزود:  بپرهیزیم 
ناب  اسالم  پیام  ابالغ  و  تبلیغ 
و  سخت  بسیار  کار  انقالب  و 
با  االن  اما  بود  هزینه برداری 
عظیم  ظرفیت های  از  استفاده 
به  می توانیم  مجازی  فضای 
دینی  اعتقادات  و  باور ها  تبلیغ 

بپردازیم.
اسکندری  حجت االسالم 
در  و  جامعیت  این که  بیان  با 
مخاطب  اقتضای  نظرگرفتن 
رعایت  باید  محتوا  انتخاب  در 
و  ارزش ها  نمود:  بیان  شود 
و  باورهاست  بر  مبتنی  رفتار ها 
اگر باورها و اعتقادات، صحیح 
نیز  رفتار ها  و  ارزش ها  نباشد، 

درست نخواهد شد.
و  مناسب  محتوای  وی 
جذاب را رکن اصلی تبلیغ موفق 
دانست و گفت: برای تبلیغ باید 
محتوای  به  توجه  بر  عالوه 

در  نیز  را  آن  جذابیت  غنی، 
که  محتوایی  زیرا  بگیریم  نظر 
ماندگار  باشد  نداشته  جذابیت 

نمی شود.
تبلیغی  فرهنگی  معاون 
خواهران  علمیه  حوزه های 
و  بهترین  قرآن  گفت: 
تاریخ  محتوای  جذاب ترین 
است، زیبایی عبارات و آهنگین 
شاداب  موجب  قرآن  بودن 

شدن روح می شود.
وی با تأکید بر این که باید در 
گزاری  سرمایه  انقالبی  اسالم 
دشمنان  نمود:  تصریح  کنیم، 
به شدت می کوشند تا جهان را 
فکری  انحرافات  شدیدترین  به 
بانوان  و  کنند  آلوده  اخالقی  و 
طلبه باید با حضور جدی، فعال 
و خالق دشمنان را در رسیدن 

به هدفشان مأیوس نمایند.
اسکندری  حجت االسالم 
بیش  ساماندهی  به  اشاره  با 
برای  خواهر  مبلغ  ۲۷هزار  از 
مجازی  فضای  در  حضور 
پیام  اگر  ساخت:  خاطرنشان 
ابالغ  جهانیان  به  ناب  اسالم 
انسان  فطرت  با  چون  شود 
تأثیرگزار  بسیار  است  سازگار 

خواهد بود.
از  نباید  این که  بیان  با  وی 
چهره  به  چهره  و  سنتی  تبلیغ 
داشت:  اظهار  کنیم  غفلت 
فضای مجازی نباید باعث شود 
دینی،  جلسات  در  حضور  که 
شود  کم   حسینه ها  و  مساجد 
و  تبلیغ سنتی  تربیتی  تأثیر  زیرا 
از  بیشتر  بسیار  چهره  به  چهره 

فضای مجازی است.
تبلیغی  فرهنگی  معاون 
خواهران  علمیه  حوزه های 
پایان گفت: دشمنان  کشور در 
با انفجار اطالعات می خواهند،  
حرف  هزاران  میان  را  حقیقت 
باید  ما  اما  نمایند  پنهان  باطل 
و  را مشخص کنیم  هدف خود 

به سمت آن حرکت نمائیم.

مدیر حوزه های علمیه خواهران کشور:

مرکز داده امین از افتخارات حوزه های علمیه خواهران است

بازدید رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد و نماینده ولی فقیه 
کوثرنت برگزیده چهارمین همایش در اتحادیه انجمن های اسالمی دانش آموزان از مرکز داده امین

ملی مدیران فناوری اطالعات

معاون فرهنگی تبلیغی حوزه های علمیه خواهران کشور:مدیر کل ایجاد و گسترش سامانه های حوزه های علمیه خواهران کشور:

ساماندهی بیش از ۲۷هزار مبلغ خواهر برای حضور در فضای مجازی

تربیتی  فرهنگی  معاونت  تفاهم نامه  پیرو 
سازمان  با  کشور  خواهران  علمیه  حوزه های 
و  مبلغ  تربیت  دوره  روحانیون،   و  طالب  بسیج 
مربی بسیج با حضور بیش از 240 نفر از طالب 
به مدت 4 روز  حوزه  های علمیه خواهران کشور 

در قم برگزار شد.
مدیرکل  اسکندری«،  عباس  »حجت االسالم 
امور تبلیغ حوزه های علمیه خواهران با اشاره به 
مبلغان  تأمین  گفت:   دوره  این  برگزاری  اهداف 
کارآمد و توانمند در حوزه  های علمیه خواهران و 
علمی  شبکه  نیاز  مورد  مربیان  تربیت  همچنین 

تربیتی بسیج از اهداف برگزاری این دوره است.
ماه   6 تا   3 طی  دوره  این  این که  بیان  با  وی 
سوم  از  دوره  این  داشت:   اظهار  می شود  برگزار 
و  به صورت حضوری  روز   ۴ در  مهرماه  تا ششم 
به  گرفته  صورت  برنامه ریزی  براساس  مابقی 

صورت غیرحضوری و برخط برگزار می شود.
مدیرکل امور تبلیغ حوزه های علمیه خواهران، 
در  شده  برگزار  کارگاه های  عناوین  به  اشاره  با 
مربی  و  مبلغ  تربیت  کارگاه  کرد:  بیان  دوره   این 
و مربی فمنیسم  تربیت مبلغ  روایت گری، کارگاه 
فضای  مربی  و  مبلغ  تربیت  کارگاه  و  جمعیت  و 
برگزار  آموزشی  کارگاه های  از   رسانه  و  مجازی 

شده در این دوره می باشد.
مدیرکل امور تبلیغ حوزه های علمیه خواهران 
از  نفر   240 از  بیش  حضور  به  اشاره  با  پایان  در 
دوره  این  در  خواهران   علمیه  حوزه های  طالب 
اظهار داشت: سهمیه هر استان براساس تعداد 
مدیریت  مرکز  به  که  بسیج  نیاز  مورد  مربیان 
به  حوزه های علمیه خواهران اعالم شده است،  
مدیریت های استانی حوزه  علمیه خواهران کشور 

ابالغ شده است.

معاونت فرهنگی تربیتی حوزه های علمیه خواهران کشور برگزار نمود

دوره تربیت مبلغ و مربی بسیج

همایش  نخستین  در  طائی زاده«  »علی  دکتر 
فعاالن فضای مجازی حوزه های علمیه خواهران 
که در سالن اجتماعات مرکز مدیریت حوزه های 
علمیه خواهران برگزار شد با تأکید بر بسترسازی 
گفت:  مجازی  فضای  در  فعالیت  برای  مناسب 
حوزه های علمیه خواهران از حدود ۴ سال پیش 
بسترسازی مناسبی برای حضور و فعالیت جدی 

خواهران در فضای مجازی فراهم نموده است.
رئیس مرکز فناوری اطالعات حوزه های علمیه 
خواهران با اشاره به این که همایش فعاالن فضای 
خواهر  طالب  فعالیت  سال   ۴ از  پس  مجازی 
داشت:  اظهار  شده،  برگزار  مجازی  فضای  در 
سامانه  راه اندازی  با  خواهران  علمیه  حوزه های 
کوثرنت و کوثر بالگ توانستند بسترسازی مناسبی 
برای حضور جدی و فعال جامعه بیش از ۱۰۰ هزار 

نفری بانوان طلبه در فضای مجازی ایجاد نماید.
و  این که سامانه کوثرنت  بیان  با  دکتر طا ئی زاده  

کوثربالگ بزرگ ترین اجتماع دینی طالب در فضای 
و  امن  فضای  بودن،   بومی  گفت:  است،   مجازی 
نجیب و همچنین عدم وجود مطالب و تبلیغات زرد 
و بی محتوا موجب تمایز سامانه کوثرنت و کوثربالگ 

نسبت به دیگر شبکه های اجتماعی است.
سازمان  توسط  کوثرنت  تأیید  به  اشاره  با  وی 
ارزیاب  نهاد  عنوان  به  کشور  اطالعات  فناوری 
شبکه  عنوان  به  کوثرنت  شبکه  داشت:  اظهار 
تنها  عضو،  هزار   100 حدود  با  علمی  هوشمند 
را  آن  می توان  که  است،  بومی  اجتماعی  شبکه 

بزرگترین اجتماع مجازی دین طالب نام نهاد.
علمیه  حوزه های  اطالعات  فناوری  مرکز  رئیس 
خواهران افزود: در سال های گذشته ضعف مهارتی 
بسیار زیادی در عرصه فضای مجازی میان طالب 
 ۱۷۰ از  بیش  اخیر  سا های  در  ولی  داشت  وجود 
برگزار گردید و  کارگاه آموزشی برای خواهران طلبه 
راه اندازی  آموزشی  کارگاه های  این  برگزاری  نتیجه 

بزرگترین تجمع دینی طالب در فضای مجازی شد.
معظم  مقام  فرمایش  به  اشاره  با  طائی زاده  دکتر 
باید  علمیه  »حوزه های  فرمودند:  که  رهبری)مدظله العالی( 
باشند«  داشته  مجازی  فضای  در  فعال  و  جدی  حضور 
گفت: برگزاری نخستین همایش فعاالن فضای مجازی 
حوزه های علمیه خواهران لبیکی به به دغدغه های مقام 

معظم رهبری)مدظله العالی( در عرصه فضای مجازی است.
شبکه های  بیشتر  تاثیرگزاری  بر  اشاره  با  وی 
اجتماعی تخصصی نسبت به شبکه های اجتماعی 
عمومی اظهار نمود: در شبکه های اجتماعی عمومی 
و ناامن بیشتر فعالیت  های فرهنگی و علمی منفعالنه 
فضای  در  تاثیرگزاری  که  حالی  در  می شود  انجام 
مجازی مبتنی بر همگرایی است که این همگرایی در 

شبکه های اجتماعی تخصصی وجود دارد. 
رئیس مرکز فناوری اطالعات حوزه های علمیه 
خواهران در ادامه به تعداد شبکه های اجتماعی 

تخصصی دینی موجود در جهان پرداخت.

تخصصی  سامانه  تنها  کوثرنت  افزود:  وی 
 5 مسیحیت  که  حالی  در  است  تشیع  دینی 
سامانه تخصصی، یهودیت 3 سامانه تخصصی و 

اهل سنت نیز 3 سامانه تخصصی دارد.
دکتر طائی زاده شبکه سازی میان طالب را هدف 
اصلی ایجاد شبکه  تخصصی دینی برشمرد و گفت: 
به  مهارت آموزی  خواهران،  علمیه  حوزه های  در 
و  انجام می شود  علمیه  به حوزه  ورود  بدو  از  طالب 
طالب از روز اول، با فضای مجازی آشنا می شوند و 
در سامانه کوثر نت و کوثربالگ به فعالیت می پردازند.
رئیس مرکز فناوری اطالعات حوزه های علمیه 
خواهران در پایان با بیان این که هرهفته ۵ ساعت 
کارگاه آموزشی آنالین برگزار می شود عنوان کرد:  
وجود ۱۰۰ هزار خواهر طلبه در سامانه کوثرنت 
و ۷هزار خواهر طلبه در سامانه کوثربالگ نشان 
دهنده این است که مهارت آموزی ها و کارگاه های 

برگزار شد موثر بوده است.

رئیس مرکز فناوری اطالعات حوزه های علمیه خواهران:

همایش فعاالن فضای مجازی، لبیک به دغده های 
مقام معظم رهبری)مدظله العالی( در عرصه فضای مجازی است
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خواهران  علمیه  حوزه  پژوهش  معاون 
حلی  عالمه  جشنواره  حاشیه  در  کشور، 
گفت:  بوشهر  استان  خبرنگاران  جمع  در 
تاکنون بیش از 9 هزار اثر در قالب پایان نامه، 
بعضی  و  مقاالت   ،2 سطح  پایانی  تحقیقات 
پژوهش های میدانی و تحقیقات پیمایشی در 
کل کشور به دبیرخانه این جشنواره ارسال شده 
است و بعد از برگزاری جشنواره های استانی، 
سطح  در  مجددًا  استان،  هر  برگزیدگان 
کشوری باهم رقابت می کنند و نهایتًا جشنواره 
کشوری عالمه حلی، در اواخر آبان ماه برگزار 

خواهد شد.
ضمن  حصاری«  علی اکبر  »حجت االسالم 
توسط  انجام شده  برنامه ریزی های  تشریح 
خواهران  علمیه  حوزه های  پژوهش  معاون 
علمیه  حوزه  در  پژوهش  برنامه  گفت: 
به عنوان  جاری  تحصیلی  سال  از  خواهران، 
یک برنامه مدون شبیه برنامه آموزشی، به اجرا 
نخستین  هستیم  مدعی  و  می شود  گذاشته 

نهاد آموزشی کشور است که پژوهش را شبیه 
برنامه سیستمی مدون و منظم آموزشی، اجرا 

می کند.
وی افزود: همچنین به منظور پژوهش محور 
پژوهشی  پیوست هایی  آموزشی،  نظام  نمودن 
ضمیمه کتاب های درسی می شود و بخشی از 

درس، به  صورت پژوهشی انجام می گردد.
معاون پژوهش حوزه علمیه خواهران کشور 
پژوهشی  کانون های  و  نهادها  به  شکل دهی 
معاونت  این  برنامه های  دیگر  از  مدارس، 

برشمرد.
حجت االسالم حصاری در پایان گفت: امروز 
خواهر  طلبه  هزار   70 حدود  کشور  سطح  در 
چند  و   3 و   2 سطح  علمیه  مدرسه   480 در 
مدرسه سطح 4، مشغول به تحصیل هستند و 
به عنوان طلبه  امسال  نفر هم  حدود 10 هزار 
جدیدالورود به این آمار اضافه می شوند و تقریبًا 
مقاطع  در  کشور  سطح  در  نیز،  تعداد  همین 

مختلف، دانش آموخته شده اند.

