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دو هفته نامــه فرهنگــی _ اطالع رســانی 
حوزه هــای علمیــه خواهران

معاون فرهنگی، دانشجویی و سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
با صدور پیامی از مساعی و تالش های همه طالب خواهر جهادگر د فعال در عرصه 

مبارزه با ویروس کرنونا تقدیر و تشکر کرد.

 پیام تقدیر معاون وزیر بهداشت به 
طالب خواهر جهادگر و فعال در عرصه 

مقابله با کرونا

باتوجه به تعداد باالی دانش آموختگان حوزه علیه خواهران استان قم، می توان با آموزش صفحه  3
و تربیت طالب ماهری که توانایی نقش آفرینی دارند، از آسیب های اجتماعی جلوگیری 

کرد.

معاون  آموزش حوزه های علمیه  خواهران:

 دروس حوزه علمیه خواهران 
کاربردی شود

 ضرورت همکاری و تعامل آستان مقدس 

حضرت معصومه و حوزه های علمیه خواهران

    صفحه ۲

    صفحه ۵

 مجاهدت های طالب حاصل تربیت دینی 
مکتب اهل بیت؟مهع؟ است

جهادگر:خواهران: طلبه  بانوان  گردهمایی  مراسم  در  خواهران  علمیه  حوزه های  مدیر 

ه  ز حو س  و ر د  
ن  ا هر ا خو علمیــه 

د  شو ی  د بر ر کا

یک مدیر حوزه های   پیام تبر
علمیه خواهران کشور به 

آیت اهلل اعرافی

 برنامه های حوزه های 
علمیه خواهران در هفته 

عفاف و حجاب

5

 مدارس علمیه 
خواهران استان قم 

استانداردسازی شوند

معاون اموز حوزه های علمیه خواهران:
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7
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معاون  آموزش حوزه های علمیه خواهران:

 ، هاجــر نشــر  نمایشــگاه 
تخصصــی  انتشــارات 
خانــواده  و  زن  پژوهشــکده 
وابســته بــه حــوزه هــای علمیــه 

خواهران افتتاح شد.

کوثر، فروشگاه  گزارش خبرگزاری  به 
تخصصــی  انتشــارات  هاجــر،  نشــر 
پژوهشــکده زن و خانــواده بــا حضور 
حجت االســام و  المســلمین بهجت 
پور، مدیر حوزه های علمیه کشور در 
مجتمع ناشــران اســتان قــم، افتتاح 

شد.
در  هاجــر  نشــر  محصــوالت 
موضوعاتــی مانند تربیت و اخاق، 
جایگاه زن در اجتماع، همسرگزینی 
پیش از ازدواج، فمینیسم و آسیب 
شناسی مسائل زنان، فقه حقوق و 
احکام زنان، ســبک زندگی، ســیره 
زنــان و اســوه، همســرداری، زن و 
خانواده در اسام، حجاب و عفاف 

است.
در آییــن افتتــاح ایــن نمایشــگاه، از 
کــه بــه  9 اثــر جدیــد ایــن انتشــارات 
قلــم طلبه هــای حــوزه هــای علمیه 
نیــز  اســت  شــده  نگاشــته  خواهــران 

رونمایی شد.

علمیــه  مدیرحوزهــای  تاکیــد 
تالیــف  بــر  کشــور  خواهــران 

کتاب توسط بانوان
والمســلمین  حجت االســام 
عبدالکریم بهجت پور در این مراسم 
به جایگاه واالی زن و خانواده و لزوم 
ع به  ایجــاد مرجعــی بــه منظــور رجــو
ع زن و خانــواده اشــاره و بیان  موضــو
کــرد: مرکــز نشــرهاجر در این ســال ها 
کتاب های بسیار مناسب و  توانســته 

کند. کاربردی جمع آوری 
علمیــه   حوزه هــای  برجســته  اســتاد 
کــرد: خواهــران طلبــه با  خاطرنشــان 
دیــدن آثار منتشــر شــده خویــش، در 

تالیف و تحقیق انگیزه مضاعفی می 
یابند.

اســتاد بهجت پــور ادامــه حمایــت از 
چــاپ آثــار طــاب را مهــم و ضــروری 
کتاب  گفت: شــرایط بــازار  دانســت و 
و شــرایط اقتصادی جامعه، ضرورت 
همکاری با سایر موسسات و ناشرین 
کنــد و ایــن امــر  همســو را بیشــتر مــی 
یــک راهبرد بــه منظور پاییــن آوردن 
هزینــه هــای چاپ نیز محســوب می 

شود.
کریــم در پایان  مفســر برجســته قرآن 
ضمن قدردانی از تاش شــبانه روزی 
مســووالن مرکز نشــر هاجر، خواســتار 
موفقیــت روزافــزون ایــن مجموعه از 

درگاه الهی شد.

 نمایشگاه تخصصی مرکز نشر هاجر افتتاح شد 
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مدیــر حــوزه هــای علمیــه خواهــران اظهــار 
طــاب  اخــاص  و  هــا  مجاهــدت  داشــت: 
حاصل تربیت دینی است که به او می گوید 
بایــد مانند اهل بیت باشــی و از غذای خود 
بــه خاطر غــذای دیگران و گرســنگان بدون 
کنــی  احســاس  و  بگــذری  داشــتی  چشــم 
دســتی کــه از تــو مــی گیــرد و یک طــرف این 

معامله، خداوند است.

گــزارش خبرگــزاری کوثــر، حجت االســام و  بــه 
المســلمین بهجــت پــور در مراســم گردهمایــی 
کــه در ســالن همایــش  بانــوان جهادگــر طلبــه 
های مرکز مدیریــت حوزه های علمه خواهران 
کرامت اظهار داشت:  برگزار شــد با تبریک دهه 
خداونــد متعــال بــاب رحمــت جهاد را بــه روی 
کنــد و رزق جهــاد محصــول  هرکســی بــاز نمــی 
که با توجه به نیت  اراده الهــی و توفیقی اســت 
ک و دل هــای آمــاده، نصیــب افــراد  هــای پــا

خاصی می شود.
وی خطــاب بــه خواهران جهادگــر طلبه گفت: 
امــام علــی)ع( وقتــی در ارتباط با جهاد ســخن 
کــه بــاب جهــاد  کننــد  کیــد مــی  گوینــد، تأ مــی 
خداوند برای افراد خاصی از اولیاء الهی گشوده 
می شــود و پــس باید خداونــد را بخاطر توفیقی 
کر و سپاسگذار  کرده است شا که به شــما اعطاء 

باشید.
را  مدیــر حــوزه هــای علمیــه خواهــران جهــاد 
آزمایــش بــزرگ الهی دانســت و گفــت:  خداوند 
که  در آیــه 31 ســوره محمــد)ص( مــی فرمایند 
مــا تک تک شــما را آزمایش مــی کنیم تا معلوم 

کدام یک از شما اهل جهاد هستید.  شود 
کــرد: افراد در جهــاد، از وجود خود  وی تصریــح 
گذشــتن و در معرض  گذارند و جهاد،  مایــه می 
خطــر دادن خود بــرای اهداف بزرگ انســانی و 
کســی این حــس را هنگام  گر  اســامی اســت و ا
هرگونــه خدمتــی از قبیل اجتماعــی، فرهنگی، 
مذهبــی، نظامــی و... داشــت که مــن آماده ام 
بدون هیچگونه چشم داشتی جز چشم داشت 
معنوی، از خود گذشته و جانم را فدای این راه 

کنم، یک مجاهد است. 
حجت االســام و المســلمین بهجت پــور ادامه 

کاری  آن  بــه  ورود  و  آســان  جهــاد  آغــاز  داد: 
گذرد،  که زمان مــی  عمومــی اســت، اما هرچــه 
ع و دشــوارتر می  گســترده، متنو کــه این میدان 
شــود و ماندن در این پیمان مجاهدت، ارزش 

کند. بیشتری پیدا می 
وی حــل مشــکات هــر دوره ای را مختــص به 
یــک طیــف و نهاد دانســت و افــزود: زمانی نیاز 
کینــه اعــراب و مبــارزه بــا  بــه دفــع شــر صــدام، 
اســتکبار جهانی بود، ســپاه، بســیج و ارتش به 
انجــام وظیفه خــود پرداختند، روزی که ســیل 
مــی آیــد، نیروهای عمرانــی مانند شــهرداری و 
راه ســازی در عرصــه حاضــر مــی شــوند و روزی 
خ می دهــد، نیروهای  کــه زلزله هــای مهیــب ر
کنند  امــدادی و هال احمر خدمت رســانی می 
کرونــا نوبت به جان  ع ویروس  و در زمــان شــیو

کادر درمانی می رسد. فشانی های 
مدیــر حــوزه هــای علمیــه خواهــران در ادامــه 
کرد: آن چیزی که طلبه ها و روحانیت را  کید  تأ
که آنان در همه این  کند، این اســت  ممتاز می 
عرصــه ها نقش خــود را شــناخته و وارد میدان 
که تنها بعضی از این عرصه  می شوند در حالی 
هــا ماننــد دفاع از کیان اســام و مذهب در برابر 

هجمــه هــای عقیدتی و جریان هــای تکفیری 
اختصاص به او دارند.

گــری حوزه های علمیه  کید بر تبیین  وی بــا تأ
در برابــر جریــان هــای انحرافــی اظهار داشــت: 
گام بلند و  که انقــاب  شــهید بهشــتی هنگامی 
اول خود را در زمین زدن نظام پوسیده پهلوی 
ح مواضــع و  و شاهنشــاهی انجــام داد، بــا طــر
حــذب جهمــوری اســامی، بــه ســرعت بــرای 
که اندیشــه سیاســی را  تدویــن نظــام اعتقادی 
کادرهای  کرد و با تربیت  برعهده بگیرد، اقدام  
نــاب انقابــی و عناصری بــرای دفــاع جانانه از 
اســام و ارزش های انقاب، مواضع سیاســی را 

کرد. در عمق نگاه اسامی بازخوانی 
حجت االســام و المسلمین بهجت پور تصریح 
کــرد: حوزه همیشــه مراقــب جریانــات انحرافی 
داخلــی و خارجــی بوده اســت و بــرای گذراندن 
کرده  مــردم و عبور از این پیــچ های تند، تدبیر 
اســت، شــما یک موضع نادرســت در طول این 
چنــد دهه پیــروزی انقاب اســامی بــه عنوان 
کلیــت حوزه ســراغ ندارید زیرا حوزه همیشــه در 
کنار تقویت بنیان های نظام مقدس جمهوری 

اسامی بوده است. 

وی در ادامــه به بیان مشــاهدات عینی خود از 
گفت: در  جهادگری خواهــران طلبه پرداخت و 
ســیل، طلبــه های خواهــر و برادر بــرای نجات 
گل و الی خانــه ها مــی رفتند  زندگــی مــردم در 
کــه تــا زانــو در آب بودند، بــرای رفع  و در حالــی 
مشــکل خانواده هــا و آماده کردن محیط خانه 
که از شهر خود با  کردند، در حالی  ها تاش می 
وسیله شخصی بدون هیچگونه چشم داشتی 

خود را به مناطق سیل زده می رساندند.
مدیــر حــوزه هــای علمیــه خواهــران افــزود: در 
کاری هــای طلبه  ســال هــای اخیــر شــاهد فــدا
هــای جهادگــر در ســیل و زلزلــه و ورود آنــان به 
میــدان عمــل بــرای ایفــای نقش خــود به نحو 
شایســته بــوده ایم، اما ســوال اصلی این اســت 
کــه آیــا حوزه بــرای زلزله و ســیل تربیت شــده و 

کارکرد ویژه اش چیست.
کشــور  کرونا در  ع ویروس  وی با اشــاره به شــیو
کرونــا  ع ویــروس  اظهــار داشــت: هنــگام شــیو
نوبت به جان فشانی و خدمت رسانی دستگاه 
های بهداشــتی و درمانی رسید، اما دوباره این 
کنــار مجموعه  کرد و در  که حمایــت  حــوزه بود 

گرفــت زیــرا خواهــران و  هــای بهداشــتی قــرار 
کرده و دین را  بــرادران طلبه خود را وقف مردم 
مجموعــه محدود مباحث نظــری و صرفا چند 

کاس آموزشی نیافته اند.
عمــل  میــدان  در  را  واقعــی  اخــاق  درس  وی 
گفــت: درس اخاق یعنــی وقتی می  دانســت و 
بخشید، نجات یافته و زمانی از داشته هایتان 
ج مــی کنیــد، بــه رشــد و تعالــی دســت مــی  خــر
که نتواند عــزم طلبه ها برای  یابیــد، حــوزه ای 
کــردن ظرفیــت ها و  ج  حضــور در میــدان و خــر
کارآمدی  داشــته ها آماده کند، ضعیف اســت و 
حــوزه از میزان آمادگــی طلبه ها برای حضور در 
میــدان دفــاع از مذهــب، مبــارزه بــا انحرافات، 
یــاری رســانی به مــردم و آســیب دیــدگان قابل 

شناسایی است. 
در پایــان مدیــر حــوزه هــای علمیــه خواهــران 
اظهــار  طلبــه  جهادگــر  خواهــران  خطــاب 
داشــت: تربیــت اســامی، تربیت افراد ســخنور 
تربیــت  در  بلکــه  نیســت،  ماهــر  ســخنگوی  و 
کام شیوا، واقعیت و آمادگی  کنار  اســامی باید 
بــرای ورود بــه میدان عمل باشــد، بنابراین به 
کــه در ایــن راه مــورد  خودتــان امیــدوار باشــید 
گرفته ایــد و از او بخواهید  عنایــت خداوند قرار 
کــه ایــن رزق هــای بــه ظاهــر ســخت را از شــما 
نگرفته و ســقفی برای شــما تعیین نشــود بلکه 
کند  میــدان مجاهــدت های شــما توســعه پیدا 
و حال معنوی شما روز به روز خوش تر بشود. 

گفتنــی اســت در ایــن مراســم، از ســامانه نجم 
)نــرم افزار جامع معاونــت فرهنگی( حوزه های 
علمیه خواهران رونمایی شــد، هــدف از ایجاد 
این ســامانه، دیده شــدن مهارت هــا و فعالیت 
های مبلغین و دانش پژوهان اســت و سازمان 
های مختلف می توانند به این وســیله سامانه 
بــا شــناخت توانایی هــای مختلــف طلبه های 
کــه نیــاز بــه ظرفیت  خواهــر، در بخــش هایــی 
های آنان دارند، اقدام به اســتخدام و استفاده 

از ظرفیت های طلبه های بپردازند. 
همچنیــن در پایان این مراســم، مراســم تقدیر 
از جهادگــران خواهر طلبه بــا حضور مدیر حوزه 
و  فرهنگــی  معــاون  خواهــران،  علمیــه  هــای 
عوامل حرم حضرت معصومه)س( برگزار شد.

: مدیر حوزه های علمیه خواهران در مراسم گردهمایی بانوان طلبه جهادگر

است بیت؟مهع؟  اهل  مکتب  دینی  بیت  تر حاصل  طالب  های  مجاهدت   

معــاون فرهنگــی، دانشــجویی و ســخنگوی وزارت بهداشــت، درمــان 
و آمــوزش پزشــکی با صــدور پیامی از مســاعی و تالش هــای همه طالب 
خواهر جهادگر د فعال در عرصه مبارزه با ویروس کرنونا تقدیر و تشکر 

کرد.

کوثر، ســیما ســادات الری معاون فرهنگی، دانشــجویی و  گزارش خبرگزاری  بــه 
ســخنگوی وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی با صدور پیامی به مراسم 
پاسداشــت و تقدیــر از زحمــات و تاش هــای طــاب  جهادگــر و فعــال در عرصــه 
مواجهه با بیماری کووید 19)کرونا ویروس(، از مساعی و تاش های همه طاب 

کرد. خواهر جهادگر تقدیر و تشکر 
ح زیر است: متن پیام به شر

بــا نــام و یــاد خداوند بزرگ و اســتعانت از ذات الیزال الهــی و ضمن قدردانی از 
حمایت و ابراز محبت رهبر معظم انقاب به فعاالن و دســت اندرکاران مقابله 
که ایران اســامی نیز مانند بســیاری از  کرونا؛ در شــرایطی  با ویروس منحوس 
که به مدد خداوند متعال  کشورها با این بیماری مواجه است، با امید به این 
و با رعایت همه جانبه توصیه های بهداشــتی توســط اقشــار مختلف جامعه، 
کنترل شــده و از جامعه رخت بربندد، الزم می دانم  این بیماری هر چه زودتر 

کادر بهداشــتی و  تــا ضمــن یــادآوری و قدردانــی از تــاش جانانــه و مجاهدانه 
کــه با ایثاری بی بدیل، ســامت خــود را در معــرض تهدید قرار  درمانــی کشــور 
کاری  دادنــد تــا جــان بیمــاران و ســامت جامعــه حفظ شــود و پایــداری و فــدا
شــان در ایــن روزهای ســخت، هرگز فرامــوش نخواهد شــد؛ از زحمات، تاش 
گــذار گروه های مختلفــی که در این  هــا و نقــش آفرینــی های ارزشــمند و تاثیر 
روزهــا بــا روحیه جهــادی و بی هیچ چشمداشــتی بــه یاری هموطنــان عزیز و 
کشــور را از این بحران نیز  دســت اندرکاران امر بهداشــت و درمان شــتافتند تا 
کنــم و در این میــان زحمات و  بــا ســربلندی عبــور دهنــد، صمیمانــه قدردانی 
تاشــهای مجدانــه خواهــران عزیــز طلبه در اقصی نقاط کشــور، به ویژه شــهر 
ج نهاده و از خداوند منان مســئلت نمایــم که به مدد خویش  مقــدس قــم را ار
هرچــه زودتــر این بــا و ابتا را از جامعــه برطرف نموده و همه فعاالن و دســت 
کنتــرل و درمان این بیماری را مشــمول الطاف الیــزال خویش قرار  انــدرکاران 

دهد.
امــروز روز امتحانی دشــوار اســت و مــا امید داریم تــا با یاری خدا و مشــارکت 
گرانقــدر، از ایــن  همــه اقشــار، باالخــص فعــاالن و داوطلبــان و جهادگــران 
امتحــان الهــی نیز ســربلند و ســامت بیرون آییــم؛ بی تردید در این شــرایط 
حســاس هر قدمی که برای تأمین، حفظ و ارتقای ســامت جامعه برداشــته 

می شود بر ذهن بیدار و قاموس ماندگار تاریخ نگاشته و در پیشگاه خداوند 
منان مأجور خواهد بود.

دکتر سیما سادات الری
معــاون فرهنگی، دانشــجویی و ســخنگوی وزارت بهداشــت، درمــان و آموزش 

پزشکی

کرونا با  مقابله  عرصه  در  فعال  و  جهادگر  خواهر  طالب  به  بهداشت  یر  وز معاون  تقدیر  پیام   
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مدیــرکل امور تبلیــغ حوزه های علمیــه خواهران 
اظهــار داشــت: حجــم فعالیــت هــا در مــاه هــای 
ابتدایی شــیوع ویروس کرونا زیــاد بود اما در این 
لحظه نیز طاب در سراســر کشور به خصوص در 
اســتان هایی کــه وضعیت قرمز دارند، مشــغول 
از  زیــادی  هــای  خانــواده  و  هســتند  فعالیــت 
، بــه خاطــر دوری از مــادران و  طلبــه هــای جهادگر
همســران خود صبوری می کننــد و فعالیت های 

جهادی خواهران طلبه تمام نشده است.

در  جالــی  ماندانــا  کوثــر،  خبرگــزاری  گــزارش  بــه 
ســالن  در  کــه  طلبــه  جهادگــر  بانــوان  گردهمایــی 
همایــش هــای مرکــز مدیریــت حــوزه هــای علمیــه 
کرونا  خواهــران برگــزار شــد، اظهار داشــت: در ایــام 
گر با الگوی خواهری  بیش از شش هزار طلبه جهاد 
گری و  کشــور مشــغول به امداد  و مادری در سراســر 

یاریگری بودند.
وی آغــاز فعالیــت هــای جهــادی بانوان طلبــه را از 
غســالخانه دانســت و افــزود: این الگــوی یاریگری 
ســپس  و  هــا  بیمارســتان  هــا،  غســالخانه  از  بعــد 
کنــار  را پوشــش داد، در  خانــواده هــای داغدیــده 
این موارد، پزشــکان، پرستاران و مدافعان سامت 
کار و احتمــال بیمــاری امکان  کــه به خاطــر حجــم 
بــه وســیله  نداشــتند،  را  بــه خانــه خــود  بازگشــت 
پشــتیبانی مهربانانــه طلبــه هــای جهادگــر آرامــش 

یافتند.
مدیــرکل امــور تبلیــغ حــوزه هــای علمیــه خواهران 
افزود: همچنین طاب جهادگر در عرصه نیکوکاری 
که جســم های  کرونا همانطور  خوش درخشــیدند، 
فشــارهای  متاســفانه  آزرد،  را  مــردم  از  بســیاری 
که مشــاغل  اقصــادی بســیاری بــه خانــواده هایی 

کرد. آنان دچار لطمه شده بود، وارد 
وی نیکــوکاری را جــدی تریــن و ســنگین تریــن 
عرصه فعالیت طلبه های جهادگر خواهر دانســت 
و افــزود: فعالیــت در این زمینه، فشــار بســیاری از 
لحــاظ روحــی و روانــی بــر جهادگــران طلبــه وارد 
که به خاطر  کرد، رســیدگی به خانــواده هایی  می 
کرونــا دچار مشــکات فراوانی شــده بودند، روز به 
کرد و الیه های بســیاری از  روز گســرتش پیــدا می 
تنگدستی و مشکات خانواده های مستضعف در 
کشور به خاطر سختی این ایام نمایان می  سراسر 
شــد، خانواده هایی سرشــار از مشکات اقتصادی 
گــروه های نیکوکاری ما  کــه قبل از این ایام برای 

شناخته نشده بودند.
کید بر اهمیت فعالیت بانوان جهادگر در  جالی با تأ
عرصه پشــتیبانی از بیمارستان ها اظهار داشت: در 
کرونــا، تمام دنیا دچار  ع ویروس  روزهای اول شــیو
کمبود لباس های پزشــکی شــد، اما می  مشــکل در 
کادر بیمارستان  گفت حجم زیادی از سامت  توان 
که شــبانه  ها، حاصل تاش بانوان طلبه ای اســت 
گان پزشکی، مجاهدت می  روز با دوخت ماسک و 
کردنــد و در نتیجــه ایــن تــاش هــای خالصانه، نه 
کشور در این زمینه بی نیاز شد، بلکه توانست  تنها 
کشــورهای نیازمند  در عرصــه هــای بین المللــی به 

کند. یاری رسانی 
کیــد بر ادامه فعالیت هــای جهادی اظهار  وی بــا تأ
داشــت: حجــم فعالیــت هــا در مــاه هــای ابتدایــی 
ع ویــروس کرونا زیاد بود امــا در این لحظه نیز  شــیو
طاب در سراســر کشور به خصوص در استان هایی 
کــه وضعیــت قرمــز دارند، مشــغول فعالیت هســتند 
و خانــواده هــای زیــادی از طلبــه هــای جهادگر، به 
خاطر دوری از مادران و همســران خود صبوری می 
کننــد و فعالیت های جهادی خواهــران طلبه تمام 

نشده است.
در پایــان مدیــرکل امــور تبلیــغ حــوزه هــای علمیــه 
گروه هــای جهادی  کــرد: درکنار  خواهــران تصریــح 
که طلبــه نبودند و  خواهــران طلبه، افــرادی بودند 
کردند،  داوطلبانــه بــا خواهران طلبه همــکاری می 
کــه در این  ع اســت  ایــن نشــان دهنــده ایــن موضو
میــدان ماننــد میــدان جنــگ، هیــچ صنفــی هویت 
مســتقل و ویژه نداشــت و باید خداوند را بابت این 
کر بــود و ایــن عطیه ای  وحــدت و پیونــد قلبــی شــا
کــه امیــدوارم بــرای عرصه هــای دیگر  الهــی اســت 

نظام زنده بماند.

فعالیت بیش از شش هزار طلبه 
خواهر جهادگر در مبارزه با کرونا

علمیــه  هــای  حــوزه  مدیــر  دیــدار 
خواهــران و تولیت حــرم مطهر حضرت 
معــاون  حضــور  بــا  معصومــه)س( 
فرهنگــی حوزه هــای علمیــه خواهران، 
معــاون فرهنگی آســتانه حــرم حضرت 
مســئوالن  و  مدیــر  و  معصومــه)س( 
حوزه علمیه خواهران استان قم صبح 
امروز در تولییت حرم مطهر برگزار شد.