اولین جشنواره عالمه حلی استان 
صفایی  »آیت الله  حضور  با  بوشهر 
و  بوشهر  جمعه  امام  بوشهری«، 
»حجت االسالم  ولی فقیه،  نماینده 
علی اکبر حصاری«، معاون پژوهش 
حوزه علمیه خواهران کشور، جمعی 
و خواهران  استان  استادان حوزه  از 
دانشگاه  اجتماعات  سالن  در  طلبه 

فرهنگیان بوشهر برگزار شد.
را  این جشنواره  معاون پژوهش حوزه علمیه خواهران کشور، 

مصداقی از فاستبقوالخیرات خواند.
حجت االسالم حصاری افزود: هدف از بیان این مصداق در 
وهله اول ایجاد عرصه ای برای سبقت در تولید علم است و اساسًا 

حوزویان را به تالش بیشتر وا می دارد.
به یک  نمودن طالب  نزدیک  ما  دیگر  داد: هدف  ادامه  وی 
قانع  موجود  وضع  به  هیچگاه  تا  است  الگویی  و  معیار  سلسله 
نباشیم. چراکه قانع بودن به وضع موجود سقوط و رکود علمی در 
جامعه مسلمانان را درپی خواهد داشت و پیش قراولی علمی را از 

دست مسلمانان خارج می کند.
معاون پژوهشی حوزه علمیه خواهران کشور افزود: ما پس از 
پیروزی انقالب اسالمی یک نبرد ایدئولوژیک دینی را رقم زدیم 
باور  غرب  دنیای  چراکه  شد،  جهانیان  حیرت  و  بهت  سبب  که 

نداشت که با دین می شود به دنیای سیاست وارد شد.
و  دانست  دین  را  حوزه  آبشخور  سرچشمه  حصاری  حجت االسالم 
گفت: طلبه های جوان، سربازان جبهه ایدئولوژیک معرفتی هستند که 
می توانند از این جبهه در برابر هجمه های دشمن دفاع و حمایت کنند.
وی درباره رسیدن به جامعه اسالمی اظهار داشت: همانطور 
که مقام معظم رهبری)مدظله العالی( نیز دغدغه دارند باید برای تقویت 
جامعه اسالمی تالش شود که اگر برای رسیدن به یک جامعه 
اسالمی همه باهم تالش نکنیم، نتیجه آن کشوری می شود با 

ظاهری اسالمی و رفتاری برگرفته از کشورهای غربی دارد.
را کمبود  پیشرفت طالب  بزرگ  مانع  حجت االسالم حصاری 

مطالعه دانست.
 وی افزود: راهکار پژوهشگری افزون بر عزم، اراده و پشتکار 
به تمرین و ممارست نیاز دارد، مسأله اساسی این است که طالب 
دانش  متأسفانه  را گسترش دهند چراکه  دامنه علمی خود  باید 
طالب در چارچوب کتب درسی محصور شده و این خود مانعی 

بزرگ برای پیشرفت طلبه می باشد.
توضیح  به  پایان  در  کشور  خواهران  علمیه  حوزه  پژوهشی  معاون 
نمود و گفت:  انگیزه در طالب اشاره  ایجاد  برای  تعیین شده  برنامه 
هدف گذاری پژوهشی در حوزه خواهران در سطوح 2، 3 و 4 مشخص 
اجرا  و  تصویب  تنظیم،  منظم،  و  منسجم  برنامه  یک  مطابق  و  شده 

شده است که امیدواریم در سطح برادران نیز این برنامه اجرایی گردد.

ساختمان مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهران استان بوشهر، با حضور مدیر، معاون ارتباطات حوزه 
علمیه خواهران کشور، »آیت الله صفایی بوشهری« امام جمعه بوشهر و نماینده ولی فقیه در استان، 

ائمه جمعه استان، مدیران مدارس علمیه و جمعی از مسؤوالن و طالب افتتاح شد.
»حجت االسالم یوسف جمالی«، مدیر حوزه علمیه خواهران استان بوشهر در این مراسم گفت: 
این بنا، هشتمین ساختمان حوزه علمیه خواهران استان بوشهر است که با 830 متر زیربنا، 2 هزار 

مترمربع مساحت و یک میلیارد تومان اعتبار، افتتاح و به بهره برداری رسیده است.
صفایی  آیت الله  خاص  عنایات  و  حمایت ها  با  بوشهر  استان  خواهران  علمیه  حوزه  افزود:  وی 
اقدامات  و  آموزشی  نظر ساختمان های  از  و همچنین  پایدار  درآمدهای  تأمین  لحاظ  به  بوشهری، 
دیگری مانند دوره های کوتاه مدت، مجمع خیرین و مرکز مشاوره خانواده، در سطح کشور حرف اول 

را می زند.

ابراهیمیان«،  »حجت االسالم رسول 
معاون ارتباطات و امور حوزه های 
علمیه خواهران کشور، در مراسم 
مدیریت  مرکز  ساختمان  افتتاحیه 
حوزه علمیه خواهران بوشهر، گفت: 
حضرت  از  پیروی  به  که  کسی 
رسول اکرم)ص( و اهل بیت ایشان، 
می گذارد،  دین  تبلیغ  عرصه  در  پا 
باید زحمت بکشد و استقامت کند.
استقامت  این که  بابیان  وی 
این  در  فیزیکی  و  علمی 
می باشد،گفت:  زیاد  خطه 
»شهید  بوشهر،  استان  در 
»شهید  و  دلواری«  رئیسعلی 
قهرمانان  از  مهدوی«  نادر 

ایستادگی و استقامت بودند که 
دشمنان  به  سنگینی  ضربات 
وارد کرده اند و به همین دلیل، 
توان  تمام  زمان  آن  از  دشمن 
از هر  کار گرفته که  به  را  خود 
از  و  کند  نفوذ  ممکن  نقطه 
جهت فرهنگی، ما را شکست 
استقامت  امروز   پس  دهد، 

فرهنگی ضرورت دارد.
امور  و  ارتباطات  معاون 
خواهران  علمیه  حوزه های 
در  داشت:  اظهار  کشور 
بزرگانی  بوشهر،  استان  تاریخ 
بالدی  »عالمه  همچون 
»آیت الله  بوشهری«، 
علم الهدی اهرمی« و... سنگر 
امروز  و  نمودند  را حفظ  اسالم 
هم افرادی همچون »آیت الله 
»آیت الله  و  بوشهری«  صفایی 
حسینی بوشهری«، این سنگر 

را حفظ می کنند.
ابراهیمیان  حجت االسالم 
اظهار داشت: امروز در استان 

ادعا  نمی تواند  کسی  بوشهر 
فرهنگی  زیرساخت  که  کند 
وجود ندارد و نمی شود فعالیت 
علمی فرهنگی نمود، بلکه این 
محوریت  با  هم اکنون  شرایط، 
بوشهری  صفایی  آیت الله 
طالب  به واسطه  و  فراهم شده 
اینجا  خطه،  این  فاضل 

پیشرفت خوبی نموده است.
علمیه  حوزه  افزود:  وی 
خواهران استان بوشهر، اگرچه 
می تواند  اما  است،  اثرگذار 
نمونه باشد و هر استقامتی که 
علما  پشتیبانی  به  انجام شده، 

بوده است.
امور  و  ارتباطات  معاون 
خواهران  علمیه  حوزه های 
اشاره  ضمن  پایان  در  کشور 
گفت:  استان  علمی  سطح  به 
حوزه های علمیه استان بوشهر 
تأسیس  و  راه اندازی  با  باید 
 4 سطح  و   3 سطح  مدارس 

ارتقاء یابند

»آیت الله غالمعلی صفایی بوشهری« نماینده 
در  بوشهر  جمعه  امام  و  استان  در  فقیه  ولی 
توصیف  با  بوشهر  استان  جشنواره عالمه حلی 
و اهمیت پژوهش در حوزه، گفت: اگر پژوهش 
که  نیست  تحصیل  آن  تبع  به  و  علم  نباشد، 
نتیجه نبود پژوهش جهانی خالی از علم خواهد 

بود.
امام جمعه بوشهر وظیفه تمام مردم را حفظ 
و گسترش علوم دینی برشمرد و افزود: جهان 
اسالم درباره علوم دینی اول از همه باید دفاع 
کنند، دوم اینکه معارف اصیل را ارائه دهند و در 
آخر خود تولید علم داشته باشند، که اگر تولید 
علم صورت نپذیرد و به علوم گذشته تکیه کنیم 

به حتم ضربه مهلکی خواهیم دید.
غنی  معارف  تشنه  را  جهان  وی 
علم  داشت:  اظهار  و  خواند  اهل بیت)علیهم السالم( 
و  تولید  را  آن  ما  اگر  دارد که  بالنده  یک حیات 
خواهند  مدیریت  را  ما  دیگران  نکنیم،  مدیریت 

کرد و این قاعده علوم کالن است.
نماینده ولی فقیه در استان بوشهر در توصیف 
و  تحصیل  علم،  یک  فهم  گفت:  علم،  فهم 
با گزاره های جدید  باید  ما  تحقیق آن است که 
و  یا ارتقای سطح در گزاره های موجود  به  تولید 

علم برسم. اگر چنین نشود ما دچار آسیب هایی 
حوزه های  در  و  می شویم  جهان  سطح  در 
اعتقادی، اخالقی و دینی به ما ضربه زده و ما را 

مدیریت می کنند.
امام جمعه بوشهر بر تهذیب نفس تأکید کرد 
خدا  دین  و  اسالم  حجت  ما  داشت:  اذعان  و 
خود؛  های  منیت  و  خود  حجت  نه  هستیم، 
پس اگر کسانی در حوزه علمیه به دنبال مطرح 
خود  برای  خدا  دین  از  و  هستند  خود  کردن 

هزینه می کنند بدانند که از االن باخته اند.
درباره  پایان  در  بوشهری  صفایی  الله  آیت 
مدیریت جهانی در حوزه علوم سخنانی مطرح 

نمود.

»حجت االسالم حسین فقیه« 
جشنواه  برگزاری  حاشیه  در 
عالمه حلی در جمع خبرنگاران 
بستری  جشنواره  این  گفت: 
شکوفاسازی  برای  است 
تقویت  و  جوانان  استعدادهای 
در  پژوهشی  نیروهای  بنیه 
استان که بهترین روش رسیدن 
آسیب شناسی  شکوفایی  به 
ارائه  و  حوزه  درونی  مسایل 

راهکار از طرف طالب است.
افزود:  فقیه  حجت االسالم 
این  با  حلی  عالمه  جشنواره 
به  که  شد  راه اندازی  هدف 
تقویت خود باوری علمی، ایجاد 
نظریه پردازی،  و  کرسی های 
زمینه سازی  و  علم  تولید 

استعداد طالب منجر شود.
حلی  عالمه  جشنواره  دبیر 
سال  اولین  امسال  گفت: 
استان  در  جشنواره  برگزاری 
همکاری  با  که  است  بوشهر 
پژوهشی  شورای  معاونت 
و  برگزار  مقاله نویسی  مسابقه 
اثر   90 که  شرکت کننده   165
بانوان  از  اثر   75 و  آقایان  آن 
در سه  و  ارسال شد  مسابقه  به 
تقدیر  شایسته  برگزیده،  سطح 
رتبه بندی  آثار شرکت کننده ها  و 

شد.
اهداف  از  یکی  پایان  در  وی 
پرورش  جشنواره،  برگزاری 
امر  در  حوزه  جوان  نیروهای 
نیروها  این  تبدیل  و  پژوهش 
نتیجه  در  و  مدرس  استاد،  به 
مبلغی که خود نیز برای دیگران 
تولید نیرو داشته باشد، برشمرد.

با حضور »آیت الله صفایی بوشهری« افتتاح شد

ساختمان مدیریت حوزه علمیه خواهران استان بوشهر

»آیت الله صفایی بوشهری«، در جشنواره  عالمه حلی  استان بوشهر:»حجت االسالم ابراهیمیان«، در مراسم افتتاح مدیریت حوزه های علمیه خواهران استان بوشهر:

جهان تشنه معارف غنی اهل بیت)علیهم السالم( استشعاع نورانیت حوزه علمیه خواهران را به تمام جهان گسترش دهیم

دبیر جشنواره عالمه حلی:

هدف جشنواره 
عالمه حلی، 

تقویت بنیه علمی 
پژوهشی نیروهای 

جوان 
حوزه است

معاون پژوهش حوزه علمیه خواهران کشور:

دنیای غرب باور نداشت دین وارد 
دنیای سیاست شود

مدیر حوزه علمیه خواهران استان بوشهر:

»حجت االسالم حصاری« در جمع خبرنگاران استان بوشهر:

برخی افراد به دنبال خلع سالح انقالب اسالمی هستند

خواهران  علمیه  حوزه  مدیر 
جمع  در  بوشهر  استان 
برخی  گفت:  طلبه  خواهران 
انقالب  سالح  خلع  دنبال  به 
قصد  و  هستند  اسالمی 
جمهوری  مقدس  نظام  دارند 
دشمنان  مقابل  در  را  اسالمی 
زیاده خواه و منافقین درونی که 
هنوز در فکر زنده نگه داشتن 
فتنه 88 هستند، تقویت کنند.

یوسف  »حجت االسالم 
جمالی« با اشاره به عکس العمل 

اخیر  اظهارات  به  نسبت  مردم 
بر  مبنی  دولتمردان  از  برخی 
عدم نیاز کشور به قوای نظامی 
 ،FATF مانند  قراردادهایی  و 
گفت: مردم والیتمدار و همیشه 
و  تقدیر  ضمن  صحنه،  در 
زحمات   و  تالش ها  از  تشکر 
ارتش  و  عزیز  سپاه  شبانه روزی 
را  مواضع  این گونه  قهرمان، 
به  را  جامعه  خواص  و  محکوم 
گفته های  در  دقت  و  بصیرت 

خود دعوت می کنند.
ایران  در  امروز  افزود:  وی 
گوش  به  صداهایی  اسالمی 
را  نظام  دلسوزان  که  می رسد 
دچار تردید می  نماید که آیا این ها 

سخن دوست است یا دشمن؟
خواهران  علمیه  حوزه  مدیر 

داشت:  اظهار  بوشهر  استان 
مقدس  نظام  که  شرایطی  در 
روز  هر  اسالمی  جمهوری 
منطقه  و  می شود  تهدید 
مورد  سو  هر  از  خاورمیانه 
سخن  گرفته است  قرار  هجمه 
از انحالل نیروهای نظامی به 
ویژه سپاه همیشه قهرمان چه 

معنی می تواند داشته باشد.
در  جمالی  حجت االسالم 
اینگونه  قطعًا  گفت:  پایان 
چنین  امضای  و  اظهارات 
و  دشمن  سود  به  قراردادهایی، 
به ضرر نظام جمهوری اسالمی 
ایران  بیدار  ملت  ولی  است 
ظلم  بار  زیر  هیچگاه  اسالمی، 
نرفته و نمی رود و به شدت با این 
نوع گفتار و رفتار برخورد می کند.