 به گزارش خبرگزاری کوثر، آیت اهلل سعیدی، 
تولیت محترم حــرم حضرت معصومه)س( 
در دیدار با مدیر حوزه های علمیه خواهران 
کشــور و مسئوالن مرکز مدیریت حوزه علمیه 
خواهران استان قم با اشاره به سوره مبارک 
مومنــون اظهــار داشــت: خداونــد در آیاتی از 
این سوره چند خصوصیات را برای یک فرد 
که این آیات نشــان می  کند  مومن بیان می 
کاری در  دهــد کســانی که مســئول و متولــی 
جامعه هستند باید در ابتدا عامل به وظیفه 
ایمانی و ســپس عامل به وظیفه ســازمانی و 

تشکیاتی خود باشند.
بــا حفــظ  بایــد  افــزود: هــر تشــکیاتی  وی 
کــه برعهــده دارد  هویــت خــود، وظایفــی را 
حــرم  دهــد،  انجــام  مطلــوب  صــورت  بــه 
حضــرت معصومــه)س( زائر محور اســت و 
که توســط تولیت  بنابرایــن تمامــی امــوری 
معصومــه)س(  حضــرت  مقــدس  آســتان 
انجــام می شــود باید بر محور زائرین باشــد 
و هرگونــه فعالیت مازاد بر آن، باید با توجه 
به امکانات قابل دســترس بررسی و سپس 

عملی شود. 
وی بــا اشــاره به همــکاری آســتان مقدس 
هــای  حــوزه  و  معصومــه)س(  حضــرت 
علمیــه خواهــران اظهــار داشــت: هرگونــه 
همــکاری و اقــدام مشــترک باید متناســب 
بــا وظیفه تولیت حرم باشــد ودر آن دســته 
از فعالیــت های حــوزه علمیه خواهران که 
متناســب با فعالیت های حرم مطهر)س( 
را  الزم  هــای  همــکاری  تــوان  مــی  اســت 

صورت داد.

هــر  در  کــرد:  تصریــح  ســعیدی  اهلل  آیــت 
تشکیات یک مبناء، هدف و اولویت وجود 
کــه بایــد فعالیت های خــود را در حریم  دارد 
اهــداف خــود پیــش ببــرد، آســتان مقــدس 
حضرت معصومــه)س( و حوزه های علمیه 
خواهــران مــی توانند با حفــظ حریم اهداف 
خــود، با یــک دیگر همکاری داشــته باشــند 
که منجر به  و هرکــدام فراتــر از وظایف خــود 
موازی کاری با ســازمان دیگر نشود، به یک 

کنند.  کمک  دیگر 

ضرورت استفاده از ظرفیت خواهران طلبه
و  االســام  حجــت  دیــدار  ایــن  ادامــه  در 
پــور، مدیرحــوزه هــای  المســلمین بهجــت 
گــزارش از  کشــور بــه ارائه  علمیــه خواهــران 
فعالیــت هــای حوزه هــای علمیــه خواهران 
کشــور  اســتان   28 در  گفــت:  و  پرداخــت 
حــدود 500 مدرســه علمیــه خواهــران فعال 
هســتند و در هــر اســتان یــک مرکــز مدیریت 
برای رسیدگی به امور مدارس تأسیس شده 

است.  
کیــد بــر اســتفاده از ظرفیــت حــوزه  وی بــا تأ
آســیب  هــای علمیــه خواهــران در مســائل 
بحــث  در  داشــت:  اظهــار  اجتماعــی  هــای 
مدیریــت  اجتماعــی،  مفاســد  و  هــا  آســیب 

درســت در اســتفاده از ظرفیــت هــای حــوزه 
کارا،  هــای خواهــران به عنوان یــک جریان 
بســیار مؤثر اســت و باید تمهیدات الزم برای 
حضــور علمــی و اجرایــی موثــر حــوزه هــای 
علمیــه خواهــران در حــل مســائل اجتماعی 

فراهم شود. 
اســتاد برجسته حوزه های علمیه با اشاره به 
مجموعــه رصد حوزه هــای علمیه خواهران 
اظهار داشــت: این مجموعه در سطح دنیا و 
کاربر در همه شبکه  با تمرکز روی میلیون ها 
هــای مجــازی، در مســائل مربوط بــه حوزه 
زن، خانــواده، مذاهــب، فرقــه هــای دینــی 
مختلــف و انقــاب بــه رصد مــی پــردازد و با 
اســتفاده از ایــن مجموعــه در جریانات اخیر 
کرونا، نســبت به مســائل داخل و  و مبحــث 
کشــور به یــک مطابقت رســیدیم و بر  ج  خار
اســاس آن توانســتیم مطالعــات فرهنگــی و 

فقهی خود را انجام دهیم.
وی افزود: دشــمنان و سرشــاخه هــای آنان 
در بحــث پوشــش اســامی در حــال دیکتــه 
افکار خود هســتند و با کمک مجموعه رصد 
بدون دســتپاچگی و یا فعالیت های بیهوده 
در زمینــه هــای فرعــی، مــی توانیــم بــرای 
کنیم و  مقابله با آنان به خوبی برنامه ریزی 
این کمک خوبی برای مجموعه اســتان قم 

کشور است.  یا حتی 
کشــور  مدیــر حــوزه هــای علمیــه خواهــران 
با اشــاره بــه فعالیت هــای پژوهشــگاه زن و 
خانــواده اظهــار داشــت: ایــن مجموعــه در 
مســائل زن و خانــواده و ضــد ارزش هایــی 
ماننــد فمنیســت در حــال مطالعــه اســت و 
گــذاری ماننــد مرکــز  دســتگاه هــای قانــون 
تحقیقــات مجلــس و قــوه قضاییــه بــا ایــن 
پژوهشــگاه در ارتباط هســتند و رایزنی های 
اساسی با این مرکز حتی برای تدوین الیحه 

گیرد.  های ملی صورت می 

وی افزود: پژوهشگاه زن و خانواده تاش 
دارد تا فعالیت های بین المللی نیز داشته 
باشــد و در ارتبــاط بــا نقــش حــوزه هــای 
علمیه خواهران در مباحث مرتبط با زن و 
خانواده در ســطح بیــن الملل تحقیق کند 
و ایــن فرصت وجود دارد تــا قم به عنوان 
مرکــز ثقــل دنیای تشــیع، باالتریــن و مهم 
تریــن مرکــز برای اســتفاده از ایــن ظرفیت 

ها باشد.
حجــت االســام و المســلمین بهجت پور 
کرد: 50 هزار دانش آموخته حوزه  تصریح 
هــای علمیــه خواهــران ذخیــره ای برای 
خدمــت بــه نظــام هســتند و در فعالیــت 
هــای مربوط به پدیده هایی مانند زلزله، 
کرونا نقش طلبه هــای خواهر در  ســیل و 
کنــار بــرادران طلبــه بســیار پررنــگ بــوده 

است.
بــه  اشــاره  بــا  کریــم  قــرآن  برجســته  مفســر 

اســتفاده کمیتــه امــداد از ظرفیــت خواهران 
کمیته امداد بــه دلیل  طلبــه اظهــار داشــت: 
نقــش مؤثــر طلبــه هــای خواهــر درمســائل 
مربــوط بــه زنــان، بــرای ارتبــاط بــا خانواده 
خواهــر  هــای  طلبــه  از  دیــده  آســیب  هــای 
کنــد و عــاوه بــر آن 147 مرکز  اســتفاده مــی 
کمیتــه امــداد در مدارس  نیکــوکاری توســط 
علمیه خواهران سراســر کشــور تاسیس شده 
که در هر مرکز طلبه های خواهر برای  اســت 
رفع آســیب های مربوط به فقر و حواشی آن 
بــا رویکــردی فرهنگــی، در حــال فعالیــت و 

رسیدگی هستند. 
مدیــر حوزه هــای علمیه خواهران  با اشــاره 
مباحــث  در  طلبــه  خواهــران  توفیقــات  بــه 
جشــنواره  در  افــزود:  پژوهشــی  و  تحقیقــی 
عامــه حلــی که با حضور حــوزه های علمیه 
خواهــران و بــرادران برگــزار می شــود، بیش 
تریــن آمــار افراد موفــق در پژوهــش و دارای 
جوایــز برتــر متعلــق بــه طــاب حــوزه هــای 

علمیه خواهران است. 
 حجــت االســام و المســلمین بهجــت پــور 
از ظرفیــت  اســتفاده  بــر ضــرورت  کیــد  تا بــا 
خواهــران طلبــه اظهــار داشــت: باتوجــه بــه 
ظرفیــت عظیم حوزه هــای علمیه خواهران 
زمینــه  و طــاب خواهــر مســائل فرهنگــی، 
ایــن ظرفیت هــا در  از  همــکاری و اســتفاده 

کشور فراهم شود.
در ادامه این دیدر، خانم معصومه ظهیری، 
معاون فرهنگی حوزه های علمیه خواهران 
اظهــار داشــت: حــوزه علمیــه خواهــران می 
گــروه  توانــد ماننــد یــک ناظــر فرهنگــی در 
هــای بازرســی، نظــارت، اصنــاف، ادارات، 
بیمارســتان ها و آرامســتان ها حضور داشته 
کرونا  باشــد و در روزهــای مقابله با ویــروس 
همگان متوجه اهمیت حضور طاب خواهر 
در این زمینه ها شدند، به طور مثال اساتید 
حوزه های علمیه خواهران در آرامستان ها، 

ناظر بر مسائل تجهیز شرعی اموات بودند.
معاون فرهنگی حوزه های علمیه خواهران 
بــا اشــاره بــه وضعیــت عفــاف و حجــاب در 
ادارات اســتان قم اظهار داشــت: استان قم 
در عفــاف و حجاب نســبت به اســتان های 
دیگــر شــرایط خوبــی دارد اما در شــهر کریمه 
اهــل بیــت بســیار بیــش تــر از ایــن توقع می 
رود و حــوزه های علمیــه خواهران می تواند 
ارتبــاط  بــا همــکاری متولیــان فرهنگــی در 
ع عفــاف و حجــاب در اصنــاف و  بــا موضــو
داشــته  اثربخشــی  هــای  فعالیــت  ادارات، 

باشند.

حضــور چشــمگیر طلبــه هــای خواهــر در 
کرونا مقابله با بیماری 

در ادامه حجت االسام و المسلمین تهرانی، 
مدیر حوزه علمیه خواهران استان قم اظهار 
داشــت: 14 مدرســه علمیه خواهــران تحت 
نظــر مدیریت حوزه علمیه خواهران اســتان 
قم اســت که 9 مدرســه در قم و 5 مدرسه در 
کاشــان در حــال فعالیت هســتند، همچنین 
در حــال حاضــر 3216 نفــر در ایــن مــدارس 
مشــغول به تحصیل هستند و 3581 نفر نیز 

دانش آموخته شده اند.

وی با اشــاره به برگــزاری دوره مبلغین برای 
دانــش آموختگان مــدارس علمیه خواهران 
استان قم اظهار داشت: 350 مبلغ خواهر در 
سازمان تبلیغات، هیئات مذهبی، مساجد و 
مدارس و 200 مبلغ خواهر در عرصه مجازی 
مشــغول به فعالیت هستند، در عین حال با 
ع، اقدام به تربیت  برگــزاری دوره های متنو
ماننــد  مختلــف  هــای  عرصــه  بــرای  مبلــغ 
مسائل دانشجویان و دانش آموزان،اردوی 
نویــن،  تبلیــغ  و  مجــازی  فضــای  اربیعــن، 
اعتقــادی،  شــبهات  بــه  پاســخ  مهدویــت، 
هادیان سیاســی، زن و خانواده، پیشگیری 

از اعتیاد و یاوران نماز شده است.
حجت االســام و المســلمین تهرانی با اشاره 
بــه حضــور چشــمگیر طلبــه هــای خواهــر در 
کرونــا اظهــار داشــت: در  مقابلــه بــا بیمــاری 
جبهــه جهــاد ســامت، طلبــه هــای خواهــر 
بــا حضــور بیمارســتان هــا و غســالخانه هــا، 
دوخــت 100 هــزار ماســک و 25 هــزار لبــاس 
گان برای بیمارستان ها، همکاری در توزیع 
اقام بهداشــتی و آموزش مســائل بهداشتی 
در مناطق محروم، پاســخ به شبهات و ارائه 
مشاوره به صورت حضوری و مجازی، تهیه 
مــواد غذایــی بــرای بیمارســتان ها، شــرکت 
جــدی در همایش و رزمایش همدلی و تهیه 
مــواد غذایــی و پخــش آن میــان خانــواده 
های محروم، ارزشمندی حوزه های علمیه 

کردند. خواهران بر همگان ثابت 

هــای  آســیب  بــا  ارتبــاط  در  افــزود:  وی 
اجتماعــی، ســتادی در مرکــز مدیریــت حوزه 
علمیــه خواهــران اســتان قم تشــکیل شــده 
اســت و این ســتاد در راســتای رســالت حوزه 
هــای  بخــش  در  خواهــران  علمیــه  هــای 
ح هــای تبلیغــی  پژوهشــی و فرهنگــی، طــر
کــرده اســت و امیــدوارم با  خوبــی را تدویــن 
ح هــا، در  تصویــب و نهایــی شــدن ایــن طــر
کنــار نهادهای فرهنگــی دیگر و عنایت ویژه 
حضــرت معصومــه)س( بتوانیــم اقدامــات 
مؤثــری برای کاهش آســیب های اجتماعی 

استان قم انجام دهیم.
المســلمین  و  االســام  حجــت  ادامــه  در 
احمــدی، معــاون فرهنگــی آســتان مقــدس 
داشــت:  اظهــار  معصومــه)س(   حضــرت 
آســتان مقدس حرم حضرت معصومه)س( 
کلیــه  رویکــردی تبلیغــی و ترویجــی دارد و 
فعالیــت هــای فرهنگــی خــود را بــا توجه به 

این نکته انجام می دهد.
کریمــه  حدیــث  و  قــرآن  مرکــز  افــزود:  وی 
حضــرت  مقــدس  آســتان  بیــت)ع(  اهــل 
معصومه)س( در رشته های مختلف مانند 
قرائــت، حفظ و معارف فعالیت دارد و اقدام 
ع مــی کند که  بــه برگــزاری دوره هــای متنــو
کننــدگان در  بیــش از هفتــاد درصــد شــرکت 
که در این زمینه  این دوره ها، خانم هستند 
همــکاری هــای موثــری مــی تــوان بــا حوزه 

های علمیه خواهران انجام داد.
آســتان مقــدس حضــرت  معــاون فرهنگــی 
ح  طــر در  افــزود:  ادامــه  در  معصومــه)س( 
ظرفیــت  از  تــوان  مــی  حریــم،  حافظــان 
کــه آمــوزش دیــده انــد  خواهــران طلبــه ای 
و مهــارت هــای ارتباطــی را بــه خوبــی فــرا 
کــرد، همچنین بخش  گرفتــه اند، اســتفاده 
کتابخانه آســتان مقدس حضرت  خواهــران 
معصومه قابلیت استفاده برای پژوهشگران 
علمیــه  هــای  حــوزه  التحصیــان  غ  فــار و 

خواهران را دارد.

خواهران علمیه  حوزه های  و  معصومه  حضرت  مقدس  آستان  تعامل  و  همکاری  ضرورت   



۴
استان و  مدارس  کوتاه  اخبار 

خواهــران  علمیــه  هــای  حــوزه  مدیــر 
کشــور اظهار داشت: برای ایجاد تحول 
در حــوزه علمیــه خواهران اســتان قم، 
نیــروی  از  اســتفاده  اساســی  راهبــرد 
جــوان اســت کــه خــود او مشــکات را 
حــس کــرده اســت، بــرای ایجــاد تحول 
آموزشــی  فرهنگــی،  هــای  زمینــه  در 
و پژوهشــی و ... بایــد خــود طــاب بــه 
میــدان آورده شــوند و در ایــن صــورت 
باید امیدوار بود که اتفاقات مبارکی در 

آینده رخ دهد.

کوثر، حجت االســام  گــزارش خبرگزاری  به 
و المســلمین بهجــت پــور در دیــدار بــا مدیر 
و معاونــان حــوزه علمیــه خواهــران اســتان 
کــه صبح امــروز در ســالن جلســات مرکز  قــم 
مدیریت حوزه هــای علمیه خواهران برگزار 
شــد، اظهار داشت: در دســتگاه مذهب باید 
با توجه به امکاناتی مورد نیاز که مهم ترین 
آن دیدگاه ها، اندیشــه های خوب و برنامه 
ریــزی هــای درســت اســت، قــدم برداشــته 
شــود و ورود بــه ایــن مســیر باید بــا توجه به 
غیرایــن  در  باشــد  موجــود  هــای  ظرفیــت 
صــورت موجــب ســرزنش و پشــیمانی مــی 

شود. 
وی مدیریت حوزه علمیه خواهران اســتان 
قــم را مجموعــه ای یکدســت و هماهنــگ 
دانســت و گفت: کارشناســی برنامه 5 ســاله 
بایــد در اولویــت و ظرفیــت هــا جــدی تلقی 

شــود تــا بتــوان در چهارچــوب پیــش بینــی 
های قابل تحقق قدم برداشت. 

کشــور با  مدیــر حوزه هــای علمیه خواهران 
ضروری خواندن توســعه مدارس ســطح دو 
قم اظهار داشــت: توســعه ســطح دو هرچند 
ضروری اســت، اما اولویت اول باید توســعه 
مــدارس ســطح 3 و ســطح 4 در اســتان قــم 
باشــد، زیــرا قــم بهتریــن بســتر بــرای تولید 
کشور  اســاتید خواهر و ارسال آنان به سراسر 
اســت و امیدواریــم با این رویکــرد به زودی 
تمامی اســاتید حوزه هــای علمیه خواهران 

را بانوان تشکیل دهند. 
کید بر افزایش ارتباط مرکز مدیریت  وی با تأ
حــوزه هــای علمیــه خواهــران کشــور و مرکز 
مدیریت اســتان قم اظهار داشت: معاونین 
تخصصــی مدیریــت اســتان قم بایســتی در 
شــوراهای معاونیــن مرکــز مدیریــت حضــور 
داشته باشند تا ارتباط وسیعی میان این دو 

مرکز تشکیل شود و این ارتباط برای تقویت 
مدارس قم ضروری است. 

حجت االســام و المســلمین بهجــت پور در 
ادامــه افــزود: بزرگترین مشــکل در معاونت 
کردن  کار  فرهنگــی حوزه علمیه اســتان قم 
کــه وظیفــه  خــود معاونــت اســت در حالــی 
کارگیــری طلبه های  معاونــت فرهنگــی بــه 
گر  گــر فرهنگــی و اجتماعــی اســت و ا کنــش 
بررســی و برطرف سازی ضعف های موجود 
بــه طلبــه هــای  در زمینــه هــای فرهنگــی 
خواهر ســپرده شــود، نتایج مثبتــی را در پی 

خواهد داشت.
وی اســتفاده از نیــروی جــوان بــرای ایجاد 
گفت:  تحــول اساســی را ضروری دانســت و 
برای ایجاد تحول در حوزه علمیه خواهران 
از  اســتفاده  اساســی  راهبــرد  قــم،  اســتان 
کــه خــود او مشــکات  نیــروی جــوان اســت 
کرده اســت، برای ایجــاد تحول در  را حــس 

زمینه های فرهنگی، آموزشــی و پژوهشی و 
... باید خود طاب به میدان آورده شوند و 
که اتفاقات  در ایــن صورت باید امیدوار بود 

خ دهد. مبارکی در آینده ر
کشــور  مدیــر حــوزه هــای علمیــه خواهــران 
افــزود: بــرای تحــول اساســی بایــد بتوانیــد 
کادر و طاب مدارس را با  اســاتید، مدیران، 
کنیــد در غیر این صورت فشــار  خــود همــراه 
زیــادی را بایــد متحمــل شــوید، بزرگتریــن 
کــه بتوانید در قائده  نقطه اتکا وقتی اســت 
کنیــد،  اصلــی، معیارهــای تحــول را ایجــاد 
کــه این  کننــد  یعنــی طــاب بایــد احســاس 
تحــول در راســتای خواســته هــا و نیازهــای 

خود آنان است.
کیــد بــر افزایش اثرهای پژوهشــی  وی بــا تأ
کتــاب های  اظهــار داشــت: آثار پژوهشــی و 
هــای  کتابخانــه  در  بایــد  طلبــه  خواهــران 
قــم دیــده  اســتان  اســام و مذهــب تشــیع 
شــوند و ضروری اســت تــا در آینــده نزدیک 
کتاب های درســی طلبه های خواهر توسط 

اساتید طلبه خواهر تدوین و چاپ شود.
در پایان حجت االسام و المسلمین بهجت 
پــور اظهــار داشــت: نــگاه درون مدرســه ای 
بایــد ارتقــا و حضور در شــوراهای هماهنگی 
استان قم باید تقویت شود زیرا این فرصت 
خوبــی اســت تــا روحانیــت در قم مرکــز ثقل 
تصمیــم های فرهنگی و سیاســی شــود و در 
ایــن راســتا بــرای اخــذ بهتریــن تصمیم ها، 

باید حضور در مدارس را افزایش داد.

معــاون امــور حــوزه هــای علمیــه خواهــران کشــور 
اظهــار داشــت: مــکان احــداث و تجیهــزات مدارس 
بایــد استانداردســازی شــود و وضعیــت کاس هــا، 
هــای  آشــپزخانه  و  هــا  مهدکــودک  و  هــا  خوابــگاه 
 بررســی و تمامــی نقــص هــا 

ً
مــدارس بایــد مجــددا

برطرف شود.

کوثــر حجــت االســام و المســلمین  گــزارش خبرگــزاری  بــه 
واحــدی در دیــدار با مدیــر و معاونان حــوزه علمیه خواهران 
که صبح امروز در ســالن جلسات برگزار شد اظهار  اســتان قم 
قــم  اســتان  حــوزه علمیــه خواهــران  در مدیریــت  داشــت: 

گزارش ها و  خ داده اســت و  تــاش هــای خوب و ســتودنی ر
که  جهت  بازخوردهــای دریافتــی نشــان دهنــده این اســت 
حرکــت و رویکردهــای مرکــز مدیریــت حــوزه هــای علمیــه 

کشور، در حال پیگیری است.  خواهران 
گفت:  وی رســیدگی بــه مــدارس را اولویت اصلی دانســت و 
مــکان و تجیهــزات مــدارس بایــد استانداردســازی شــود و 
کاس ها، خوابگاه ها و مهدکودک ها و آشــپزخانه  وضعیت 
های مدارس باید مجددًا بررســی و تمامی نقص ها برطرف 

شود.
معــاون امــور حــوزه هــای علمیــه خواهــران کشــور در ادامــه 
کادر  افــزود: در ارتبــاط بــا ارتقاء علمــی و مهارتی مدیریــت و 
مدارس حوزه علمیه خواهران اســتان قم اقدامات مناســبی 
کافی نیســت و باید به شــکل جدی  گرفته اســت اما  صورت 

تری به این زمینه پرداخته شود. 

وی احیــا هیئــات امنای مدارس را بســیار حیاتی دانســت و 
کید کرد: برقراری جلسات مداوم هیئت های امنا مدارس  تأ
باعث پویایی و رشــد مدارس می شــود و این مسئله باید به 

صورت جدی پیگیری شود.
حجت االســام و المســلمین واحدی با افــزود: اقدام حیاتی 
کردن بســترهای الزم به منظــور افزایش میزان  دیگر فراهم 
رضایتمنــدی شــاغلین بــه تحصیــل از حــوزه هــای علمیــه 
کنــار فعالیت  خواهــران اســت و طلبه هــای خواهــر نباید در 

های اجتماعی نگران شرایط تحصیلی خود باشند.
کید بر ارتقا نگاه درون مدرســه ای اظهار  وی در پایــان بــا تأ
داشــت: مدیریــت اســتان قــم بایــد در تــاش باشــد تــا طلبه 
های خواهر بدون دغدغه در حوزه تحصیل بکنند و با یک 
آســیب شناســی دقیق، از دلســردی طلبه های خواهر برای 

تحصیل در حوزه بکاهند.

ظهیــری بــا تأکید بــر افزایــش توانایــی هــای مهارتی 
طاب اظهار داشــت: باتوجه بــه تعداد باالی دانش 
آموختــگان حــوزه علیــه خواهــران اســتان قــم، می 
تــوان با آمــوزش و تربیت طــاب ماهری کــه توانایی 
اجتماعــی  هــای  آســیب  از  دارنــد،  آفرینــی  نقــش 

جلوگیری کرد.