تحصیل 10 هزار طلبه جدیدالورود در 
حوزه های علمیه خواهران

»حجت االسالم والمسلمین محمودرضا جمشیدی« در سومین 
نشست مدیران استانی حوزه های علمیه خواهران کشور:

حضور خواهران طلبه را در فضای مجازی 
به عنوان یک سیاست دنبال می کنیم

خواهران  علمیه  حوزه های  مدیر 
مدیران  نشست  سومین  در  کشور 
علمیه خواهران  استانی حوزه های 
مدیریت  مرکز  در  که  کشور 
برگزار  خواهران  علمیه  حوزه های 
شد، با تبریک اعیاد قربان و غدیر، 
تبلیغ غدیر را وظیفه تمام مسلمانان 

دانست.
افزود:  جمشیدی«،  محمودرضا  والمسلمین  »حجت االسالم 
بر  محمد)ص(  حضرت  و  بوده  ما  دوش  بر  قیامت  تا  وظیفه  این 

عهده مان گذاشته اند.
برای  میزان  هر  به  گفت:  علمیه  حوزه  مدرسین  جامعه  عضو 
نباید  می دهد.  خدا  را  آن  پاداش  کنیم،  کار  اهل بیت)علیهم السالم( 
کیان  از  دفاع  ما  رسالت  کنیم.  تعیین  نرخ  کارهایی  چنین  برای 

اهل بیت)علیهم السالم(  تا قیامت است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر این که حرکت 
حال حرکت  در  خوبی  با شتاب  خواهران  علمیه  حوزه های  علمی 
مناسبی  فرصت  جدید  تحصیلی  سال  آغاز  داشت:  اظهار  است، 

برای نشان دادن مسئولیت خود است.
برگزاری  از  همچنین  جمشیدی  والمسلمین  حجت االسالم 
این  در  افزود:  و  داد  خبر  حوزوی  مراکز  میان  مشترک  نشست 
حوزه های  خدمات،  مرکز  شامل  حوزوی  مراکز  مسئوالن  نشست 
علمیه  حوزه های  جامعةالمصطفی العالمیه،  برادران،  علمیه 
برای  بیشتر  با هدف همگرایی  اسالمی  تبلیغات  دفتر  و  خواهران 
همچنین  و  کالن  مسائل  در  مشترک  ظرفیت های  از  بهره گیری 

تقسیم کار در این زمینه ها شرکت می کنند.
وی اضافه نمود: این نشست ها به صورت ماهانه برگزار می شود 
و تصمیم داریم که در استان های مختلف کشور نیز این نشست ها 

در حد مدیران استانی نیز برگزار نماییم.
مدیر حوزه های علمیه خواهران کشور از ارائه برخی خدمات به 

طالب خواهر توسط مرکز خدمات حوزه های علمیه خبر داد.
نظام،  دستاوردهای  حفظ  علمیه  حوزه  مدرسین  جامعه  عضو 
علمیه  حوزه های  وظایف  از  را  بالندگی  ایجاد  و  وضعیت  ترمیم 
برشمرد و با تأکید بر این که با برنامه ریزی مناسب می توان به این 
حوزه های  اداره  برای  پایدار  منابع  از  بهره گیری  بر  رسید،  اهداف 

علمیه خواهران کشور تأکید نمود.
خواهران  علمیه  حوزه های  مدیریت  مرکز  تالش  افزود:  وی 
حمایت  این  ولی  است،  استان ها  علمیه  حوزه های  از  حمایت 
استانی  مدیران  باید  منظور  همین  به  بود.  خواهد  توان  اساس  بر 
حوزه های علمیه خواهران از ظرفیت های استان خودشان نیز بهره 

ببرند.
حجت االسالم والمسلمین جمشیدی ضمن تأکید بر بهره گیری 
از ظرفیت های پژوهشی گفت: برای این بحث باید وقت گذاشت. 
تمام  کار  خواهران  علمیه  حوزه های  استانی  مدیران  از  ما  انتظار 
وقت و تمام عیار است. میدان پژوهش یکی از میدان هایی است 

که بانوان طلبه می توانند در آن تبحر فراوانی داشته باشند.
در  نخست  قدم  افزود:  علمیه  حوزه  مدرسین  جامعه   عضو  

موفقیت و ارتقای هر کاری، وقت گذاشتن برای آن است.
تقویت هیأت  بر  باتأکید  مدیر حوزه های علمیه خواهران کشور 
أمنا مدارس علمیه خواهران اظهار داشت: باید با احراز شاخص ها 
در  خواهران  علمیه  حوزه های  کمی  ارتقای  دنبال  به  مالک ها  و 
علمیه  حوزه های  که  هم  مناطقی  در  باشیم.  هم  محروم  مناطق 
به  نیاز  باشیم که  ارتقای کیفی  دنبال  به  باید  دارد  خواهران وجود 

مشورت، برنامه ریزی و همگرایی با سایر نهادهای استان ها دارد.
تأکیدات  به  اشاره  با  کشور  خواهران  علمیه  حوزه های  مدیر 
مجازی  فضای  از  بهره گیری  بر  انقالب)مدظله العالی(  معظم  رهبر 
عرصه  این  در  را  خواهران  علمیه  حوزه های  دین،  تبلیغ  جهت 

پیشتاز دانست.
این  در  شده  کنترل  و  شده  حساب   برداشتن  قدم  گفت:  وی 
میدان بر کارهای دیگر نیز مؤثر است. نباید خواهران طلبه احساس 

کنند که در بهره گیری از ظرفیت های اجتماعی واماندگی دارند.
حضور  برای  البته  افزود:  علمیه  حوزه   مدرسین  جامعه  عضو 
به  مستند  باید  امکانات،  نمودن  فراهم  ضمن  مجازی  فضای  در 
این فضا وجود داشته  در  ایمنی  نسبتًا  تا حضور  وارد شد  پژوهش 
باشد. شعار »هر طلبه یک وبالگ« را باید جدی بگیریم تا بانوان 
طلبه در این عرصه مؤثر بوده و به ندای رهبر معظم انقالب)مدظله العالی( 

لبیک بگویند.
حجت االسالم والمسلمین جمشیدی همچنین شبکه کوثرنت را 
زمینه ای برای ایجاد صدها شبکه مجازی دیگر بیان نمود و یادآور 
به  را  مجازی  فضای  مختلف  عرصه های  در  حضور  تقویت  شد: 

عنوان یک سیاست دنبال می کنیم.
انقالبی گری  بحث  در  علمیه  حوزه  مدرسین  جامعه  عضو 
طلبه  که  نکته  این  یادآوری  با  نیز  خواهران  علمیه  حوزه های 
دور  ضدانقالب  و  انحرافی  جریان های  انحرافات،  از  بسیجی 
ندارند.  نیاز  به مراقبت  نباید خیال کنیم طالب  بود گفت:  خواهد 
طالب، امانت های خانواده هایشان برای ما هستند که باید از نظر 

اعتقادی، سیاسی و عملی آن ها را حفظ کنیم.
وی افزود: امروز شاهد تهاجم های فرهنگی دشمنان هستیم 
به  و مراکز مختلف  نهادها  آ ن ها  با  مقابله  برای  این می طلبد  که 
نهادها هماهنگ شوند.  دیگر  با  و  یکدیگر  با  مراکز حوزوی  ویژه 
البته ما امر بر دیگر نهادها نیستیم، ولی تعامل و همکاری را الزم 

می دانیم.
مدیر حوزه های علمیه خواهران کشور گفت: البته در تعامل با 
دیگر نهادها و مراکز باید استقالل و عزت حوزه که به واسطه امام 

زمان)عج( به وجود آمده، کاماًل حفظ شود.
مدیران  این که  بیان  با  جمشیدی  والمسلمین  حجت االسالم 
نمایندگان  با  همراهی  باید  خواهران  علمیه  حوزه های  استانی 
ولی فقیه را جدی بگیرند، ضمن تقدیر و تشکر از خدمات نمایندگان 
جهت  در  استان ها  سایر  و  اصفهان  بوشهر،  استان های  ولی فقیه 
همراهی  این  نمود:  تأکید  خواهران،  علمیه  حوزه های  به  خدمت 

باید در حرکت باشد نه در ایستایی.
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه در پایان با یادآوری این مطلب 
حفظ  با  دولت ها  تمام  با  خواهران  علمیه  حوزه های  تعامل  که 
مسیر  ساخت:  خاطرنشان  بوده است،  مطلوب  حوزه،  استقالل 
اصلی ما فرهنگی، پژوهشی و آموزشی است و در مسیر سیاسی نیز 
کاماًل در مسیر انقالب،  امام راحل و مقام معظم رهبری)مدظله العالی( 

حرکت می کنیم.
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»خانم سمیرا رستمی«، معاون فرهنگی مدرسه علمیه خواهران 
الزهرا)س( اردبیل از برگزاری کارگاه آموزشی »پیشگیری از اعتیاد« 

ویژه تبلیغ در این مدرسه خبر داد.
»آقای ابوالفضل کبیری«، کارشناس سازمان بهزیستی اردبیل 
در  مخدر  مواد  حرمت  فلسفه  به  اشاره  با  آموزشی  کارگاه  این  در 
از  یکی  را  آن  و سالمت  اسالم حفظ عقل  اسالم گفت: شریعت 
و  داده  قرار  توجه  مورد  عالی دستورهای شرعی  اهداف  و  مقاصد 
هرگونه عمل و رفتاری را که به زوال آن می انجامد را حرام می داند.

اعتیاد  سرچشمه  را  شخصیتی  عوامل  و  روانشناختی  نظام  وی 
قلمداد نمود.

اعتیاد  با  مقابله  راهکار  افزود:  بهزیستی  سازمان  کارشناس 
گاهی است. مهارت صحیح زندگی کردن و آ

جمله  از  را  خانوادگی  پیرامون  عوامل  و  موقعیت  کبیری  آقای 
عوامل گرایش جوانان به مواد مخدر دانست.

تبعیض   خانواده،  در  محبت  کمبود  مانند  دیگری  عواملی  وی 
بین فرزندان و... را از عوامل گرایش افراد به اعتیاد برشمرد.

کارشناس سازمان بهزیستی در پایان این نشست گفت: باورهای 
با  ناشادی  درمان  و  تبدیل می کند  ناشادی  به  را  اعتیادآور شادی 

اعتیاد باعث مسمومیت افراد می شود. 

مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( اردبیل برگزار نمود

کارگاه آموزشی

مدیر مدرسه علمیه خواهران ثامن الحجج)ع( پارس آباد از برگزاری 
بررسی مشکالت  با هدف  این مدرسه  امنای  جلسه فصلی هیأت 

این حوزه در سال تحصیلی جدید خبر داد.
»خانم زینب دیندار« گفت: در این مراسم »حجت االسالم سّید 
زحمات  از  قدردانی  ضمن  پارس آباد،  جمعه  امام  رشادی«،  سعید 
اعضای هیات امنا و مدیر مدرسه علمیه خواهران ثامن الحجج)ع(، 
به  نسبت  مبّلغان  مسئولیت  احساس  و  حوزه  حساس  جایگاه  به 

وضعیت حجاب بانوان در این شهر تأکید نمود.
سازماندهی  طالب،  توسط  داخلی  نشریه  تهیه  است،   گفتنی 
دوره  برگزاری  تحصیل،  حین  در  و  دانش آموخته  از  اعم  مبّلغان 
با  عرب  ادبیات  و  خطابه  فن  احکام،  قرآن،  مربیگری  آموزش 

همکاری بنیاد مهدویت و...از مصوبات این نشست بود. 

در مدرسه علمیه خواهران ثامن الحجج)ع( برگزار شد

دوره آموزش مربیگری قرآن

خواهران  علمیه  مدرسه  فرهنگی  معاون  جاهد«،  »خانم رباب 
سالروز  مناسبت  به  نشستی  برگزاری  از  پارس آباد  ثامن الحجج)ع( 

ازدواج حضرت علی)ع( و حضرت زهرا)س( در این مدرسه خبر داد.
در  ثامن الحجج)ع(،  علمیه  مدرسه  مشاور  »خانم  لیال  علیاری«، 
این نشست ضمن تشریح آسیب های تشریفات ازدواج در اسالم، 

رضایت خدا و ائمه اطهار)علیهم السالم( را اصل در ازدواج دانست.
هرگونه  از  دور  به  باید  عروسی  و  عقد  مراسمات  افزود:  وی 
معصیت بوده و با روش و سبک زندگی دینی و اسالمی برگزار گردد.

خانم علیاری کفویت اعتقادی- فرهنگی را معیار های ازدواج در 
سبک زندگی علوی و فاطمی  قلمداد نمود. 

به مسئله  نسبت  اشتباه مردم  دیدگاه  و  افزود: سختگیری  وی 
برای همسرش قرار داده شود  باید  از سوی مرد  مهریه که اصواًل 
متأسفانه در زمان کنونی به امری تبدیل شده که از موانع ازدواج و 

بهم خوردن کانون خانواده می گردد.

بررسی آسیب  های تشریفات ازدواج در اسالم

مدیر مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( خلخال از برگزاری جلسه 
فصلی هیأت امنا این مدرسه با هدف بررسی مسائل این حوزه در 

سال تحصیلی جدید خبر داد.
»حجت االسالم  نشست  این  در  گفت:  شاهنده«  حبیبه  »خانم 
امیر رشتبری« امام جمعه خلخال، با اشاره به کسب موفقیت های 
آموزشی،  و  فرهنگی  جمله  از  مختلف  زمینه های  در  مدرسه  این 
به طرح مشکالت مکان فعلی مدرسه پرداخت و مساعدت اعضا 

هیات امنا را خواستار شد.

در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( برگزار شد

جلسه فصلی هیأت امنا

»خانم رباب شهبازی«، مدیر مدرسه علمیه خواهران ولیعصر)عج( 
حضرت  ازدواج  سالروز  مناسبت  به  مراسمی  برگزاری  از  گرمی، 
علی)ع( و حضرت زهرا)س( با حضور طالب و استادان این مدرسه در 

مسجد جامع گرمی خبر داد. 
»خانم سمیه یوسفی« استاد حوزه و دانشگاه در این مراسم یکی 
از علل عقب ماندگی مسلمین را از حیث پیشرفت های مادی، عمل 
نکردن صحیح و کامل به الگوهای اسالمی سبک زندگی برشمرد.
وی با تأکید بر این که در زمان حاضر نیز می توان سبک زندگی 
بارز  مصداق  را  زهرا)س(  حضرت  زندگانی  داشت،  اسالمی  و  دینی 

برای سبک زندگی دینی، الهی و توحیدی قلمداد نمود.
اسالمی  زندگی  سبک  بارعایت  افزود:  دانشگاه  و  حوزه  استاد 
می توان بهترین الگوی سبک زندگی برای سایر مردم جهان باشیم.
خانم یوسفی ضمن اشاره به ضرورت مقید بودن به سبک زندگی 
اسالمی افزود: کسی که می خواهد از دنیای خود به خوبی استفاده 
نماید و آن را معبر خوبی برای آخرت خود قرار دهد، سبکی بهتر 
از سبک زندگی دینی پیدا نمی کند؛ چرا که خالق دین و دنیا یکی 

است. آن کسی که دین را ارائه نموده دنیا را هم خلق نموده است.
تقلید کورکورانه  و  پیدایش مشکل  دانشگاه علت  و  استاد حوزه 
جوانان از فرهنگ و سبک زندگی غربی را ترکیبی و مخلوطی بودن 

فرهنگ دانست.
خانم یوسفی در پایان این مراسم گفت: عبادت های ما اسالمی است 
لکن ازدواج، بازار و اقتصادمان اسالمی نیست و تنها راه برون رفت از 

این مشکل درست تبیین نمودن معنای سبک زندگی اسالمی است.