کوثر، معصومه ظهیری در دیدار با  گزارش خبرگزاری  بــه 
مدیــر و معاونان  مدیریت حوزه علمیه خواهران اســتان 
قم که صبح امروز در ســالن جلســات مرکز مدیریت حوزه 
کشــور برگزار شــد اظهار داشــت:  هــای علمیــه خواهــران 
فعالیــت هــای فرهنگی در حوزه علمیه خواهران اســتان 
قم در دو بخش درون ســویه و برون ســویه قابل بررسی 

است. 
وی در ارتباط با بخش درون سویه اظهار داشت: در ارتباط 

با مســائل فرهنگی درون حوزه علمیه خواهران اســتان قم، 
مبلغــان در ســطح های مختلف تحصیلی تربیت می شــوند 
و در فضــای آموزشــی مدرســه و در حین تحصیــل، کارورزی 

های آنان انجام می شود.
معــاون فرهنگــی حــوزه هــای علمیــه خواهــران افــزود: در 
ارتبــاط بــا بخش برون ســویه، بعــد از تربیت مبلغــان، آنان 
گرفته  کار  توســط نهادهای متولــی امور تبلیغی ترویجی بــه 
مــی شــوند یــا توســط دانــش آموختگان مــا ســاماندهی و به 

نهادهای مربوطه برای فعالیت معرفی می شوند.
وی بــا اشــاره بــه ســیر تحــول در معاونــت فرهنگــی حوزه 
علمیه خواهران استان قم اظهار داشت: مهم ترین اقدام 
بازنگری نســبت به ســطح دو و تاسیس رشته های جدید 
مورد نیاز اســتان اســت که در ادامه منجر به ارتقای سطح 
کارگیری طلبه های این سطح به عنوان بازوی  چهار و به 
ح هــای ارتقایــی و تحولی در سراســر  توانمنــد اجرایــی طــر

حوزه است. 
کیــد بر افزایــش توانایــی هــای مهارتی طاب  ظهیــری بــا تأ
اظهــار داشــت: باتوجــه بــه تعــداد بــاالی دانــش آموختگان  
حــوزه علیــه خواهــران اســتان قــم، مــی تــوان بــا آمــوزش و 
کــه توانایــی نقــش آفرینی دارنــد، از  تربیــت طــاب ماهــری 

کرد. آسیب های  اجتماعی جلوگیری 
کید بر اســتفاده از ظرفیت هــای دانش آموختگان  وی بــا تأ
کارهــای  پرتــو  در  افــراد  اجتماعــی  هویــت  داشــت:  اظهــار 
گیــرد و هرچــه بتوانیــم دانش  فرهنگــی جامعــه شــکل مــی 
آموختــگان توانمنــدی پــرورش دهیم، در جــذب و پذیرش 
افراد به ســمت حوزه های علمیــه خواهران عملکرد بهتری 

خواهیم داشت.

برای ایجاد تحول در حوزه های علمیه از طالب جوان اســتفاده شــود
مدیر حوزه های علمیه خواهران: 

 مدارس علمیه خواهران اســتان قم استانداردســازی شوند

معاون امور حوزه های علمیه خواهران: 

 ضرورت افزایش توانایی هــای مهارتی طالب خواهر 
معاون فرهنگی تبلیغی حوزه های علمیه خواهران: 

حوزه  فرهنگی  معاون  عزیزی  سمیه 
و  گفت  در  لرستان،  خواهران  علمیه 
به  علمیه  حوزه  اینکه  بیان  با  گویی 
عنوان پاسدار ارزش های دینی در مقام 
در  آفرینی  نقش  و  جدی  ورود  عمل 
زمینه نهادینه سازی ارزش ها و ارتقای 
گفت:  دارد  جامعه  دینی  فرهنگ 
در  عامل  ترین  مهم  عفاف  و  حجاب 
فرهنگی  های  توطئه  کردن  خنثی 

دشمن است.

علمیه  حوزه  مالی  معاون  گرجی  اکبر    
خواهران مازندران در نشست با مؤسس 
علمیه  مدارس  امناء  هیأت  اعضای  و 
خواهران سطح 2 و سه شهرستان جویبار 
مدارس  عملکرد  گزارش  دریافت  ضمن 
جویبار در بخش های پژوهشی، آموزشی، 
تاسیس  کرد:  بیان  مالی  و  فرهنگی 
مدارس معارف جهت پرورش نیروی های 
علمیه  حوزه  در  تحصیل  برای  مستعد 

خواهران امري ضروری است.

انصاری  والمسلمین  االسالم  حجت 
مدیر کل مرکز خدمات استان البرز گفت: 
بیش از 30 نیروی جهادی با ساماندهی در 
سه بیمارستان امام علی)ع( ، کوثر و امام 
کرونایی  بیماران  بخش  در  و  )ع(  حسین 
به همکاری با کادر درمانی و ارائه خدمات 
مشغول  ایشان  خانواده  و  بیماران  به 

خواهند شد.

لو  کاظم  والمسلمین  االسالم  حجت 
سازمان  جدید  کل  مدیر  با  دیدار  در 
گزارش  قزوین  استان  تبلیغات  
مجموعه  های  فعالیت  از  کوتاهی 
قزوین  استان  خواهران  علمیه  حوزه 
گسترش  بر  تأکی  ضمن  و  کرد  ارائه 
ارتباط سازنده میان دو نهاد مقدس 
سازمان  و  خواهران  علمیه  حوزه 
توجه  با  کرد:  خاطرنشان  تبلیغات 
حوزه  در  که  فعالیتی  و  شناخت  به 
باید  شده  مشاهده  خواهران  علمیه 
از  یکی  خواهران  علمیه  حوزه  گفت 
ما  فرهنگی  منابع  ترین  ظرفیت  با 
است که برای پیشبرد اهداف دینی و 
این ظرفیت عظیم طالب  از  باید  ملی 

خواهر استفاده کنیم.

برگزاری  خبر  اعالم  با  بهشتي  صدیقه   
طرح »کاهش طالق با تاکید بر مددکاری  
مرکز  گفت:  اصفهان  در  اسالمی« 
خواهران  علمیه  هاي  حوزه  مدیریت 
دینی  متخصصان  ظرفیت  به  توجه  با 
خود در نظر دارد با مددکاری اسالمی و 
های  خانواده  در  مطلوب  گری  مداخله 
گام  از طالق،  یا آسیب دیده  در معرض 
معضالت  کاهش  جهت  موثری  های 
طرح  اجراي  با  جامعه  در  اجتماعی 
مددکاری   بر  تاکید  با  طالق  »کاهش 

اسالمی« بردارد.

اکبر  علی  والمسلمین  االسالم  حجت 
اسماعیلی مدیر حوزه علمیه خواهران استان 
بوشهر، از اهدای یک باب مغازه واقع در مجتمع 
شهرستان  توابع  از  دلوار  پارسیان  تجاری 
تنگستان استان بوشهر توسط طلبه نیکوکار، 
خانم  گفت:  و  داد  خبر  کیا  حسینی  خانم 
)س(  الزهرا  علمیه  مدرسه  طلبه  کیا  حسینی 
مهریه  نیکوکارانه  اقدامی  در  که  است  بوشهر 
خود را که از سوی همسرش به وی اهدا شده 
بود را به حوزه علمیه خواهران استان اهدا و آن 

را وقف حوزه کرد.
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استان و  س  مدار کوتاه  اخبار 

علمیــه  هــای  حــوزه  آمــوزش  معــاون 
کاربــردی  بــا  اشــاره  بــا  کشــور  خواهــران 
آموزشــی اظهــار  نبــودن برخــی از دورس 
آموزشــی  آســیب های  از  یکــی  داشــت: 
کاربردی نبودن برخی از دروس اســت که 
همــه باید برای این چالش فکر اساســی 
داشــته باشــیم. بــرای حــل این مشــکل 
بایــد از ظرفیت اســاتید بزرگ اســتان قم 

استفاده کنیم ب

به گزارش خبرگزاری کوثر، حجت االســام و 
المسلمین فاضل در دیدار با مدیر و معاونان 
کــه در  حــوزه علمیــه خواهــران اســتان قــم 
ســالن جلســات مرکــز مدیریــت حــوزه هــای 
علمیه خواهران برگزار شــد اظهار داشت: به 
دلیل وجود ظرفیت های عالی، انتظارات از 

مدیریــت حوزه علمیــه خواهران اســتان قم 
بسیار باال است و انتظار می رود که این مرکز 
بــازوی اجرایــی فعــال مرکــز مدیریــت حــوزه 
کشــور در حل مســائل  های علمیه خواهران 

کان باشد.
معــاون آموزش حوزه هــای علمیه خواهران 
کشــور در ادامــه افزود: بــا حضــور در مدارس 
گاه  و ارتبــاط مســتقیم با طــاب به منظــور آ
و ماموریــت حــوزه هــای  اهــداف  از  ســازی 
گاهی از سطح  علمیه خواهران و همچنین آ
انتظــارات طــاب، مــی تــوان زمینــه هــای 
کــرد انگیــزه در طــاب بــرای ادامــه  ایجــاد 

کرد. تحصیل در حوزه را فراهم 
کاربــردی نبــودن برخــی از  وی بــا اشــاره بــا 
دورس آموزشــی اظهار داشــت: آســیب دیگر 
که  کاربــردی نبــودن برخــی از دروس اســت 

همــه بایــد بــرای ایــن چالــش فکــر اساســی 
داشــته باشــیم. بــرای حل این مشــکل باید 
از ظرفیت اســاتید بزرگ اســتان قم استفاده 
کنیم و این تحول در آموزش و متون درسی 
مــی تواند باعث ایجاد انگیزش برای حضور 
طاب در کاس ها و در نهایت تربیت طاب 
کارکردهای متناســب با آرمان های حوزه  بــا 

های علمیه خواهران باشد. 
حجت االســام و المســلمین فاضل در پایان 
اظهار داشــت: با اهتمام و توجه به مشــاوره 

حجــم  جلــوی  تــوان  مــی  تحصیلــی  هــای 
خ  ر کــه  هایــی  تحصیــل  تــرک  از  بســیاری 
گرفــت و از ایجــاد بــی انگیزگــی  مــی دهــد را 
کارگروه های علمی  جلوگیــری کرد، با ایجاد 
و جــدی شــماردن مشــاوره هــای تحصیلــی 
بــرای طاب مــی تــوان مشــکات تحصیلی 
کــه در صورت نادیده گرفتن شــاید  طــاب را 
منجــر بــه تــرک تحصیــل آنــان شــود، حل و 

کرد. فصل 

مدیــر حــوزه علمیــه خواهــران اســتان قــم بــا تأکید بر 
فعال ســازی مراکز پژوهشــی اظهار داشــت: این مراکز 
پژوهشــی از نظــر گســترش پژوهــش هــای تخصصــی 
و تولیــد محتــوی علمی بــه ویژه تدوین متون درســی 
طلبــه  بانــوان  توســط  خواهــران  علمیــه  هــای  حــوزه 
پژوهشگر اهمیت فراوانی دارد و متون آموزشی حوزه 
هــای علمیه خواهران باید توســط ایــن بانوان تدوین 

شود.

کوثــر، حجــت االســام و المســلمین  گــزارش خبرگــزاری  بــه 
تهرانــی، مدیــر حــوزه علمیه خوهران اســتان قــم در دیدار با 
مدیــر و معاونــان مرکز مدیریــت حوزه های علمیــه خواهران 
که صبــح امروز در ســالن نشســت های مرکــز مدیریت  کشــور 
برگزار شد اظهار داشت: از حجت االسام و المسملین بهجت 
گزارش  چــور و معاونان بابت فرصت ایجاد شــده بــرای ارائه 
کارهــای انجام شــده در چندماه گذشــته و ایجــاد این زمینه 

کنم. همفکری قدردانی می 
گــزارش خــود را  بــا رویکرد تحول و ارتقــا در حوزه علمیه  وی 
کــه  گــزارش  خواهــران اســتان قــم دانســت و افــزود: در ایــن 
توســط معاونــان ارائه می شــود، به اموری بــه نوعی نوآوری 
که مغفول واقع شده است،  کارهایی  به حساب می آیند و یا 

پرداخته می شود. 
مدیــر حــوزه علمیــه خواهــران اســتان قــم افــزود: در رویکرد 
گردانــی و مدرســه محــوری مورد توجــه قرار  جدیــد، مدرســه 
گرفتــه اســت و ســعی مــی شــود مســیری مشــخص شــود تــا 
مدیریت حوزه علمیه خواهران اســتان قــم به عنوان بازوی 
اجرایــی مرکــز مدیریــت در ســطح ملی اقدامــات مــورد نیاز را 

انجام دهد.
کنون 13 مدرســه در سطح دو، چهار مدرسه  وی افزود: هم ا
در سطح سه و دو مدرسه در سطح چهار تحت نظر مدیریت 
که  حوزه علمیه خواهران اســتان قم درحال فعالیت هستند 
ع ســه هزار و 216  طلبه در تمامی ســطوح مشــغول  در مجمو
کار حوزه  به تحصیل و سه هزار و 581 دانش آموخته حاصل 

علمیه خواهران استان قم بوده است. 
در ادامه حجت االسام و المسلمین تهرانی به بیان اقداماتی 
کــه در راســتای اصاح زیرســاخت هــا و انجام امور اساســی و 
زیربنایی حوزه علمیه خواهران اســتان قم انجام شده است 
گفــت: در این راســتا اقداماتــی از قبیل: وضعیت  پرداخــت و 
کشــف فاصله  شناســی در عرصــه هــای مختلــف بــه منظــور 
میــان وضعیــت موجــود بــا وضعیت مطلــوب و برنامــه ریزی 
برای حرکت به ســمت مطلوب، تشکیل شوراهای آموزشی، 
علمــی- پژوهشــی و فرهنگی-تبلیغــی با حضور کارشناســان 
کان و ملــی و تقویت  ح هــای  متخصــص، برنامــه ریزی طر