در مدرسه علمیه خواهران ولیعصر)عج( بررسی شد

سبک زندگی دینی

خواهران  علمیه  حوزه  مدیر 
استان اصفهان در آستانه  بازگشایی 
مدارس علمیه خواهران در شهریور 
نقش  تشریح   به  نشستی  در  ماه، 
در  علمیه  حوزه  جایگاه  اهمیت  و 
تقویت باورهای دینی و نشر فرهنگ 
جامعه  در  اسالمی  اخالق  و 

اسالمی پرداخت.
والمسلمین  »حجت االسالم 
امیدواریم  افزود:  ابطحی« 
شکوه  و  عظمت  سال  امسال، 
حوزه های علمیه باشد و همچنان 
کشور  دینی  فرهنگ  اعتالی  در 

تأثیرگذار تر و پویا تر از قبل باشد.
 وی افزود: امروز از هر طرف 
تهاجم فرهنگی دشمن با انواع 
علیه  ابزار  و  روش ها  اقسام  و 
نظام مقدس جمهوری اسالمی 
ایران شدت یافته است و آن ها 
راه های  از  دارند  سعی  همواره 
عظمت  و  کیان  گوناگون 
از  سازند،  متزلزل  را  اسالم 
این رو اگر ما غفلت کنیم ضربه 
سهمگینی به اسالم و مسلمین 

وارد خواهد شد.
خواهران  علمیه  حوزه   مدیر 
اهمیت  به  اشاره  با  اصفهان 

دشمن شناسی در شرایط کنونی، 
دشمنان  امروزه  داشت:  اظهار 
رنگ  چهره،  تغییر  با  اسالم 
این  با  و  اسالم به خود گرفته اند 
دسیسه به جنگ اسالم آمده اند. 
مسلمان  این ها  دانست  باید 
دولت  عنوان  به  اما  نیستند، 
اسالمی، خود را حامی و دلسوز 
می کنند،  معرفی  مسلمانان 
خون  به  دستشان  که  حالی  در 

مسلمانان آغشته شده است.
دانستن  ضروری  با  وی 
دشمنان  با  جانبه  همه  مقابله 
علمی  توانایی  داشتن  اسالم، 
اصلی  را شرط  دینی  بصیرت  و 

دشمن شناسی عنوان برشمرد.
بحث  افزود:  حوزه  استاد   

مباحث  از  دشمن شناسی 
معظم  مقام  که  است  مهمی 
رهبری)مدظله العالی( بسیار به روحانیون 
و حوزه های علمیه تاکید نموده اند.

والمسلمین  حجت االسالم   
از  دیگری  بخش  در  ابطحی 
زیاد  تعطیالت  سخنانش، 
از  یکی  را  علمیه  حوزه های 

مشکالت حوزه ها برشمرد.
متأسفانه  افزود:  وی 
باید  و  است  زیاد  تعطیالت حوزه 
حوزه  شود.  تعدیل  و  ساماندهی 
مبارک  ماه  تابستان،  ایام  در 
رمضان، ایام تبلیغی دهه محرم، 
ماه صفر و فاطمیه)س( با تعطیلی 
روبروست که این آسیب زیادی به 
علمیه  مدارس  در  علم  تحصیل 

آن ها  از  یکی  که  می نماید،  وارد 
بزرگان  و  است  دروس  فراموشی 
به  برای  فکری  یک  باید  حوزه 
حداقل رساندن تعطیالت نمایند.
به  توجه  حوزه، ضمن  استاد 
حوزوی  دروس  علمی  مباحث 
که  دروسی  گفت:  مدارس  در 
مباحثه  باید  می شود  خوانده 
دروس  برکت  واقع  در  و  شود 
که  است  مباحثه اش  به  حوزه 
توفیق  و  شادابی  پویایی  عامل 
علمی طالب است، لذا حضرت 
امام)ره( در خصوص مزیت های 
فرمودند:  طالب  مباحثه 
حوزه های  مانند  باید  دانشگاه 
نکات  از  یکی  باشد،  علمیه 
مباحثه  همین  حوزه ها  مثبت 
به  را  انسان  تواند  که می  است 

جاهای خوبی رهنمون سازد.
والمسلمین  حجت االسالم   
پایان گفت: طالب  ابطحی در 
داشته  نظر  در  را  خدا  همواره 
رعایت  با  که  بدانند  و  باشند 
است  نفس  تزکیه  و  تقوی 
مقصود  منزل  سر  به  علم  که 
و  تقوی  بدون  علم  و  می رسد 

تزکیه نفس به بیراهه می رود.

مدیر حوزه علمیه خواهران استان اصفهان:

مباحثه عامل پویایی، شادابی و توفیق علمی طالب است

معاون آموزش حوزه علمیه خواهران استان اصفهان از ارزیابی علمی 
و مهارتی اساتید و داوطلبان تدریس سطح دو مدارس خواهران خبر داد.

»خانم زهرا شفیعی«، با اعالم این خبر گفت: این دوره از ارزیابی 
اساتید، جهت تأمین استاد مورد نیاز مدارس شهرستان های اطراف 
استان اصفهان، با حضور 93 نفر از داوطلبان تدریس در قالب 7 
گرایش فقه و اصول،  ادبیات عرب، فلسفه و منطق، عقاید و کالم، 
تاریخ، قانون و سیاست و نیز تفسیر و علوم قرآنی، طی 11 روز در 

محل مدیریت حوزه خوهران استان برگزار شد.
افزود:  اصفهان  استان  خواهران  علمیه  حوزه  آموزش  معاون 
و  حقوق  گرایش  در  اصفهان  موردنیاز شهر  استادان  دوره  این  در 

سیاست مورد ارزیابی قرار گرفتند.
وی در پایان گفت: پذیرفته شدگان در این ارزیابی ها پس از طی 
جهت  اساتید،  سامانه  در  ثبت  و  نهایی  تأیید  آئین نامه ای،  مراحل 
تدریس به مدارس علمیه شهرستان های استان  معرفی می شوند.

معاون آموزش حوزه علمیه خواهران اصفهان خبر داد: 

ارزیابی علمی و مهارتی داوطلبان تدریس 
معاون فرهنگی حوزه علمیه خواهران اصفهان در نشستی تبلیغ درحوزه خواهران اصفهان

را از مهم ترین راهکارهای تقویت مبانی دینی مردم برشمرد.
مهم ترین  از  این که  به  اشاره  با  بهشتی«،  صدیقه  »خانم 
بانوان  جامعه  ویژه  به  و  مردم  دینی  مبانی  تقویت  راهکارهای 
داشت:   اظهار  است،  دینی  آموزه های  ترویج  و  تبلیغ  آموزش، 
ارزش های  و  فرهنگ  توسعه  و  رشد  فرآیند  در  تبلیغ  تأثیرگذاری 

اخالقی و اسالمی در جامعه امری انکارناپذیر است.
افزود:  اصفهان  استان  خواهران  علمیه  حوزه  فرهنگی  معاون 
بانوان  از  نفر   871 اعزام  با  اصفهان  استان  خواهران  علمیه  حوزه 
مبلغه و کارشناسان قرآنی به کانون های مساجد، پایگاه های بسیج و 
مجامع عمومی، در ماه ضیافت الهی به نقش تبلیغی خود عمل نمود.
خانم بهشتی در پایان اظهار داشت: بانوان مبلغه و کارشناسان 
با  همراه  قرآن کریم  تفسیر  31543جلسه  برگزاری  با  قرآنی 
جزءخوانی، تفسیر، قرائت دعا به بیان احکام شرعی و توصیه های 

اخالقی پرداختند.

معاون فرهنگی حوزه علمیه خواهران اصفهان:

تبلیغ؛ مهمترین راهکار تقویت فرهنگ دینی

عنوان  با  آموزشی  کارگاه  دوره  اولین 
»فضای مجازی و آسیب های آن در جامعه« 
با همکاری پایگاه بسیج مکتب الزهرا)س( در 
مدرسه علمیه زهرای مرضیه)س( اصفهان با 
»حضور  حجت االسالم مجتبی کرباسی«، 
انقالب  مجازی  فضای  مرکز  کارشناس 

اسالمی قم برگزار شد.
  حجت االسالم کرباسی در این کارگاه آموزشی 
رهبری)مدظله العالی(  معظم  مقام  بیانات  به  اشاره  با 
قدیم،  استعمار  شامل:  قسم  سه  بر  را  استعمار 

استعمار نو و استعمار فرانو تقسیم نمود.
انقالب  مجازی  فضای  مرکز  کارشناس 
اسالمی ضمن تشریح استعمار نو گفت: مهم ترین 

آن  از  نو  استعمار  بحث  در  دشمن  که  ابزاری 
استفاده می کند، رسانه است و همانطور که مقام 
تأثیر  امروز  فرمودند:»  رهبری)مدظله العالی(   معظم 
رسانه ها، تلویزیون و این شبکه های اطالع رسانی 

از سالح، موشک و اتم بیشتر است.«
 استاد حوزه و دانشگاه در بخش دیگری 
دشمنان  این که  به  اشاره  با  سخنانش  از 
داشته  را  فکری  همان  مردم  می خواهند 
یک  و  آمریکایی  سیاستمدار  یک  که  باشند 
اظهار  دارند  آمریکایی  رتبه  عالی  مأمور 
داشت: وایبر، واتس آپ، اینستاگرام و تلگرام 
شبکه اجتماعی جهانی اند که به وسیله  آن ها 
می توان با جهان ارتباط برقرار نمود، ولی در 

و  انزواطلبی  جمله   از  آسیب هایی  بردارنده 
گوشه نشینی، افسردگی و بحران هویت و از 
طرفی دیگر کاربر را از نزدیکان دور نموده و 

به غریبه ها نزدیک می نماید.
گفت:  پایان  در  کرباسی  حجت االسالم   
صورت  انقالبی  مجازی،  فضای  در  باید 
نرم افزاری،  و  سخت افزاری  حوزه  در  بگیرد، 
بومی سازی شود، باید شبکه  ملی ارتباطات 
در کشور و برای خانم ها یک شبکه اجتماعی، 
برای  اجتماعی،  شبکه  یک  آقایان  برای 
متناسب  مطالب  پسر  و  دختر  دانش آموزان 
که  شود  بارگزاری  مختلف  فصل های  سر  با 

مطالبه گری مردم هم بسیار مهم می باشد.

در مدرسه علمیه  خواهران زهرای مرضیه)س( بررسی شد

فضای مجازی و آسیب های آن در جامعه

در  استادان  و  طالب  حضور  با  رسانه ای  آسیب های  نشست 
مدرسه علمیه  خواهران فاطمه الزهرا)س( اصفهان برگزار شد.

»حجت االسالم  باقریان«استاد حوزه و دانشگاه در این نشست  
گفت:  افراد در زندگی مرتکب بعضی از اعمال می شوند که فکر 
می کنند صحیح است ولی در اصل آن عمل اشتباه است. از جمله 

این اعمال استفاده بیش از حد از رسانه است.
در ادامه این نشست »حجت االسالم لطفعلی باقریان«، با اشاره 
وضعیت  به  باید  همسر  انتخاب  در  بقره  گفت:  187سوره  آیه  به 
اقتصادی،کفویت، اعتقادات فرد مقابل توجه شود. و در این امر از 

مشورت و تجربه دیگران نیز باید بهره مند شد.
کارشناس خانواده در ادامه گفت: تربیت فرزند تا 7 سال بسیار 
حائز اهمیت است و باید به این امر  مهم توجه نمود که تربیت فرزند 
باید همراه با بازی و شعر باشد و نقش رسانه و تلوزیون را در زندگی  

فرزند کمرنگ کنیم زیرا رسانه آسیب زا و تخریب کننده است.
تفریح،  بازی،  محبت،  به  نیاز  افزود:  باقریان  حجت االسالم 
خانواده  در  افراد  اساسی  نیازهای  جمله  و...از  خواب  امنیت، 

می باشد.
نیازهای  نشدن  برآورده  رسانه،  آسیب های  از  گاهی  آ عدم  وی 
واقعی کودك و نوجوان، تفکر ناصحیح، عقب ماندگی از پیشرفت در 
صورت عدم استفاده از رسانه و ضعیف شدن فرهنگ خانواده را از 

دالیل گرایش خانواده ها به تلویزیون برشمرد.
رسانه  آسیب های  تشریح  ضمن  درپایان  خانواده  کارشناس 
بین  روابط  کاهش  باعث  تلویزیون  از  حد  از  بیش  استفاده  گفت: 
اعضای خانواده، مانع برآورده شدن نیازهای واقعی، ضعیف شدن 
پیوند عاطفی، کاهش گفت وگو در خانواده، تضعیف نقش تربیتی 

والدین، افزایش خشونت، پرخاشگری و .... می گردد. 

مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( برگزار نمود

نشست »بررسی آسیب های رسانه ای«

استانی  برگزاری مرحله  از  مدیر حوزه علمیه خواهران اصفهان 
علمیه  حوزه  ممتازان  و  برتر  استعداد های  علمی  مصاحبه های 

اصفهان در این حوزه خبر داد.
استانی  مرحله  گفت:  ابطحی«  مهدی  سید  »حجت االسالم 
برتر حوزه های علمیه خواهران  مصاحبه های علمی استعداد های 
اصفهان با تعداد 70 نفر از طالب سطح دو  از دروس فقه، اصول 

و عقاید برگزار شد.
وی با اشاره به مراحل شناسایی استعدادهای برتر در حوزه علمیه 
طالب  پرونده های  اولیه  بررسی  طی  گفت:  اصفهان  خواهران 
از  نفر  برتر مرکز،70  و استعدادهای  امور نخبگان  اداره کل  توسط 

طالب سطح دو جهت مصاحبه علمی دعوت شدند.
مدیر حوزه های علمیه خواهران اصفهان از شرایط اولیه طالب 
باورمندی  انگیزه،  داشتن  را  برتر  استعداد های  عنوان  به  برگزیده 
طلبگی،  زی  اخالقی،  رذائل  از  پرهیز  طلبگی،  هویت  به  نسبت 
خالقیت  عفاف،  و  حجاب  رفتار،  حسن  عبادی،  امور  به  اهتمام 
صالحیت  و  سیاسی  فکری،  تعادل شخصیتی،  علمی،  نوآوری  و 

علمی با حداقل معدل علمی 18 بیان نمود.
حجت االسالم ابطحی دروس مصاحبه علمی را شامل اصول، 
فقه و عقاید برشمرد و گفت:  طالبی که در مرحله استانی موفق 
نخبگان  اداره کل  و  استان  مدیریت  سوی  از  الزم  امتیاز  اخذ  به 
به مرحله کشوری  مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران شوند 

مصاحبه استعدادهای برتر راه پیدا خواهد نمود.
توسط  استانی  مرحله  علمی  مصاحبه  گفت:  پایان  در  وی 
عبدالرسول  ،»حجت االسالم  جوادسلیمیان«  »حجت االسالم 

قاسمی« و»حجت االسالم سید محمد ادیب آل علی« انجام شد.

حوزه علمیه خواهران اصفهان برگزار نمود

مرحله استانی مصاحبه های علمی 
استعداد های برتر و ممتازان

نشستی با عنوان »آشنایی با سیره امام رضا)ع(« با حضور خواهران 
طلبه و عموم بانوان خمینی شهر در سالن اجتماعات مدرسه علمیه 

خواهران رضویه این شهر برگزار شد. 
خواهران  علمیه  مدرسه  مؤسس  فیاض«،  »حجت االسالم 
رضویه خمینی شهر در این نشست گفت: امام رضا)ع( در مقایسه با 

امامان دیگر روایات بیشتری نقل فرموده اند.
 وی اهمیت دادن امام رضا)ع( به عقل را یکی از نکات قابل توجه 

در سیره آن امام همام دانست.
استاد حوزه و  دانشگاه افزود: امام رضا)ع( در حدیثی فرمودند: 
»دوست هرکس عقل او و دشمن اش جهل اوست« و یا در جای 
خوب  مردم  با  که  است  آن  عقل  از  نیمی   « می فرمایند:  دیگری 

معاشرت کنیم «.
مؤسس مدرسه علمیه خواهران رضویه درمورد سیره عملی امام 
و  می فرمودند  ختم  را  قرآن  یک بار  روز  گفت: حضرت سه  رضا)ع( 

اهل روزه و نمازهای مستحبی بودند.
حضرت،  بیشتر  شناخت  برای  خواست  طالب  از  پایان  در  وی 
موضوع تحقیق وپایان نامه های خود را سیره و روش زندگی فردی 

و اجتماعی حضرت انتخاب نمایند.

مدرسه علمیه خواهران رضویه برگزار شد

نشستی با عنوان »آشنایی با سیره امام رضا)ع(«

 سلسله جلسات پژوهشی ویژه طالب با حضور » آقای احسان 
موضوع  با  اصفهان  دانشگاه  علمی  هیئت  عضو  اکبری«  علی 
»شیوه مقاله نویسی به سبک علمی پژوهشی« در مر کز تخصصی 

تفسیر و علوم قرآنی ام االئمه)س( نجف آباد برگزار شد.
الهیات،  حوزه  در  گفت:  نشست  این  در  علی اکبری  آقای 
برای  است؛  تحلیلی  و  توصیفی  روش  به  نویسنده  یک  تحقیقات 
روش های  و  کتاب  به  پایبند  باید  باشید  خوبی  پژوهشگر  این که 
مطالعه  را  دیگران  نوشته های  و  مقاله ها  بلکه  نباشید،  تحقیق 

نمائید؛ زیرا از این طریق می توان روش بدست آورد. 

روان شناسی،  اجتماعی،  علوم  حوزه  در  تنها  افزود:  دانشگاه  استا 
علوم تربیتی، علوم سیاسی است که باید به روش های کمی و کیفی 
توجه شود، در این علوم نیاز به خواندن کتاب های روش تحقیق است.
وی در ادامه به معرفی سایت های مختلف در مورد پایان نامه ها، 
همایش ها، کتاب ها، روش ورود و چگونگی استفاده از این سایت ها پرداخت.
ندارد،  فایده  نشریه ای  هر  خواندن  افزود:  علی اکبری  آقای   
اعتبار  و دارای  را رعایت می کنند  و نظم  نشریاتی که  شکل کار، 

علمی هستند را مورد مطالعه قرار دهید. 
و  شکلی  نکات  و  اشکاالت  به  جلسه  دو  طی  در  دانشگاه  استاد 
مقاله،  عنوان  نوشتن  چگونگی  طلبه،  خواهران  مقاله های  محتوایی 
نگارش مقاله، پرداخت، و ارکان یک مقاله را، چکیده و مقدمه دانست.
 وی افزود: در چکیده نویسی سه اصل مهم است که باید رعایت 
گردد؛1. سؤال مورد پژوهش؛ 2. ضرورت انجام تحقیق؛ 3. نوآوری 

و دیدگاه یا مختار نگارنده است. 
مقدمه  در  مقدمه شروع می شود؛  از  مقاله  پایان گفت:  در  وی 
با  آن  تفاوت  تحقیق،  انجام  ضرورت  و  است  سؤال  طرح  صرفًا 
نویسنده  نوآوری  جنبه  و  دقیق تر  چکیده  که  است  این  در  چکیده 
را منعکس  می نماید و به تعریفی دیگر چکیده به منزله جلد کتاب 

می باشد که نشان دهنده محتوای آن است. 

در مرکز تخصصی تفسیر و علوم قرآنی ام االئمه)س( تشریح شد

شیوه مقاله نویسی به سبک علمی پژوهشی



مدیر حوزه علمیه خواهران مازندران در جمع خبرنگاران با بیان 
پیروزی  از  پیش  تا  مازندران  در  خواهران  دینی  تحصیالت  این که 
به صورت  استان  عالمه  بانوان  از  برخی  و  علما  از سوی  انقالب، 
فاطمیه  و  عصمتیه  عنوان  با  مکتب خانه هایی  قالب  در  و  سنتی 
مدرسه  نخستین  انقالب،  از  بعد  گفت:  است،  می گرفته  صورت 
علمیه  حوزه  عنوان  با   1360 سال  در  مازندران  خواهران  علمیه 

شهید مطهری در تنکابن تأسیس شد.
از  قبل  تا  که  این  به  اشاره  با  غفاری«،   علی  »حجت االسالم 
تأسیس مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهران کشور در سال 1375، 
اندازی شد،  راه  مازندران  در  دیگر  هشت مدرسه علمیه خواهران 
افزود: با تأسیس مدیریت منطقه پنج حوزه های علمیه خواهران در 
سال 86، مدارس علمیه خواهران استان های مازندران و گلستان 

تحت پوشش این مدیریت قرار گرفتند.
وی افزود: در سال 1393 با توجه به مصوبه شورای سیاست گذاری 
خواهران  علمیه  حوزه  مدیریت  خواهران،  علمیه  حوزه های 
حوزه  مدیریت  حاضر  حال  در  و  جدا  گلستان  استان  از  مازندران 
تربیتی در 14  آموزشی  علمیه خواهران مازندران دارای 21 واحد 

شهرستان است.
مدیر حوزه علمیه خواهران مازندران ادامه داد: در حال حاضر 
عالی  آموزش  مرکز  یك  دو،  سطح  مقطع  در  علمیه  مدرسه   17
حوزوی و سه مرکز تخصصی حوزوی در رشته های فقه و اصول، 
تفسیر و علوم قرآنی و کالم اسالمی با بیش از چهار هزار طلبه در 

حال تحصیل و دانش آموخته فعالیت دارند.
حجت االسالم غفاری با اشاره به این که حوزه علمیه خواهران از 
جمله مراکز علمی مذهبی است که در زمینه های مختلف آموزش، 
 250 حاضر  حال  در  گفت:  دارد،  فعالیت  و...  فرهنگی  پژوهش، 

استاد در این مدارس علمیه مشغول تدریس علوم حوزوی هستند.
در  موجود  فرصت های  مهم ترین  از  این که  به  اشاره  با  وی 
ترویج  جهت  روز  به  و  کارآمد  نیروهای  تربیت  علمیه،  حوزه های 
حاضر   حال  در  گفت:  است،  جامعه   در  دینی  فرهنگ  ارتقای  و 
به عنوان مشاوران مذهبی، مربیان بصیرتی، مربیان  1200طلبه 

حفظ قرآن و احکام در فرصت های تبلیغی فعالیت دارند.
مدیر حوزه علمیه خواهران مازندران با بیان این که روزانه ششصد 
اهل بیت)علیهم السالم( معارف  بیان  و  جماعت  نماز  اقامه  جهت  طلبه 
از  بیش  همچنین  داد:  ادامه  دارند،  حضور  دخترانه  مدارس  در 
صالحین   طرح  و  جهادی  اردوهای  قالب  در  بسیج  با  طلبه   350

همکاری می کنند.
استان،  خواهران  حوزه  پژوهشی  فعالیت های  به  اشاره  با  وی 
گفت: با توجه به این که یکی از اهداف حوزه های علمیه ارتقاء سطح 
پژوهشی طالب است، به همین دلیل در این خصوص سیاست های 
تدوین  خواهران  علمیه  حوزه های  مدیریت  مرکز  سوی  از  متعددی 
شده که از جمله آن ارائه تحقیق پایانی در سطح دو و پایان نامه در 
سطح سه است که تا کنون 1400 تحقیقات پایانی و 20 پایان نامه در 

رشته های تفسیر و علوم قرآنی، فقه و اصول دفاع شده است.
مازندران  خواهران  حوزه  این که  بیان  با  غفاری  حجت االسالم 
دارای 64 مورد تشکل پژوهشی است که در قالب هسته و کانون  
فعالیت دارند، گفت: همچنین 182 استاد راهنما، مشاور و داور  در 

سطح دو و سه استان در حال فعالیت هستند.
این که نخستین شورای علمی پژوهشی حوزه های  بیان  با  وی 
و  شد  تشکیل  مازندران  استان  در   90 سال  خواهران،  علمیه 
پژوهشی  سطح  ارتقاء  خصوص  در  را   متعددی  جلسات  تاکنون 
طالب برگزار نموده است، افزود: تاکنون دو کتاب و 15 مقاله از 
سوی هسته های پژوهشی و هشت کتابچه قرآنی از سوی طالب  

پژوهشگر برتر قرآنی حوزه خواهران استان تدوین شده است.
مدیر حوزه علمیه خواهران مازندران اعالم کرد: با توجه به تاکید 
آزاداندیشی  برگزاری کرسی های  مقام معظم رهبری در خصوص 
در محافل علمی، تا کنون حوزه خواهران مازندران 72  کرسی های 
آزاد اندیشی با موضوعات مختلف برگزار کرده است که نسبت به 

سایر مجامع علمی استان بیشترین کرسی را برگزار کرده است.
خواهران  علمیه  حوزه  هدف  داد:  ادامه  غفاری  حجت االسالم 
این است که با همه سازمان ها و نهادهای فرهنگی، تعامل برقرار 
ناب  معارف  و  ارزش ها  و  دینی  فرهنگ  توسعه  جهت  در  تا  نماید 

اسالمی در جامعه گام های مؤثرتری بردارد.
تحصیل  برای  نفر  هزار  حدود  امسال  نمود:  نشان  خاطر  وی 
دلیل  به  متأسفانه  که  نمودند  ثبت نام  مازندران  خواهران  حوزه  در 
کمبود  و  استان  شهرستان های  همه  در  علمیه  مدرسه  نداشتن 
فضای آموزشی، زمینه تحصیل برای عالقمندان فراهم نیست که 
این امر می طلبد که ائمه جمعه، علما و دلسوزان استان با مدیریت 
مدرسه  شهرها،  درهمه  تا  نمایند  همکاری  خواهران  علمیه  حوزه 

علمیه تاسیس شود.
توجه  با  گفت:  پایان  در  مازندران  خواهران  علمیه  حوزه  مدیر 
به دلیل موقعیت جغرافیایی در معرض  این که استان مازندران  به 
و  قطع  طور  به  است،  کشور  کل  از  مختلف  فرهنگ های  تهاجم 
یقین هر چه ابنیه و نهادهای مذهبی بیشتر شود این استان از نظر 

فرهنگی قوی تر خواهدشد.
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بهارهمدان شهراستان

نشست اخالقی با سخنرانی مدیر مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( 
همدان در جمع طالب و استادان این مدرسه برگزار گردید.

»خانم شریعت نژاد« در این نشست با اشاره به معنی لغوی اوقات 
و فراغت گفت: اوقات فراغت یعنی زمان هایی که افراد جدای از 

زمان کار به عالیق و سرگرمی هایشان می پردازند.
وی افزود: تفریح و سرگرمی نقش بسیار مهمی در پرورش قوای 
از  پیشگیری  موجب  و  دارد  رفتاری  و  اخالقی  فکری،  جسمانی، 

انحرافات و کج روی ها می شود.
مدیر مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( همدان با تأکید بر 
این که اوقات فراغت باید هدفمند باشد گفت: باید در برنامه ریزی ها 
دقت شود تا طرح ها و برنامه ها پاسخ گوی نیاز ها و توقعات جوانان باشد.
وی در پایان گفت: در همین راستا، مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( 
و  جوانان  برای  نشاط  با  و  فرهنگی  برنامه های  برگزاری  منظور  به  همدان 
نوجوانان با اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان تفاهم نامه ای امضا نمود.

مدرسه عملیه خواهران فاطمه الزهرا)س(:

اوقات فراغت باید هدفمند باشد

مدیر مدرسه علمیه خواهران صدیقه کبری)س( بهار، از برگزاری 
کالس های تابستانی در این مدرسه خبر داد.

را  کالس ها  این  برگزاری  از  هدف  عیوضی«  معصومه  »خانم 
سطح  ارتقاء  و  فراغت  اوقات  غنی سازی  قرآنی،  فرهنگ  ترویج 

علمی و معنوی عنوان کرد.
تأکید  است  یادگیری  و  آموزش  دنیای  حال،  دنیای  این که  بیان  با  وی 
آموزش  به  باید  کند  پیدا  دست  موفقیت  به  بخواهد  جامعه ای  اگر  نمود: 
اهتمام جدی داشته باشد. به همین منظور مدرسه علمیه صدیقه کبری)س(، 
در جهت تعالی روح و روان و روشنگری و آموزش های الزم، اقدام به برگزاری 

کالس های تابستانی ویژه طالب و عموم خواهران شهرستان نموده است.
موضوع  در  آموزشی  کالس های  این که  بیان  با  پایان  در  وی 
در  عمومی  کالس های  گفت:  می شود  ارائه  تخصصی  و  عمومی 
قالب کالس های تجوید، روخوانی و روان خوانی قرآن کریم،احکام، 
مطهری ،  شهید  کتاب های  مطالعاتی  سیر  زندگی،  مهارت های 
ورزش، حفظ موضوعی قرآن، خطاطی و ... است که در این زمینه 
آموزش قرآن با رویکرد توسعه و فراگیر کردن مبانی سطحی و فهمی 

قرآن کریم در بین عموم خواهران شهرستان در اولویت قرار دارد.

مدیر مدرسه علمیه خواهران صدیقه کبری)س(:

در مؤسسه آموزش عالی حوزوی فدک همدان بیان شد

مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( برگزار نمود

اهتمام به آموزش،
راه رسیدن جامعه به موفقیت است

محوریت  با  خواهران  علیمه  حوزه  مدیریت  عمرانی  کمیسیون 
قروه  فاطمیه  الراضیه)س(اسدآباد،  خواهران   علمیه  مدارس  افتتاحیه 
علمیه  حوزه  مدیر  حضور  با  کبودراهنگ،  فاطمه الزهرا)س(  و  جزین  در 
خواهران همدان، معاونان، هیات امنا و مدیران مدارس در حوزه علمیه 

خواهران همدان برگزار شد.
مدیر حوزه علمیه خواهران همدان در  این کمیسیون گفت: حضرت 
علی)ع( و حضرت فاطمه)س( باید در حوزه علمیه به عنوان الگو باشد و 

در اولویت های کار خود ایجاد سبک زندگی اسالمی داشته باشیم.
مراسم  برگزاری  گفت:  پایان  در  فاضلیان«  »حجت االسالم 
افتتاحیه در هفته اول مهر ماه، آماده کردن دعوت نامه ها و لوح 
تقدیر برای خیرین و افرادی که در ساخت مدرسه کمک نموده اند، 
از   افتتاحیه  زمان  تا  مدرسه  در  موجود  نمودن مشکالت  طرف  بر 

مهم ترین مصوبات جلسه بوده است. 

برگزاری کمیسیون عمرانی مدارس حوزه 
علمیه خواهران همدان

فدک  خواهران  حوزوی  عالی  آموزش  مؤسسه  فرهنگی  معاون 
صادقی«استاد  »خانم  حضور  با  احکام  کارگاه  برگزاری  از  همدان 

حوزه و دانشگاه، درجمع طالب  و استادان این مدرسه خبر داد.
فرمودند:  زهرا)س(  حضرت  افزود:  دانشگاه  و  حوزه  استاد 
»خداوند زکات را پاک کننده نفس و افزون کننده روزی قرار داد.«

خانم صادقی  افزود: باید به این نکته توجه داشت که یک مبلغ 
یا  و  قرآن  نماید که در  بیان  را  فلسفه مواردی  باید  احکام  بیان  در 
روایات معصومین)علیهم السالم( وارد شده است و از اظهارنظر شخصی 
خودداری نمایند. طبق روایت وارده پرداخت خمس و زکات عالوه 
از  پاکیزه می کند، سبب پاک شدن نفس  را  انسان  این که مال  بر 

بخل، طمع و حرص به مال دنیا می شود.

خمس و زکات سبب پاک شدن 
نفس از بخل، طمع و حرص 

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

فاطمه الزهرا)س( همدان برگزار شد.
حجت االسالم مسلمی در این نشست به بیان چگونگی حضور 
قلب در نماز و ویژگی های دوست خوب از نظر امام جعفر صادق)ع( 

پرداخت.

نشست اخالقی

مدیر مدرسه علمیه صدیقه کبری)س( از برگزاری اردوی علمی – 
فرهنگی در این مدرسه خبر داد.

تالش  روزه  دو  اردوی  این  در  گفت:  عیوضی«  معصومه  »خانم 
از  معنوی  و  شاد  فضای  از  بهره مندی  همراه  طالب  تا  شده است 
محضر استادان استفاده کنند و برای امتحانات پایان ترم آماده شوند. 
مباحثه درس هایی همچون  به  اردو  این  در  افزود: طالب  وی 
به رفع اشکال  نیز  پرداخته و استادان  صرف و نحو، فقه و اصول 

طالب پرداختند.

به همت مدرسه علمیه صدیقه کبری)س( برگزار شد

اردوی علمی - فرهنگی

به همت مدرسه علمیه خواهران صدیقه کبری)س( همدان مسابقه 
»طلبه نوشت« با حضور طالب، کارکنان و استادان در این برگزار شد. 
نقاشی  قالب  دو  در  حرم  مدافع  شهدای  موضوع  با  طرح  این 
مدافع حرم  و خاطره شهدای  یاد  گرامیداشت  با هدف  دلنوشته  و 
جایگاه شهدای  به  نهادن  ارج  و  و شهادت  ایثار  فرهنگ  ترویج   ،
به  نقاشی  و  بهترین دلنوشته  به  پایان  و در  برگزار شد  مدافع حرم 

رسم یاد بود هدیه ای اهدا شد.  

برگزاری مسابقه طلبه نوشت

از برگزاری  مدیر مدرسه علمیه خواهران صدیقه کبری)س( بهار 
مراسم اختتامیه کالس های تابستانی با عنوان طرح اندیشه های 

معنوی خبر داد.
عموم  برای  را  فرهنگی  کالس های  برگزاری  عیوضی«  »خانم   
در  فرهنگی  کالس های  داشت:  اظهار  و  ارزیابی  مفید  طالب  و 
قالب )تجوید و روخوانی قرآن ویژه خردساالن و بزرگساالن، احکام، 
آشپزی، مهارت های زندگی، ادبیات عرب، خطاطی و...( برگزار شد.
وی در پایان گفت: طرح اندیشه های معنوی از 1 تیر ماه آغاز و 

در 20 شهریور به پایان رسید.

مراسم اختتامیه کالس های تابستانی

اردوی زیارتی مشهد مقدس با شرکت 44 نفر از طالب، کادر، 
برگزار  بهار  کبری)س(  صدیقه  خواهران  علمیه  مدرسه  استادان 

شد.
برگزاری  رضا)ع(،  امام  قدمگاه  زیارت  گزارش  این  اساس  بر 
مراسم  برگزاری  اسکان،  محل  در  نشست  و  سخنرانی 
مولودیه خوانی در محل اسکان، زیارت حرم امام و تجدید میثاق 
پخش  و  ایران  اسالمی  جمهوری  گذار  بنیان  آرمان های  با 
بسته های فرهنگی از مهمترین برنامه های اجرا شده در این اردو 

بوده است.

برگزاری اردوی زیارتی مشهد مقدس
با شرکت 44 نفر از طالب

استاد  یدالله پور«،  »حجت االسالم  سخنرانی  با  اخالق  نشست 
حوزه و مبلغ برتر شهر در مدرسه علمیه خواهران فاطمیه)س( قروه 

درجزین برگزار شد.
حجت االسالم یدالله پور گفت:از اموری که باعث می شود انسان 

در مسیر بندگی و هدایت قرار گیرد، قرآن است. 
وی در پایان صحبت های خود به فصول بندگی اشاره و گفت: 
از  است  عبارت  اجمالی  صورت  به  که  دارد  فصل  چهار  بندگی 

شناخت تکلیف، عمل به تکلیف و تداوم تکلیف.

مدرسه علمیه خواهران فاطمیه)س( برگزار نمود

نشست اخالقی

علمیه  مدرسه  در  فاطمیه  شبهات  موضوع  با  اخالق  جلسه 
خواهران فاطمیه)س( قروه درجزین برگزار شد.

»حجت االسالم دکترگوهری« استاد حوزه و دانشگاه به بررسی 
برخی از شبهات مطرح شده درمورد شأن وجایگاه حضرت فاطمه 
این  که  از طالب خواست  بامعرفی کتاب هایی  و  پرداخت  زهرا)س( 

فتنه بزرگ را که دامن گیر جامعه دینی ما شده برطرف سازند.
وی شش سوال ازمجموع سواالتی که دراین رابطه مطرح شده 

را انتخاب و به صورت اجمالی به آن ها پاسخ دادند.
استاد حوزه و دانشگاه اساس و محور شبهات را به چهار دسته 
عقیدتی، تاریخی، احکامی- فقهی و متفرقه تقسیم کرد و گفت: 
کسانی که شروع کننده این شبهات هستند می کوشند اعتقادات 

شیعیان را دچار تزلزل کنند.
نه تنها الگو  پایان خاطر نشان کرد: حضرت فاطمه)س(  وی در 

تمام زنان جهان بلکه الگوی کاملی برای انسان ها است.
سوی  از  کتاب  معرفی  و  طالب  پاسخ  و  پرسش  با  جلسه  این 

سخنران به پایان رسید.

حضرت فاطمه)س( 
الگوی کاملی برای انسانهاست

»خانم  سخنرانی  با  مداحی«  فنون  و  »اصول  آموزشی  کارگاه 
مریم جباری« در مدرسه علمیه خواهران فاطمیه)س( قروه درجزین 

برگزار می شود.
و  اصول  با  طالب   آشنایی  دوره  این  مربی  جباری  خانم 
کتب  و  منابع  شناخت  و  مداحی  محوری  عناصر  و  فنون 
معتبر و متقن و بهره گیری از تجارب موفق و فنی اساتید و 
برگزاری  را جزو اهداف مهم  این حوزه  کارشناسان فعال در 

این کارگاه ذکرنمود.
این که  به  اشاره  با  کارگاه  این  پایان  در  دانشگاه  و  حوزه  استاد 
عنصر مداحی اهل بیت)علیهم السالم( همواره از عوامل زنده  نگه داشتن 
و آشنایی با یاد و نام سیره اهل بیت)علیهم السالم(  است به بیان صحیح 

و روشمند سیره ائمه )علیهم السالم( پرداخت.

کارگاه آموزشی »اصول و فنون مداحی«

»خانم طالب زاده« مدیر مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( ساری 
از بازدید جمعی از استادان استانی و کشوری بنیاد مهدویت از این 

مدرسه خبر داد. 
معرفی  ضمن  مهدویت  مربی  عظیمی«،  »خانم  برنامه  این  در 
بنیاد مهدویت و کتابخانه آن، به بیان فعالیت ها و عملکرد این بنیاد 

در سطح استان پرداخت.
وی افزود: آموزش مباحث مهدویت برای کارآموزان در دو دوره 

عمومی و اختصاصی است.
در ادامه این بازدید »آقای حسینی«،کارشناس مهدویت گفت: 
تالش برای زنده نگه داشتن یاد و نام امام مهدی)عج( از زمان های 

علمای گذشته مطرح بوده است.
و  صدوق«  کلینی«،»شیخ  »شیخ  چون  بزرگانی  افزود:  وی 
طور  به  زمینه  این  در  که  بودند  علمایی  جمله  از  طوسی«  »شیخ 

مجزا یا اختصاصی فعالیت نموده اند.
در  حضور  به  نیاز  امروزه  گفت:  پایان  در  مهدویت  کارشناس 
صحنه عمل برای همه ضروری است تا با کمک هم زمینه را برای 

ظهور آقا مهیا کنیم.

در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( بررسی شد

آموزش مهدویت در بخش عمومی و اختصاصی

ساری،  الزهرا)س(  خواهران  علمیه  مدرسه  پژوهش  واحد  همت  به 
کارگاه آموزش طرح نامه نویسی با حضور »خانم معصومه ذاکرحمیدی«، 
مدرسه  این  در  جامعه شناسی  و  اجتماعی  علوم  پژوهشگر  و  کارشناس 

برگزار شد.
 خانم ذاکرحمیدی اولین گام در تحقیق را تعیین موضوع برشمرد.
افراد صاحب  توصیه  دیگران،  تحقیقات  و  افزود: مطالعه کتاب  وی 
نظر و شهود از جمله مواردی هستند که در تعیین موضوع اهمیت دارند.
کارشناس و پژوهشگر علوم اجتماعی در ادامه جذاب بودن، مثبت 
بودن  مشخص  و  نبودن  تکراری  و  کلی  نبودن،  جهت دار  بودن، 

چهارچوب را از شرایط تعیین عنوان معرفی کرد.
خانم ذاکرحمیدی همچنین بیان مسأله را قلب تحقیق دانست و 
افزود: از کلی به جزئی نوشتن یک قانون در بیان مسأله می باشد.

نگارش  گفت:  پایان  در  اجتماعی  علوم  پژوهشگر  و  کارشناس 
تحقیق در سطوح مختلفی انجام می گیرد که پایین ترین سطح آن، 

نوع توصیفی است که نیاز به فرضیه ندارد.

برگزاری کارگاه آموزش طرح نامه نویسی

به همت واحد پژوهش و به منظور ارائه راهکارهای مناسب به طالب 
عنوان  با   آموزشی  دوره  تحقیقات،  و  مقاالت  بودن  مسئله محور  در 
»آقای  دانشگاه  و  حوزه  استاد  حضور  با  تحقیق«  در  »مسئله محوری 

نعمت زاده« در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( ساری برگزار گردید.
نکات  از  را  تحقیق  عنوان  بودن  مسئله محور  نعمت زاده  آقای 

بسیار مهم در تحقیق خواند.
وی افزود: ریزشدن در عنوان، عمیق و کم سطح نبودن متن از 

جمله ویژگی های تحقیق مسئله محور می باشد.
 استاد حوزه و دانشگاه همچنین در واکاوی مفهوم مسئله محوری 
گفت: تحقیق مسئله محور با روبرو شدن محقق با یک معضل جامعه 

آغاز و به هدف حل این مشکل در جامعه انجام می گیرد.
آقای نعمت زاده چگونگی مطرح نمودن سؤاالت تحقیق و نوع 
چینش ساختار تحقیق را دو عامل تشخیص در موضوع یا مسئله 

محور بودن تحقیق بیان نمود.
 استاد حوزه و دانشگاه  افزود: تشخیص مسأله و حل مسأله دو 

مرحله مهم در فرآیند تحقیق مسأله محور است.
وی در پایان گفت: تمایز بین مسأله، مشکل و پرسش از جمله 
از  پاسخ  مسأله،  که  چرا  داشت  توجه  بدان  باید  که  است  مواردی 
قبل داده شده است، پرسش برخواسته از نوعی ابهام می باشد که 
به مقام یادگیری بر می گردد و مشکل نیز مانند مسأله است با این 

تفاوت که کلی، سطحی و همه فهم می باشد. 