جایگاه سازمانی مدیریت استان، انجام شده است.
کان و ملی توســط  ح های  وی با اشــاره بــه برنامه ریزی طر

حوزه علمیه خواهران استان قم، اظهار داشت: در این راستا 
ح »مجتمع تربیت و تعالی مهارت  برنامــه ریزی و اجرای طــر
که شــامل پنج مرکــز: تربیت مدرس، تربیت  کاربردی«  های 
کارشــناس مذهبی برای صداوســیما،  محقــق و پژوهشــگر و 
کادر مــدارس، تربیــت مبلــغ و تربیت مشــاور  تربیــت مدیــر و 

کار قرار دارد. است، در دستور 
کید بر فعال  مدیــر حــوزه علمیه خواهران اســتان تهران بــا تأ
کز پژوهشــی از  کز پژوهشــی اظهار داشــت: این مرا ســازی مرا
نظر گسترش پژوهش های تخصصی و تولید محتوی علمی 
بــه ویــژه تدویــن متون درســی حوزه هــای علمیــه خواهران 

توسط بانوان طلبه پژوهشگر اهمیت فراوانی دارد.
کید بر گسترش مدارس سطح چهار در سطح استان  وی با تأ
قــم اظهــار داشــت: گســترش ســطح چهــار در اســتان باعــث 
ایجاد ظرفیتی مناســب برای طاب اســتان های فاقد سطح 
چهــار اســت و طاب شهرســتان هــای مختلف مــی توانند از 

کنند. این ظرفیت استان قم به خوبی استفاده 
وی با اشاره به تقویت جایگاه سازمانی مدیریت حوزه علمیه 
خواهران اســتان قم اظهار داشت: یکی از مشکات مدیریت 
حــوزه علمیــه خواهران اســتان قم، دیده نشــدن بــه عنوان 
یــک ارگان مســتقل بــوده اســت و عامل اصلــی آن نزدیکی و 
همجــواری مدیریت اســتان قم با مرکز مدیریــت حوزه های 
کنون با پیگیری  که هم ا کشــور بوده اســت  علمیه خواهران 
های انجام شده، مدیریت استان در جلسات شورای اداری 
اســتان، شــورای فرهنگ عمومی  قرارگاه 19 دی، ســتاد امر 
بــه معروف و نهی از منکر، ســتاد همکاری حــوزه و آموزش و 
پرورش، کنگره جامعه المدرسین و ستاد کنگره ملی شهدای 

استان قم حضوری فعال داشته است.

د  شــو ی  د بر ر کا ن  ا هر ا خو علمیه  ه  ز حــو س  و ر د  
معاون آموزش حوزه های علمیه خواهران: 

شود تدوین  وهشگر  پژ بانوان  توسط  خواهران  علمیه  های  حوزه  آموزشی  متون 
مدیر حوزه علمیه خواهران استان قم: 

ســت ی ا ر و و ضر شــی ســطح د ز مو آ م  ر  نظا ل  د تحو

معاون آموزش حوزه علمیه خواهران استان قم؛

د شــو می  ی  ز ا ند ا ه  ا ر ن  ا ختر د تخصصــی  تبلیــغ  شــبکه   

معاون فرهنگی حوزه علمیه خواهران استان قم: 

معاون آموزش حــوزه علمیه خواهران 
آموزشــی  نظــام  در  تحــول  قــم  اســتان 
ســطح دو حوزه هــای علمیــه خواهــران 

امری ضروری دانست.

کوثــر، زهــره رنجبــر  گــزارش خبرگــزاری  بــه 
در نشســت دیــدار بــا مدیــر و معاونــان مرکــز 
کشــور  مدیریــت حوزه های علمیه خواهران 
کــه  در ســالن جلســات ایــن مرکز برگزار شــد، 
اظهار داشــت: با بررســی های صورت گرفته 
و شناســایی  خاهــای  کیفــی  در  حوزه هــای 
 آموزشی، شــورای آموزش اســتان راه اندازی 
شــد و بــا تاش هــای ایــن شــورا، واحدهای 
بــا رویکــرد ارتقــا مهارتــی طــاب  اقتضایــی 
تدویــن و آزمــون جامــع برای مقاطع ســطح 
کیفــی ســطح دانش و  دو بــا هــدف افزایــش 

مهارت طراحی شده است. 
خواهــران  علمیــه  حــوزه  آمــوزش  معــاون 

جــذب  اهمیــت  بــه  اشــاره  بــا  قــم  اســتان 
اظهــار داشــت: مدیریــت حــوزه  کثــری  حدا
از  اقداماتــی  قــم  اســتان  خواهــران  علمیــه 
اقدامــات  مــداوم  بررســی  و  دریافــت  قبیــل 
گــزارش جامــع و  تبلیغــی مــدارس، تنظیــم 
کاســتی ها، هماهنگی برای مصاحبه  احصا 
ج  در وســیما،   صــدا  بــا  اســتان  مدیریــت 
بــا  تعامــل  و  مجــازی  فضــای  در  اطاعیــه 
ع  که در مجمو آموزش و پرورش بوده اســت 
و  جــذب  میــزان  در  رضایــت  ایجــاد  باعــث 

پذیرش استان قم شده است.
وی بــا اشــاره بــه ضــرورت  تحــول  در  نظــام 
آموزشــی ســطح دو اظهــار داشــت: در ایــن 
کاســتی  زمینه با آســیب شناســی و شــناخت 
کنیــم و با  هــا، بایــد بــرای جبــران آن تاش 
ایجــاد یــک ســیر تحــول بــه محیطــی پویــا 
برای تحصیل طاب و اســاتیدی به روز و با 
مهــارت های الزم بــرای بهره منــدی هرچه 

بیشتر طاب، دست یابیم.

معــاون فرهنگــی حــوزه علمیــه خواهــران 
شــبکه  انــدازی  راه  برضــرورت  قــم  اســتان 

تبلیغ تخصصی دختران تأکید کرد.

، فهیمه نیک زاد در دیدار با مدیر و معاونان 
مرکــز مدیریت حــوزه های علمیــه خواهران 
بــه منظــور ســاختارمند  کــه اظهــار داشــت: 
شــورای  فرهنگــی،  فعالیت هــای  شــدن 
فرهنگی در مدیریت حــوزه علمیه خواهران 
که این شــورا از سه  اســتان قم تشــکیل شــد 
کمیته»فرهنــگ و هنــر«، »اخــاق و تربیت« 

و »تبلیغ و ارتباطات« تشکیل شده است . 
وی بــا اشــاره بــا خروجــی و دســتآوردهای ایــن 
شــورای فرهنگــی اظهار داشــت: نهایی ســازی 
فرهنگــی،  هــای  ح  طــر بــرای  اولویــت  نظــام 
تدوین ســاختار و نظام  جامع   و طراحی اطلس 
فرهنگــی متناســب بــا اقتضائــات جغرافیایی از 
خروجی های این شورای فرهنگی بوده است.

وی با اشــاره به ضرورت تعامــل اثربخش با 

مدیــران و معاونان فرهنگــی مدارس علمیه 
خواهــران بر انجــام فعالیت هــای اثرگذار در 

کرد. کید  تبلیغ تخصصی تا
کید بر ضرورت راه اندازی شبکه تبلیغ  وی با تأ
تخصصــی دختــران اظهــار داشــت: این شــبکه 
تبلیغ به منظور آغاز فرآیند تربیت دینی دختران 
کودکی و نوجوانی با نگاه بلند مدت و  از ســنین 
شناســایی اســتعدادهای ویژه در دختران برای 

تحصیل در حوزه راه اندازی می شود.
کید بر نقش حوزه علمیه   وی در پایــان بــا تأ
کاهــش آســیب هــای رفتــاری  خواهــران در 
اســتان قــم اظهــار داشــت: ســتاد »کنتــرل و 
کنون  کاهش آســیب هــای اجتماعی« هــم ا
در مدیریت حوزه علمیه خواهران استان قم 
تشــکیل شــده اســت و با تعامل با نهادهای 
کمیته  استانی مانند استانداری، بهزیستی، 
بــه تصویــب پنــج دوره  امــداد و ... موفــق 
تربیت مبلغ تخصصی مرتبط با آسیب های 

اجتماعی شده ایم.

حوزه  فرهنگی  معاون  جعفری  خانم 
حضور  گفت:  خوزستان  خواهران  علمیه 
جامعه  در  خواهر  طالب  عملی  و  مستمر 
در  مختلف  مسئولیت های  قبول  و 
عرصه های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی 
واقعی  پوشش  و  حجاب  هم  طرفی  از 
مورد قبول اسالم را به زنان جامعه نشان 
می دهد و هم از انزوا و عزلت نشینی زنان 

محجبه جلوگیری می کند.

اکرم مهرابی  معاون آموزش حوزه علمیه 
 : داشت  بیان  گویی  و  گفت  در  لرستان 
هم اکنون یک هزار و ۱۶۸ طلبه در مدارس 
بوده  تحصیل  حال  در  خواهران  علمیه 
 ۳۶۰ از  بیش  امسال  پذیرش  ظرفیت  و 

طلبه اعالم شده است.

خانم رویا دهقانی معاون پژوهش حوزه 
علمیه خواهران استان یزد در گفت و گو 
هفت  گفت:  کوثر  خبرگزاری  خبرنگار  با 
عنوان کتاب توسط اساتید حوزه علمیه 
خواهران این استان از سال 1394 تاکنون 
شده  منتشر  و  چاپ  هاجر،  نشر  توسط 

است.

پور  رجب  والمسلمین  االسالم  حجت 
خواهران  علمیه  حوزه  مدیر  قاسمی  
خوزستان در گفت و گو با خبرگزاري کوثر 
تحقق  راستای  در  گفت:  خوزستان  از 
ظله  رهیری)مد  معظم  مقام  مطالبه 
کیفی  و  کمی  ارتقاي  بر  مبنی  العالي( 
محافل قرآنی و به منظور استعدادیابي و 
از ظرفیت های طالب  استفاده حداکثری 
روخوانی  و  معارف  های  زمینه  در  خواهر 
قرآن، طرح نورالثقلین در مدارس علمیه 
طرح،  این  در  شد؛  خواهد  برگزار  خواهران 
به  منتخب  خواهران  علمیه  مدارس 
قرآنی تعیین و طالب  پایگاه های  عنوان 
با بهره گیری از اساتید مجّرب قرآنی حوزه، 
معارف  بخشی  عمق  و  تقویت  جهت 
قرآنی بانوان به اجرای طرح کمک خواهند 

کرد.

دوفصلنامه  تحریریه  هیأت  جلسه   
خانواده  فقهی   - قرانی  های  پژوهش 
المسلمین  و  االسالم  حجت  حضور  با 
دو  مسئول  مدیر  بهرامی،  غالمرضا 
فقهی  قرآنی  های  »پژوهش  فصلنامه 
خانواده« و حجت االسالم جعفر شانظری، 
دکتر مریم سعیدیان جزی، دکتر عصمت 
زهرا  دکتر  طیبی،  ناهید  خانم  همتی، 
مسعوده  دکتر  آبیار،  زهرا  دکتر  توکلی، 
علمیه  حوزه  مدیریت  در  یگانه،  فاضل 

خواهران اصفهان برگزار شد.

غالمرضا  والمسلمین  االسالم  حجت 
کوثر  خبرگزاری   با  گفتگو  در  بهرامی، 
بی  از  حمایت  و  ترویج  اصفهان،  در 
عفاف  و  حجاب  با  مقابله  و  بندوباری 
هجمه  محورهای  مهمترین  از  یکی  را 
مواجهه  در  استکبار  جبهه  فرهنگی 
گفت:  و  دانست  ایران  اسالمی  نظام  با 
یک  تنها  مدرن  عصر  در  حجاب  و  عفاف 
و  اندیشه  بلکه  نیست،  پوشش  نوع 
رویکردی است که بشریت به آن نیازمند 
امروز  جامعه  در  که  ای  مسئله  است، 

مختص زنان نیست.

خانم آزاده نیک پور مدرسه علمیه خواهران 
الزهرا)سالم اهلل علیها( یزد در گفت و گو با 
خبرگزاری کوثر مدیر گفت: سیمای حقیقی 
در  عفاف  داشتن  و  بودن  عفیف  حجاب، 
موضوع  یک  حجاب  که  چرا  است  جامعه 

انسانی محسوب مي شود.
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۶
استان و  مدارس  کوتاه  اخبار 

به همت  اداره امور زنان و خانواده معاونت فرهنگی:

از  مدیــر حوزه هــای علمیــه خواهــران اســتان تهــران 
فعالیــت هــای فرهنگــی و تبلیغــی عفــاف و حجــاب 
توســط مــدارس علمیــه خواهران اســتان تهــران خبر 
داد و گفت: بیشــتر برنامه ها بــه صورت مجازی برگزار 

می شود.

گفتگویی  کبیریــان در  حجــت االســام والمســلمین حســین 
ع فرهنگی، اجتماعــی و تبلیغی  از اجــرای برنامه هــای متنــو
مــدارس علمیــه خواهــران اســتان تهــران در هفتــه عفــاف 
و حجــاب خبــر داد و اظهــار داشــت: همــه ایــن برنامه هــا بــا 
رعایت پروتکل های بهداشــتی و یــا به صورت مجازی برگزار 

می شود.
مدیــر حوزه هــای علمیــه خواهــران اســتان تهــران بــه 
برپایــی ده هــا غرفه و نمایشــگاه در ســطح شــهر و یا در 
کرد: مدرســه علمیه نور  فضای مجازی اشــاره و عنوان 
الزهرا)س( با برپایی غرفه عفاف و حجاب در بوستان 
ع  بانوان »بهشت مادران« به مدت یک هفته با موضو
مشاوره درزمینٔه عفاف و حجاب، مذهبی، خانوادگی، 
تربیــت فرزنــد، مهدویــت و پاســخگویی بــه احــکام و 
خواهــد  تبلیغــی  و  فرهنگــی  فعالیــت  شــرعی  مســائل 

داشت.
بوســتان  در  نوجــوان  و  کــودک  غرفــه  برپایــی  افــزود:  وی 
ع عفاف و حجاب  گمنام شهرستان پیشوا با موضو شــهدای 
توســط طاب مدرســه علمیه فاطمیــه )س( و اعطای هدیه 
کــودکان و همچنین برپایی نمایشــگاه عفــاف و حجاب  بــه 
در بوســتان آزادی قیــام دشــت و توزیع بســته های فرهنگی 
عفــاف و حجــاب توســط طــاب مدرســه علمیه الزهــرا)س( 
کنــون در حــال برگزاری  که هم ا از دیگــر برنامه هایــی اســت 

است.
برگــزاری  کبیریــان  والمســلمین  االســام  حجــت 
را  مجــازی  فضــای  در  حجــاب  و  عفــاف  مســابقات 
خواهــران  علمیــه  حوزه هــای  فعالیت هــای  دیگــر  از 
گفــت: محــور این مســابقات شــامل متن،  برشــمرد و 
ع  دلنوشــته، عکــس، کتاب خوانی و نقاشــی با موضو

عفاف و حجاب است.
مدیــر حوزه هــای علمیــه خواهــران اســتان تهــران بــه 
دیگــر فعالیت های فرهنگی و تبلیغــی طاب در فضای 
مجــازی اشــاره و اظهــار داشــت: برگزاری نشســت های 
ع عفــاف و حجــاب توســط مــدارس  متعــدد بــا موضــو
علمیه خواهران، انتشــار مباحــث مربوط به جایگاه زن 
کادر  گروه مخصوص طاب، اساتید،  و خانواده پویا در 
مدارس علمیه خواهران، بارگذاری وصیت نامه شــهدا، 
متن هــا و عکــس نوشــته ها در شــبکه های اجتماعــی 
و پیام رســان ها، برپایــی نمایشــگاه عفــاف و حجــاب، 
کتــاب و ترویــج نظرات  کلیــپ، معرفــی  پخــش فیلــم و 
عفــاف  درخصــوص  جهــان  متفکــران  و  اندیشــمندان 
کــه از ســوی  و حجــاب از جملــه فعالیت هایــی اســت 
حوزه هــای علمیه خواهران اســتان تهران در این هفته 

به صورت مجازی برگزاری می شود.
کــرد:  خاطرنشــان  کبیریــان  المســلمین  حجت االســاو 
ع  همچنیــن نصــب بنــر نوشــته های متفــاوت بــا موضو
عفــاف و حجــاب در ســطح شهرســتان های  پیشــوا و 
کدشــت، اعــزام مبلــغ در ســطح  شهرســتان دماونــد و  پا
جــذب دختران بــا دادن هدیه به نوجوانــان و جوانان، 
کتــاب تــرگل بــه دختــران و تقدیــر از دختــران  اهــدای 
اقدامــات  ازجملــه  کتــاب  و  گل  اهــدای  بــا  محجبــه 
انجام شــده از ســوی حوزه های علمیه خواهران اســتان 

تهران است.

فعالیت هــای فرهنگی »عفاف 

مدارس  توسط  حجاب«  و 

تهران خواهران  علمیه 

مدیر حوزه های علمیه خواهران تهران خبر داد؛

عمومی  پژوهش هــای  مدیــرکل 
حــوزه علمیــه خواهران کشــور با 
بــدون  تبلیغــی  کار  اینکــه  بیــان 
پشــتوانه ی پژوهشی و تحقیقی 
بــی ارزش و بــی اثــر اســت، گفــت: 
بــر  عــاوه  پژوهشــی  فعالیــت 
تــداوم و اســتمرار بــه یــک اتفــاق 
لــذت بخــش و گــوارا بــرای طــاب 

تبدیل شود.

ج،  کــر کوثــر از  گــزارش خبرگــزاری  بــه 
حجت االسام ربانی در بازدید و ارزیابی 
اولیه  از محل تاســیس مرکز پژوهشــی 
حــوزه علمیــه خواهــران اســتان البــرز 
ضمــن تمجیــد از این حرکــت فرخنده 
و مبــارک، اظهــار داشــت: اســتان البرز 
جذابیت هــای  موقعیــت،  لحــاظ  بــه 
ویژگی هــای  و  اقلیمــی  و  جغرافیایــی 
کانون مســئله یابی  جمعیتی می تواند 
و مسئله شناسی اجتماعی، فرهنگی و 

دینی باشد.
وی افــزود: از ایــن جهــت الزم اســت 
هــای  فعالیــت  نمــودن  متمرکــز  بــا 
کانونی، نتایج  پژوهشی در یك نقطه 
و دســتاوردها را به اســتان های دیگر 
نیز تعمیم داد و از آنجایی که اســتان 
البــرز بــا ویژگــی هــای خــاص مذکــور 
کشــور  کل  در  را  بســزایی  تاثیــرات 
ایجــاد می کنــد، بــه تبــع حــوزه های 
علمیه این اســتان نیز از جایگاه ویژه 

ای برخوردار هستند.
مدیــرکل پژوهش های عمومی حوزه 
علمیــه خواهــران کشــور تصریح کرد: 

کار تبلیغــی  کــه  طــاب بایــد بداننــد 
و  پژوهشــی  پشــتوانه ی  بــدون 
تحقیقی بی ارزش و بی اعتبار است.
گفــت: الزم اســت در این راســتا،  وی 
فعالیــت پژوهشــی عــاوه بر تــداوم و 
اســتمرار به یک اتفــاق لذت بخش و 
گــوارا بــرای طاب تبدیل شــود و این 
امــر مهــم و احیای فرهنــگ پژوهش 
از مهمترین مسئولیت های معاونین 

پژوهش در مدارس است.
بازدیــد مدیــر حــوزه علمیــه  ایــن  در 
ضمــن  البــرز  اســتان  خواهــران 
حضــور  از  قدردانــی  و  مقــدم  خیــر 
حجت االســام ربانــی اظهــار داشــت: 
حــوزه علمیــه خواهــران اســتان البرز 
اســتعداد بالقوه ای دارد که می تواند 
با باورمندی به آن و شوق وانگیزه ی 
موجود در اعتای فرهنگ اســامی و 
برنامه ریزی دقیق و اســتفاده بهینه 
از فرصت ها، آن را به فعلیت برساند.
خانم نجم الدینی نیز در این نشست  
کرد: مرکز پژوهشــی می بایست  بیان 
بــه لحاظ مکانــی و دسترســی محلی 
و همچنیــن فضــای فیزیکی و جذب 

منابع انســانی متخصص از موقعیت 
مناسبی بهره مند باشد.

علمیــه  حــوزه  پژوهــش  معــاون 
خواهران اســتان البرز در ادامه عاوه 
اجرایــی  رونــد  از  گزارشــی  ارائــه  بــر 
آمــاری  و  پژوهشــی  مرکــز  تاســیس 
اســتان البرز خاطر نشان کرد: باتوجه 
بــه ماموریت معاونــت پژوهش حوزه 
علمیــه خواهران و لزوم مســئله یابی 
پاســخ  در  دینــی  پــردازی  نظریــه  و 
اســتان،  پژوهشــی  اولویتهــای  بــه 
تاســیس مرکــز پژوهشــی از اهــداف و 
کــه  کان بــوده  سیاســتگزاری هــای 
بــا پیگیــری هــای مجدانــه ی مدیــر 
اســتان به حول و قوه الهی به زودی 
شــاهد تاســیس ایــن مرکــز پژوهشــی 

خواهیم بود.
مشــکات  از  بعضــی  جلســه  ایــن  در 
هــای  پژوهــش  فراینــد  در  موجــود 
عمومی و تحصیلی طاب، به همراه 
ســوی  از  پیشــنهادی،  راهکارهــای 
علمیــه  مــدارس  پژوهــش  معاونیــن 
صــورت  بــه  البــرز  اســتان  خواهــران 

کتبی ارائه شد. شفاهی و 

کار تبلیغی بدون پشــتوانه ی پژوهشــی بی ارزش و بی اعتبار است  

: مدیرکل پژوهش های عمومی حوزه علمیه خواهران کشور

اکبر  علي  والمسلمین  االسالم  حجت 
خواهران  علمیه  حوزه  مدیر  اسماعیلي 
خبرگزاري  با  گو  و  گفت  در  بوشهر  استان 
عقد  توافقنامه  امضاي  به  اشاره  با  کوثر 
علمیه  حوزه  مابین  فی  همکاری  قرارداد 
فضای  سازمان  و  بوشهر  استان  خواهران 
مجازی  فضای  گفت:  استان  سراج  مجازی 
برای انقالب اسالمی اهمیتی بسیاري دارد و 
تربیت نیروی انقالبی آشنا به فضای مجازی 
نهادهای  وظایف  از  آن  های  تکنیک  و 

انقالبی محسوب مي شود.

کارگر  محمد  المسلمین  و  االسالم  حجت 
شورکی مدیر حوزه علمیه خواهران یزد در 
مشارکت  و  آموزش  اداره  رییس  با  دیدار 
فرماندهی  اجتماعی  معاونت  عمومی 
علمیه  حوزه  گفت:  یزد  استان  انتظامی 
با  همراه  و  همگام  استان  این  خواهران 
نیروی انتظامی در مرتفع ساختن معضالت 

اجتماعی تالش خواهد کرد.

دانش  با  نشست  در  میرابوطالبي  خانم 
مدرسه  طالب  و  اساتید  آموختگان، 
علیها(  اهلل  طاهره)سالم  صدیقه  علمیه 
هاي  آسیب  برشمردن  ضمن  نوشهر 
را  جوان  نسل  پذیر  اثر  روحیه  تبلیغ،  
زمینه مناسبی برای کار فرهنگی دانست 
سازنده  و  درست  برخورد  کرد:  تصریح  و 
با جوانان، زمینه ساز جذب  بانوان طلبه 

حداکثری آن ها است.

مدرسه  پژوهش  معاون  یوسفی  زینب 
الرسول)سالم  ریحانه  خواهران  علمیه 
اهلل علیها( قشم در گفت و گو با خبرگزاري 
کوثر با اشاره به حضور خواهران طلبه در 
دوازدهمین جشنواره عالمه حلي)رحمة 
تألیف  و  تدوین  کرد:  بیان  علیه(  اهلل 
گام  از  گشا یکی  گره  و  مقاله هاي علمي 
های مهم در عرصه جامعه موفق است 
در  قشم  طلبه  خواهران   ، نظر این  از  و 
علیه(  اهلل  حلی،)رحمة  عالمه  جشنواره 
فعالیت های  جهت دهی  هدفش  که 
نیازهای  سمت  به  طالب  پژوهشی 
است،  اسالمی  نظام  و  حوزه  پژوهشی 
از  اثر   37 از  بیش  و   درخشیدند  خوش 
این مدرسه علمیه خواهران در سامانه 
ثبت  به  حلي  عالمه  جشنواره  اینترنتی 

نهایي رسید.