کارگاه آموزشی »مسئله محوری در تحقیق«

مدیر حوزه علمیه خواهران مازندران خبر داد

تدوین 1400 تحقیق پایانی
از سوی خواهران طلبه مازندرانی

و  کارکنان  استادان،  حضور  با  قم  مقدس  شهر  به  زیارتی  اردوی 
شماری از طالب مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( ساری برگزار گردید.
»خانم فاطمه صغری طالب زاده«، مدیر مدرسه علمیه خواهران 
الزهرا)س( گفت: برگزاری نشست های اخالقی، حلقه های معرفتی، 
جلسات پرسش و پاسخ، پخش بسته های فرهنگی میان طالب، 
دیدار با »آیت الله العظمی جوادی آملی«، حرم شناسی و آشنایی با 
علما و بزرگان مدفون در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه)س( از 

برنامه های فرهنگی این اردو بود.

حضور طالب در حرم مطهر 
کریمه اهل بیت)علیهم السالم(

به همت واحد پژوهش و به منظور آشنایی طالب با شیوه نگارش 
مقاالت و تحقیقات، نشست »آموزش مهارت نویسندگی« با حضور 
و  حوزه  استاد  صاحب اختیار«،  »خانم  فارسی  ادبیات  کارشناس 

دانشگاه  در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( ساری برگزار گردید.
خانم صاحب اختیار، تبدیل گفتار به نوشتار، بازآفرینی، بازنویسی 

و بازگردانی را از راه های کسب مهارت نویسندگی دانست.
 وی افزود: کامل نوشتن کلمات، به کار بردن کلمات در جای 
خود و پرهیز از به کار بردن تعابیر عامیانه از جمله نکاتی است که 

در تبدیل جمالت گفتاری به نوشتاری مورد اهمیت است.
و  کهن  اثر  از  الهام گرفتن  همچنین  دانشگاه  و  حوزه  استاد 
آفرینش اثری همراه با خالقیت و ابتکار را از مهارت های بازآفرینی 

برشمرد.
حفظ  و  روان  و  ساده  زبان  به  دشوار  تعابیر  تغییر  افزود:  وی 
در  باید  که  است  اهمیتی  حائز  نکات  از  اصلی  متن  محتوای 

بازنویسی و بازگردانی بدان توجه داشت. 
در  مهم  مهارت های  از  نمود:  تصریح  صاحب اختیار  خانم 
تحقیق، فن خالصه نویسی است که در سه نوع  آزاد، اجمالی و 

تفصیلی انجام می گیرد.
وی مطالعه متن مورد تلخیص، یاداشت برداری از بخش های 
مهم، حذف جمالت زائد، رعایت عالئم نگارشی و برقراری ارتباط 
جمله  از  را  شده  خالصه  متن  مختلف  بخش های  میان  منطقی 

نکات قابل توجه در خالصه نویسی دانست.
وی در پایان عالمت گذاری، دسته بندی مطالب، حاشیه نویسی 
و یاداشت برداری را از روش های خالصه نویسی دانست که باید در 

خالصه نویسی به این موارد توجه نمود.

نشست پژوهشی با عنوان
 »آموزش مهارت نویسندگی«
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یزدیزد شهراستان

نام کتاب:
مصادیق و مراتب حقوق در اسالم 

نویسنده: کبری جاوید
ناشر: 

مرکز نشر هاجر
قطع: رقعی

چاپ: احسان
شمارگان: 1000 نسخه
قیمت: 68/000 ریال

مرکز پخش:
02537842544
02537842543

نام کتاب:
آیات قرآن در منظومه اعتقادی حکیم نظامی 

نویسنده: افسانه یاوری
ناشر: 

مرکز نشر هاجر
قطع: رقعی

چاپ: احسان
شمارگان: 1000 نسخه
قیمت: 35/000 ریال

مرکز پخش:
02537842544
02537842543

نام کتاب:
درآمدی بر مبانی  سبک زندگی 

قرآنی
نویسنده: راضیه علی اکبری

ناشر: مرکز نشر هاجر
قطع: رقعی

چاپ: احسان
شمارگان: 1000 نسخه
قیمت: 47/000 ریال

مرکز پخش:
02537842544
02537842543

علمیه  مدرسه  طالب  جمع  در  صفاتی«  زهره  مجتهده  »بانو 
خواهران حضرت زینب)س( یزد به بیان صفات انسان کامل پرداخت.
وی گفت: تمام جمادات و نباتات در عالم رشد و کمال دارند. 
حرکت و رشد آن ها در کم و کیف و عین است. برای نمونه بذری 
که کاشته می شود، نخست کوچک است، ولی کم کم رشد می کند، 
برگ و میوه می دهد و این رشد در عالم ماده است.  ولی در عالم 
تمام  دلیل  به همین  پیشرفت مهیاست،  برای  بیشتر  معنوی فضا 
رشد انسان ها در بعد معنوی است؛ چرا که زمان عمِر رشد جسمی، 

یا محدود است یا زود فراموش می شود.
کارشناس مسایل دینی افزود: انسان اگر در عالم معنویت خود 

را تقویت نکند، دچار خسران می شود. 
بانو مجتهده صفاتی با اشاره به مقام و عظمت معنوی حضرت 
ُعمر  بود.  بزرگیشان  به  ایشان  عظمت  گفت:  مرضیه)س(  زهرای 
به  وصل  ایشان  عمر  کیفیت  ولی  کم،  کبری)س(  صدیقه  حضرت 

ملکوت است.
استاد حوزه و دانشگاه افزود: حضرت زهرا)س( توسعه روح را در 
بندگی خدا می دیدند. البته متأسفانه برخی خود را با یک آیه قرآن از 
زیربار مسئولیت خارج می کنند؛ در حالی که تفسیر آیه نورانی این 

است که باید انسان توسعه وجودی خویش را گسترش دهد.
زندگی  سبک  متأسفانه  گفت:  پایان  در  صفاتی  مجتهده  بانو 
چنان  زهرا)ع(  حضرت  است.  کمرنگ  بسیار  ما  میان  در  فاطمی 
مقامی دارند که رسول خدا)ص( درباره ایشان می فرمایند: »اگر کسی 
او را بیآزارد، مرا آزرده است.« اگر ما ادعای دوستی نبی اکرم)ص( را 

داریم، باید ابعاد وجودی حضرت زهرا)س( را هم بشناسیم.

»بانو مجتهده صفاتی« در مدرسه علمیه خواهران حضرت زنیب)س(:

کمال، غایت خلقت است

علمیه  مدرسه  پژوهشی  نشست  در  نجیمی«  »حجت االسالم 
مهم  و  سنگین  وظیفه  بیان  ضمن  یزد  زینب)س(  حضرت  خواهران 
تبلیغ برای طالب گفت: خاصیت فعالیت علمی و فرهنگی طلبگی 
این است که نه زمان می شناسد و نه مکان. همیشه و همه جا این 
مسئولیت بر عهده ما است و باید در زمینه هایی که توانایی و استعداد 

داریم، حرکت کنیم. یعنی به تبلیغ بپردازیم وکوتاهی نکنیم.
استاد حوزه و دانشگاه در ادامه با اشاره به این که نباید از امر تبلیغ 
خسته شد، گفت: درست است که تبلیغ مشقت و سختی دارد، ولی 
نباید خسته شد. مگر پیامبر)ص( در این راه سختی نکشیده و سنگ 
نخوردند؟ حضرت)ص( از هدایت یک پیر زن یهودی ناامید نشدند و 

او را به دین اسالم هدایت کردند.
که  است  بسیار  طالب  برای  تبلیغ  عرصه های  افزود:  وی 
قرآن،  مهدهای  مهدکودک ها،  رسانه،  به  می توان  زمینه  این  در 
دانش آموزی،  اردوهای  دبیرستانی،  و  دانشجویی  خوابگاه های 

هیئت های مذهبی و... اشاره نمود.
حجت االسالم نجیمی در پایان گفت: البته مبلغ باید نسبت به 

علوم روز آشنا باشد تا بتواند در امر تبلیغ موفق باشد.

مبلغ باید به علم روز آشنا باشد

با سخنرانی »خانم اقدس السادات  کالس های حلقه صالحین 
مدرسه  طالب  جمع  در  دانشگاه  و  حوزه  استاد  خاتم الحسینی«، 

علمیه خواهران حضرت زینب)س( یزد برگزار شد.
خانم خاتم الحسینی گفت: این گونه نیست که حضرت زهرا)س( 
فقط متعلق به ما مسلمانان باشند، چرا که حضرت آدم)ع( با توسل 
به حضرت زهرا)س( بخشیده شد و همچنین تمامی پیامبران پیشین 
طبق فرمایش پیامبر)ص( با معرفت و طاعت از حضرت زهرا)س( به 

فضیلت و برتری دست پیدا نمودند.

برگزاری کالس های حلقه صالحین

»حجت االسالم دهقان منشادی«، 
مسئول باشگاه خبرنگاران جوان با 
حوزه  مدیریت  محل  در  حضور 
با  یزد   استان  خواهران  علمیه 
مدیر  کارگر«،  »حجت االسالم 
یزد  استان  خواهران  علمیه  حوزه 

دیدار نمود.
حجت االسالم کارگر در این دیدار ضمن  ارائه آماری از فعالیت های 
دارای 16  یزد  استان  یزد گفت: هم اکنون  مدارس علمیه خواهران 
مدرسه علمیه خواهران در مقطع سطح 2، سه مدرسه در مقطع سطح 

3، یک مدرسه در سطح چهار مشغول به فعالیت هستند.
مدیر حوزه علمیه خواهران یزد در ادامه با اشاره به فعالیت های 
علمی، پژوهشی و فرهنگی طالب گفت:در سال تحصیلی جاری، 
388  اثر از طالب مدارس علمیه خواهران استان یزد به جشنواره 
عالمه حلی ارسال شده است و همچنین 16 نفر در  المپیاد علمی 
به مرحله کشوری و 23 نفر در مسابقات قرآنی  به مرحله کشوری 

راه پیدا نموده اند که سه نفر از آنان نیز حائز رتبه کشوری شده اند.
استاد حوزه و دانشگاه ضمن اشاره به ظرفیت های خوب حوزه 
علمیه خواهران در زمینه همکاری با صدا و سیما اظهار داشت: 
عنوان  به  می توانند  خواهران  علمیه  حوزه  مبلغان  و  استادان 
برنامه های  برنامه های مذهبی در  بر حضور در  کارشناس، عالوه 
اجتماعی و خانوادگی نیز حضور یابند و دیدگاه های ناب اسالمی را 

در این زمینه ها به جامعه بانوان انتقال دهند.
به  اشاره  با  منشادی  دهقان  حجت االسالم  نشست  ادامه  در 
حوزه فعالیت های خود در صدا و سیما و باشگاه خبرنگاران جوان 
گفت: از برنامه های خوب صدا و سیما تشکیل اتاق های فکر در 

زمینه های فرهنگی، ورزشی، بهداشتی و... است.
با حضور خود  افزود: حوزه های علمیه خواهران می توانند  وی 
در این جلسات و با ارائه نظرات، پیشنهادات و ایده های اسالمی به 

برنامه ها پویایی و نشاط بخشند.
حجت االسالم دهقان در رابطه با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: 
آموزشی دارد و می تواند  باشگاه خبرنگاران جوان ماهیت  مجموعه 
گویندگی  و  نویسندگی  خبرنگاری،  مختلف  دوره های  برگزاری  با 

تعامالت خوب و پرثمری با حوزه علمیه خواهران داشته باشد.
مسئول باشگاه خبرنگاران جوان در ادامه با اشاره به نیاز برنامه های 
صدا و سیما به پژوهش های دقیق دینی گفت: پژوهش های دقیق، 
اخالق،  حوزه  در  دینی  مختلف  زمینه های  در  مناسب  و  باکیفیت 
کند  کمک  ابزارمحور  برنامه های  به  می تواند  اسالم  تاریخ  و  احکام 

تا لطافت، پویایی و نشاط دستورات دینی را به مخاطب انتقال دهد.
باشگاه  خبری  فعالیت های  تشریح   ضمن  دهقان  حجت االسالم 
خبرنگاران جوان گفت: محوریت باشگاه، تولید خبر است که زیر مجموعه 
معاونت خبر صدا و سیما  استان و در ارتباط با مرکز مشغول به فعالیت است.
هرگونه  تا  است  آماده  جوان  خبرنگاران  باشگاه  افزود:  وی 
رویدادهای خبری در حوزه علمیه خواهران که دارای ارزش خبری 

باشد؛ به گزارش خبری تبدیل و منتشر نماید.
و  نظرات  حاضرین  از  هریک  نشست  این  پایان  در  است  گفتنی 
پیشنهادات خود را مبنی بر افزایش همکاری و تعامالت سازمان صدا 
و سیما و باشگاه خبرنگاران جوان و حوزه علمیه خواهران ارائه دادند.

به همت مدیریت حوزه علمیه خواهران استان یزد برگزار شد:

دیدار با مسئول باشگاه خبرنگاران جوان

بانوی  از تجلیل ۴۶  یزد  معاون فرهنگی حوزه علمیه خواهران 
برتر دارای رتبه های استانی و کشوری سال گذشته تحصیلی سال 

در آغاز سال تحصیلی ۹۶ – ۹۵ خبر داد.
»خانم مریم حسن پور« گفت:همزمان با آغاز سال تحصیلی 96 - 95 
از  یزد، جمع کثیری  امام جمعه  و  استان  نماینده ولی فقیه در  با حضور  و 
طالب، مدیران مدارس خواهران و برادران و مدیر حوزه علمیه خواهران از 

46 بانوی برگزیده در دو بخش استانی و کشوری تجلیل شد.
برگزیدگان  بخش  در  افزود:  یزد  علمیه خواهران  فرهنگی حوزه  معاون 
استانی تعداد 9 نفر در بخش پژوهش جشنواره عالمه حّلی، 13 نفر در بخش 

المپیاد علمی و 15 نفر در بخش مسابقه مهدویت شایسته تقدیر شدند.
خانم حسن پور اظهار داشت: در بخش پژوهش طالب دارای رتبه 
از خانم ها »آزاده آخوندی« رتبه سوم جشنواره عالمه حلی  کشوری 
نامداری«  »بتول  یزد،  زینب)س(  حضرت  خواهران  علمیه  مدرسه  از 
حضرت  خواهران  علمیه  مدرسه  از  حّلی  عالمه  جشنواره  سوم  رتبه 
زهرا)س( احمدآباد اردکان و »فاطمه جعفری ندوشن« رتبه 2 کشوری 
زینب)س(  علمیه خواهران حضرت  مدرسه  از  کرامت  بانوی  جشنواره 

یزد با هدای لوح تقدیر و جوایزی تجلیل شد.
خواجوی«  »راضیه  خانم ها  را  فرهنگی  بخش  برترین های  وی 
علمیه  مدرسه  از  جزء   10 حفظ  مسابقه  کشوری  اول  رتبه  دارای 
دوم  رتبه  حکیم آبادی«  »عظیمه  مهریز،  الزهرا)س(  خواهران 
کشوری مسابقه حفظ 10 جزء از مدرسه علمیه خواهران حضرت 
مسابقه  کشوری  پنجم  رتبه  دهقانی زاده«  »فاطمه  و  یزد  زینب)س( 

تفسیر از مدرسه علمیه حضرت زهرا)س( نام برد.
»حسنیه  خانم ها  آموزش  بخش  در  افزود:  حسن پور  خانم 
صادقیان« طلبه مدرسه علمیه خواهران سیدالشهدا)ع( یزد، »زهرا 
اردکان  فاطمة الزهرا)س(  خواهران  علمیه  مدرسه  از  پورروستایی« 
حضرت  خواهران  علمیه  مدرسه  از  موسوی«  »فاطمه سادات  و 
زهرا)س( احمدآباد اردکان هرسه به مسابقات المپیاد علمی کشور راه 

یافته بودند که جوایز خود را در این مراسم دریافت نمودند.
وی در پایان گفت: جوایز برندگان کشوری کمک هزینه سفر به 

مشهد مقدس به همراه خانواده خواهد بود.

معاون فرهنگی حوزه علمیه خواهران یزد خبر داد:

تجلیل از ۴۶ بانوی طلبه دارای رتبه های برتر 
استانی و کشوری حوزه خواهران یزد

مدیر مدرسه علمیه خواهران حضرت زینب)س( یزد از برگزاری مصاحبه 
داوطلبان ورودی سال تحصیلی 95-96 دراین مدرسه خبر داد.

»خانم منصوره قیاسی« گفت: امسال شاهد ثبت نام نسبتًا خوبی 
بانوان و  برای تحصیل در حوزه بودیم و جای خرسندی است که 
خواهران جامعه ما دغدغه آموزش و یادگیری مسائل و احکام دین 

اسالم را بصورت تخصصی دارند و به دنبال آن هستند.
ورودی  مصاحبه  در  کننده  شرکت  داوطلبان  بین  از  افزود:  وی 
145نفر به مدرسه علمیه خواهران حضرت زینب)س( یزد راه یافتند که 
از این تعداد 50نفر درمقطع سیکل و70 نفر در مقطع حضوری و نیمه 

حضوری و 35 نفر در مقطع پاره وقت مشغول به تحصیل می شوند.

برگزاری مصاحبه داوطلبان
 ورودی سال تحصیلی 95- 96

به همت مدرسه علمیه خواهران حضرت زینب)س( یزد چهل نفر از 
طالب این مدرسه به زیارت حرم مطهر امام رضا)ع( مشرف شدند. 

اقتصاد  موضوع  با  صالحین  حلقه های  برگزاری  است  گفتنی 
از  استفاده  اقتصاد،  این  نمودن  نهادینه  راهکارهای  و  مقاومتی 
از  استادان  ارزشمند  سخنرانی های  جمله  از  فرهنگی  برنامه های 

دیگر برنامه های این اردوی فرهنگی بود.

برگزاری اردوی فرهنگی مشهد مقدس

با  نماز«  به  نوجوانان  جذب  در  نوین  »شیوه های  آموزش  کارگاه 
همکاری ستاد اقامه نماز و معاونت فرهنگی مدرسه علمیه خواهران 

حضرت زینب)س( با حضور طالب، در این مدرسه برگزار شد.
ضمن  آموزشی،  کارگاه  این  استاد  رحیمیان«،  االسالم  »حجت 
تشریح شیوه های دعوت و جذب نوجوانان به نماز گفت:  خاطره گویی، 
بازخوانی و یادآوری خاطرات خوش نماز، حضور در فضاهای معنوی، 
فضاسازی معنوی در منزل، نعمت شماری و در مقابل خدا احساس 

تواضع داشتن از جمله شیوه های جذب جوانان به نماز است.
گفتنی است از خواهران شرکت کننده در این کارگاه امتحان گرفته 

شد و خواهران برگزدیده و برتر به ستاد اقامه نماز معرفی شدند.

مدرسه علمیه خواهران حضرت زینب)س( برگزار نمود

کارگاه آموزشی 
»شیوه های نوین در جذب نوجوانان به نماز«

جلسه توجیهی داوطلبان ورودی مقطع  سیکل با حضور طالب 
و استادان در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( یزد برگزار شد.

مدیر مدرسه خواهران علمیه الزهرا)س( در این جلسه پس از تقدیر 
از حضور ارزشمند داوطلبان و مادران، با ذکر چند روایت در فضیلت 
علم آموزی این نکته را یادآور شد که در دین مبین اسالم مرزهای 

سنی، جنسیتی، جغرافیایی و...در طلب علم برداشته شده است.
»خانم نیکپور« کسب این فریضه مهم را از واجبات ذکر نمود و 
انتخاب مسیر صحیح در زندگی را از توفیقات الهی برشمرد و نقش 

مادران را در این زمینه متذکر شد.
ابراهیم)ع(  حضرت  از  الزهرا)س(  خواهران  علمیه  مدرسه  مدیر 
و   نمود  یاد  زمینه  این  در  برتر  الگوهای  عنوان  به  علی)ع(  امام  و 
برداشتن نیت و انگیزه الهی و دوری از انگیزه های مادی و دنیوی 

در این مسیر تاکید نمود.

برگزاری جلسه توجیهی
داوطلبان ورودی مقطع  سیکل

دوره مقدماتی و مبانی امام شناسی با حضور طالب و استادان 
در مدرسه علمیه خواهران حضرت زینب)س( یزد برگزار شد. 

»حجت االسالم حسینی« مدیر بنیاد امامت، مباحث امامتی را 
به دو قسمت ثبوتی و اثباتی تقسیم نمود.

یک  این که  ثبوتی اند،  امامتی،   مباحث  درصد   98 افزود:  وی 
ابتدا خانواده  با خالقیت در  بتواند  امامتی،  طلبه دوستدار مباحث 
خود را نسبت به افزایش معرفت به ائمه اطهار)علیهم السالم( تقویت کند 
با یک جمله ناب معرفت افراد را در جامعه به سوی  و هم این که 

شناخت هرچه بهتر مباحث امامتی سوق دهد.

برگزاری دوره مقدماتی امام شناسی

علمیه  حوزه  پژوهش  معاون 
آموزش  دوره  برگزاری  از  یزد  خواهران 
کارگاهی »داوری پایان نامه های سطح 
2« با شرکت پنج نفر از استادان راهنما 
نامه های  پایان  راهنمایی  سوابق  که 
حضور»آقای  با  و  داشتند   2 سطح 
و  حوزه  استاد  مبینی«  علی  محمد 
عالی  آموزش  مؤسسه  در  دانشگاه 

حوزوی خواهران میبد خبر داد.
»آقای مبینی« استاد این کارگاه آموزشی در این دوره با اشاره به 
حساسیت کار داوری پایان نامه گفت : مطالعه پایان نامه های ارائه 

شده و دادن تذکرات درست و به جا برای رشد فرد مفید است.
باید به نکات ویرایشی  پایان نامه در ابتدا  وی افزود: در ارزیابی 
افراط  تا دراین زمینه  بود  باید مراقب  اما  توجه شود  و ظاهری آن 
نشود. و به این نکته توجه داشته باشیم که برجستگی های خاص 

یک پایان نامه بعضی از نقص ها را جبران می کند.
استاد حوزه ودانشگاه در پایان گفت: در بحث محتوایی باید به 
شده،  ارائه  مطالب  بودن  مستند  بحث،  تبارشناسی  چون  اموری 
منابع  تعدد  و  کفایت  بندی،  فصل  محتوا،  با  رساله  عنوان  تطابق 

معتبر مورد استفاده فرد توجه شود.

برگزاری کارگاه داوری پایان نامه های سطح2

اردکانیزد شهراستان

شهید  مطهر  پیکر  صادق)ع(  جعفر  امام  شهادت  مناسبت  به 
گمنام در شهرستان اردکان  با حضور گسترده اقشار مختلف مردم و 
مسئوالن این شهر و استان یزد تشییع و درمدر سه علمیه خواهران 

فاطمه الزهرا)س( اردکان به خاک سپرده شد. 

در مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( برگزار شد

مراسم تدفین شهید گمنام

میبدیزد شهراستان

مدیر مدرسه علمیه خواهران حضرت زینب)س( میبد از همکاری 
طرح  در  یزد  محمد)ع(  سیدجعفر  امامزاده  با  مدرسه  این  طالب 

آرامش بهاری خبر داد.
بسیج  همکاری  با  طرح  این  گفت:  قیاسی«  منصوره  »خانم 

طالب، روحانیون و اداره اوقاف میبد برگزار شد.
وی افزود: 25 نفر از مبلغان و مشاوران مدرسه علمیه خواهران 
حضرت زینب)س( این طرح را در قسمت پاسخ به سئواالت شرعی، 

مشاوره و خیمه های معرفت یاری رساندند.
مدیر مدرسه علمیه خواهران حضرت زینب)س( در پایان گفت: فعالیت 
خواهران به این شیوه بود که هر روز یک مبلغ به سؤاالت شرعی، مشاور 

و سخنران در خیمه معرفت به سؤاالت زائران پاسخ دادند.

مدرسه علمیه خواهران حضرت زینب)س( برگزار نمود

طرح آرامش بهاری

نشستی با حضور اعضا و خانواده های انجمن عطرهای ماندگار 
در مؤسسه آموزش عالی حوزوی خواهران میبد برگزار شد.

مؤسسه  مبلغان  از  رضایی«،  عباس  »حجت االسالم  این  در 
سراج با حضور در جمع دانش آموزان با ذکر نمونه هایی از کرامت و 
بخشش امام حسن)ع(، به تبیین جایگاه اهل بیت)علیهم السالم( در اسالم 

پرداخت.
وی با استناد به آیات وروایات متعدد به اثبات این مطلب پرداخت 
که در هر زمانی باید مطیع امر امام زمان خود بود ودر حد توان باید 

زمینه را برای ظهور یگانه منجی عالم بشریت آماده نمود.

در مؤسسه آموزش عالی حوزوی خواهران میبد بررسی شد

جایگاه اهل بیت)علیهم السالم( در اسالم

علمیه  حوزه  مدیر  کارگر«  محمد  »حجت االسالم  حضور  با 
خواهران یزد، به همراه معاونان، در مؤسسه آموزش عالی حوزوی 

خواهران میبد، عملکرد یکساله این مؤسسه بررسی شد.
حجت االسالم کارگر گفت: هدف از این نظارت ها تهیه گزارش 
جامع از مدارس علمیه خواهران، شناخت و تقویت محاسن، ارائه 

راهکارها و پیشنهادهایی جهت رفع معایب و کمبودها است.
این  کارشناسان  به همراه  کارگر  این جلسه حجت االسالم  ادامه  در 
ابعاد  در  را  میبد  آموزش عالی حوزوی خواهران  مرکز، مسائل مؤسسه 
مدیریت، آموزش، پژوهش، بهداشت و فرهنگی مورد بررسی  قرار دادند.
در پایان مدیریت استان در زمینه فعال نمودن سایت مدرسه و 

وبالگ، پیشنهاداتی ارائه نمود.

به همت مدیر حوزه علمیه خواهران یزد بررسی شد

عملکرد یکساله مؤسسه 
آموزش عالی حوزوی خواهران میبد  

آخرین جلسه دوره مقدماتی تربیت مشاور با موضوع »روش های 
اصالح و تربیت« با سخنرانی »حجت االسالم سید حسن حسینی« 
مسئول معاونت تهذیب حوزه علمیه قم، در مؤسسه آموزش عالی 

حوزوی خواهران الزهرا)س( میبد برگزار شد.
مبانی  انواع  به  اشاره  با  جلسه  این  در  حسینی  حجت االسالم 
ایجاد  موجب  تربیت،  در  مطلوب  هدف  تعیین  گفت:  تربیتی 
را  معیار مشخصی  و  تربیت شده  فرآیند  در  کافی  رغبت  و  انگیزه 
برای ارزیابی به وجود می آورد که با روش های ایجادی و اصالحی 

می توان تربیت مورد نظر را در فرد نهادینه نمود.
با  ترغیب  و  ترهیب  تربیتی، روش  انواع روش های  از  افزود:  وی 
آیات  درصد   90 از  بیش  زیرا  دارد؛  مطابقت  بسیار  دینی  آموزه های 
قرآن ترغیبی و ترهیبی هستند که منشأ همه این تهدیدها وتشویق ها 

در انسان از حب ذات، لذت طلبی ، جلب منفعت و دفع ضرراست. 
حجت االسالم حسینی در پایان گفت: در روش ترهیب باید لزوم رشد 
وکمال را در نظر گرفته و با استفاده از توکل الهی و ابزار خوف و رجاء فرد 
باز داریم و همچنین  را از دچار شدن به حب ذات و گرایش به غیر خدا 

با استفاده از اصل بیداری و تذکر، مراجعه کننده را از غفلت دور نماییم.

برگزاری دوره مقدماتی تربیت مشاور

علمیه  مدرسه  طالب  جمع  در  مذهبی  کارشناس  خرسندی«،  »طاهره 
خواهران الزهرا)س( یزد گفت:هر کس خواسته خدا را بر خواسته خود مقدم بدارد، 
خداوند غنای نفس به او می دهد و کسی که غنای نفس ندارد، همیشه احساس 
امام  است.  تجمالت  دنبال  به  و  داشته  چشمی  هم  و  چشم  می کند،  کمبود 
حسین)ع( نیز در روز عرفه از خدا غنای نفس می خواهند. انسانی که بنده خداست 
آرامش دارد و احساس کمبود نمی کند. بندگی کردن از مقام نبوت، باالتر است.

همچنین »خانم رفیعی« از استادان حوزه در این نشست با تأکید 
بر لزوم برخورد طالب با آسیب های مجالس گفت: نباید در برابر 

آسیب های منبرها سکوت کرد.

در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( یزد مطرح شد
انسانی که بنده خداست آرامش دارد