»حوزه های  موضوع  با  آزاداندیشی  کرسی 
در  جهادی  مدیریت  توفیقات  و  علمیه 
مواجهه با کرونا« با حضور خانم غالمرضایی 
استاد  پور  قاسم  خانم  ارائه دهنده،  استاد 
در  داور  استاد  شریفی  خانم  و  منتقد 
)سالم اهلل  طاهره  صدیقه  علمیه  مدرسه 

علیها( نوشهر برگزار شد.

مهدی  والمسلمین  االسالم  حجت 
قربانی مدیر حوزه علمیه خواهران استان 
راهبرد  را  جوان  قشر  از  مراقبت  اردبیل 
و  دانست  علمیه  حوزه های  برای  کالن 
گفت: طالب خواهر از بانوان جوان در برابر 

جریان های انحرافی صیانت کنند.

محمد  والمسلمین  االسالم  حجت 
خبرنگار  با  گو  و  گفت  در  شورکی  کارگر 
عاملی  را  حجاب  یزد،  از  کوثر  خبرگزاری 
شأن،  ارتقاء  و  صیانت  حفظ  برای 
دانست  بانوان  شخصیت  و  منزلت 
بودن،  عفیف  و  پاك دامنی  گفت:  و 
بهره مندي از موهبت هاي ویژه ي الهي 

را در پي دارد.
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گفتگویی با تشــریح برنامه  کوثر، معصومه ظهیری در  گزارش خبرگــزاری  بــه 
هــای هفتــه عفــاف و حجــاب حوزه هــای علمیــه خواهــران، اظهار داشــت: 
کرونا و شرایط کشور نمی توان همانند سال های  ع ویروس  متاســفانه با شیو

کرد. پیش ویژه برنامه های عفاف و حجاب را برگزار 
معــاون فرهنگــی تبلیغــی حــوزه هــای علمیــه خواهــران ادامه داد: ســالهای 
بحــث  از جملــه  تبلیغــی  و  فرهنگــی  برنامــه  معاونــت صدهــا  ایــن  گذشــته 
کتابخوانی و نشســت های علمی برگزار می کرد اما امســال با توجه به شرایط 
موجــود ایــن نشســت هــا به صــورت غیر حضــوری و ارتبــاط آنایــن و آفاین 

برگزار خواهد شد.
ظهیــری بــه برگــزاری نشســت تخصصــی با عنــوان زیســت عفیفانه اشــاره و 
کرد: این نشســت تخصصی با حضور صاحــب نظران عرصه عفاف و  عنــوان 
حجاب در شهر مقدس قم برگزار می شود و در این نشست مباحث مختلفی 
چون بررسی شرایط نزول آیه حجاب، مساله زیست عفیفانه در میان مردم و 
ح شده مورد بحث و بررسی  اعصار مختلف و پاسخ به سواالت و شبهات مطر

گرفت. قرار خواهد 
ع مقابلــه و اقبال عمومی به پوشــش  وی افــزود: مباحــث تاریخــی بــا موضــو
کــه در نهاد و  کدامنی و زیســت عفیفانه  گرایــش بــه پا و حجــاب و همچنیــن 
که در این نشست  فطرت زنان و مردان نهادینه شــده از دیگر مباحثی اســت 

تخصصی بررسی می شود.
کــرد: ســر  معــاون فرهنگــی تبلیغــی حــوزه هــای علمیــه خواهــران اضافــه 
که  صــدف دومیــن دوره مقدماتی مجــازی مباحث حجاب و عفاف اســت 
بــه مناســبت هفتــه عفاف و حجاب از ســوی حــوزه های علمیــه خوهران 
برگزار می شود همچنین حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور نیز طبق 
ع فرهنگــی تبلیغی از جمله مســابقات  روال هــر ســاله بــا برنامه های متنــو
کتابخوانــی بــه تبیین فلســفه و جایــگاه عفاف و حجاب در اســام و ســایر 

ادیان خواهند پرداخت.
کــردن فرهنگ عفــاف و حجاب  هیــری نقــش آمــوزش در ترویــج و نهادینــه 
گفت: به مناســبت هفته عفــاف و حجاب  اســامی را بســیار مهــم دانســت و 
اساتید و طاب حوزه های علمیه خواهران در راستای تبلیغ و ترویج فرهنگ 
ح شــده پاســخ  ح مســاله به ســواالت و شــبهات مطر عفــاف و حجــاب بــا طــر

خواهند داد.

در گفت وگو با معاون فرهنگی حوزه های علمیه خواهران تشریح شد؛

 برنامه های حوزه های علمیه 
خواهران در هفته عفاف و حجاب

حجت االسام والمسلمین 
بهجت پــور بــا صــدور پیامی 
آیــت اهلل  مجــدد  انتخــاب 
مدیــر  عنــوان  بــه  را  اعرافــی 
بــرادران  علمیــه  حوزه هــای 

تبریک گفت.

کوثــر،  خبرگــزاری  گــزارش  بــه 
متــن پیــام تبریــک حجت االســام 
مدیــر  بهجت پــور  والمســلمین 
کشــور  حوزه هــای علمیه خواهران 
ح زیــر  بــه آیــت اهلل اعرافــی بــه شــر

است:
حضرت آیت اهلل اعرافی »دامت برکاته«

مدیر محترم حوزه های علمیه 
سام علیکم

با درود و صلوات برحضرت محمد 
»صلــی اهلل علیــه و آلــه و ســلم« و 
آل طاهرینــش »علیهــم الســام« و 
تبریک میاد با سعادت امام رئوف، 
الرضــا  موســی  بــن  علــی  حضــرت 
انتخــاب  الســام«، حســن  »علیــه 

به عنــوان  حضرتعالــی  مجــدد 
مدیــر حــوزه هــای علمیه از ســوی 
شــورای محتــرم عالــی حوزه هــای 
موفقیت هــای  مؤیــد  کــه  علمیــه 
جنابعالی و نشــان از حســن اعتماد 
حضــرت  رهبــری،  معظــم  مقــام 
آیــت اهلل العظمــی امــام خامنــه ای 
»مدظله¬العالــی« و مراجــع عظــام 
را  اســت،  »دامت برکاتهــم«  تقلیــد 
به محضر جنابعالی تبریک عرض 

می نمایم.
امیدوارم حضور ارزشمندحضرتعالی، 
حوزه هــای  فاخــر  نهــاد  رأس  در 
علمیــه، زمینه رشــد و بالندگی بیش 

از پیــش این مجموعــه مقدس را در 
رســیدن به اهــداف متعالی و تحقق 
آرمان هــای امــام راحــل »قــدس اهلل 
نفســه الزکیــه« و شــهدای واال مقــام 
رهبــری  معظــم  مقــام  منویــات  و 
معظــم  مراجــع  و  العالــی«  »مدظلــه 
تقلید »دامت برکاتهم« فراهم آورد.

اینجانــب ضمــن تقدیــر و تشــکر از 
قبــل  دوره  در  جنابعالــی  عنایــات 
علمیــه  حوزه¬هــای  بــه  نســبت 
همکاری¬هــا  تــداوم  خواهــران، 
حضــرت  روزافــزون  توفیقــات  و 
مستطاب عالی را از خداوند متعال 

خواستارم.

حجت االســام  ابتــای  پــی  در 
والمسلمین ســیدجواد شهرستانی به 
ویــروس کرونــا، مدیر حوزه هــای علمیه 
تلفنــی  تماســی  در  کشــور  خواهــران 

جویای احوال ایشان شد.

کوثــر، حجت االســام  گــزارش خبرگــزاری  بــه 
در  بهجت پــور   عبدالکریــم  والمســلمین 
تمــاس تلفنی بــا حجت االســام والمســلمین 
کرونا مبتا شــده،  که به بیماری  شهرســتانی 

آخرین وضعیت سامتی ایشان را جویا شد.
کشــور  خواهــران  علمیــه  حوزه هــای  مدیــر   
در ایــن تمــاس تلفنــی بــرای حجت االســام 
والمسلمین شهرســتانی و همه بیماران مبتا 
کامل و عاجل را از خداوند  کرونا بهبودی  بــه 

کرد. متعال مسئلت 

یک مدیر حوزه های علمیه خواهران کشور به آیت اهلل اعرافی  پیام تبر
 مدیر حوزه های علمیه خواهران در 

تماس تلفنی جویای حال حجت االسالم 
والمسلمین شهرستانی شد

مدیر حوزه علمیه خواهران اســتان قزوین بیان داشت: خواهران طلبه از 
ظرفیت بسیار باالی علمی و تبلیغی برخوردارند.

کاظم  کوثر از اســتان قزوین، حجت االســام والمســلمین  گزارش خبرگزاري  به 
گزارش کوتاهی  لــو در دیــدار با مدیر کل جدید ســازمان تبلیغات  اســتان قزوین 
کرد و در  از فعالیــت هــای مجموعه حــوزه علمیه خواهران اســتان قزوین ارائــه 
ادامه بر گســترش ارتباط ســازنده میان دو نهاد مقدس حوزه علمیه خواهران و 

کید داشت. سازمان تبلیغات تا
مدیــر حوزه علمیه خواهران اســتان قزوین با اشــاره به برخــی از مطالبات حوزه 

علمیــه خواهــران  از ســازمان تبلیغــات بیان داشــت: خواهران طلبــه از ظرفیت 
بسیار باالی علمی و تبلیغی برخوردارند.

گفت: حوزه علمیه خواهران استان قزوین در راستای موفقیت تبلیغی خواهران 
کــرد و به تربیت برخــی از خواهران  طلبــه اقــدام بــه برگزاری دوره حیــات طیبه 
ع خــاص پرداخت تا ایــن خواهــران بتوانند در  بــه صــورت تخصصــی در موضو

موضوعات تبلیغی به صورت تخصصی وارد شوند.
در ادامــه حجت االســام والمســلمین زهرایی مدیر کل جدید ســازمان تبلیغات 
که در حوزه علمیه خواهران  استان قزوین گفت: با توجه به شناخت و فعالیتی 
مشــاهده شــده بایــد گفت حوزه علمیــه خواهران یکی از با ظرفیــت ترین منابع 
که برای پیشــبرد اهــداف دینــی و ملــی باید از ایــن ظرفیت  فرهنگــی مــا اســت 

کنیم. عظیم طاب خواهر استفاده 

 خواهران طلبه از ظرفیت علمي و تبلیغی برخوردارند
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مغازه مملو از پارچه های مشــکی و رنگی اســت و زینت 
هــر مغازه توپ های رنگ به رنگ چادرهای کره ای و ژاپنی 
اســت، صــدای فروشــنده رشــته افــکارم را پــاره می کنــد 
و می گویــد: اگــر پــول داری ژاپنــی بخــر وگرنــه بــه کیفیت 

کره ای شک نکن!

گــزارش خبرگــزاری کوثــر رقابتــی بــس ناجوانمردانه اســت  بــه 
ک را ورق می زنیم و نگاهمان  وقتــی آلبــوم بازار پارچــه و پوشــا
کــه معلوم نیســت از کدام  تنهــا بــه مهمانــان خارجی می خورد 

راه آمده اند.
الگانــس ســرت می کنــی یــا حریــر؟ فروشــنده می پرســد و مــن 
همچنــان دور تــا دور مغــازه را برانداز می کنــم، اینجا همه رقم 
کنــی. از مــدل ملــی بگیر تــا لبنانی،  چــادری را می توانــی پیــدا 
که هر  شــالدار، دانشجویی، عربی و باالخره ساده. مدل هایی 
کدام مشــتری های خاص خودشــان را دارند و جنس و کیفیت 
کــدام هم به تناســب جیب مشتریانشــان متفاوت  و مــارک هر 

است. 
مغازه مملو از پارچه های مشکی و رنگی است و زینت هر مغازه 
کره ای و ژاپنی اســت. در  توپ هــای رنــگ به رنگ چادرهــای 
حــال نگاه کردن به پارچه هــای چادری و قیمت های فضایی 
آن به ســر می بردم که صدای فروشــنده رشــته افکارم را برید و 
کره ای شــک  کیفیت  گر پول داری ژاپنی بخر وگرنه به  گفت: ا

نکن!

بازار؛ خالی از چادر ایرانی!
کــه بــا بــا پوزخند  از فروشــنده تقاضــای چــادر ایرانــی می کنــم 
می گویــد: ایــران مگر چادر هــم تولید می کند؟ وقتی می پرســم 
که چرا چادر ایرانی نداریم؟ می گوید: صنعت تولید نخ مشــکی 

نداریم و هزاران مشکل دیگر...
گر تمام  کهنــه کاران بــازار بیرجند اســت، می گویــد: ا کــه از  وی 
کنــی یــک پارچــه مشــکی ایرانــی پیدا  بــازار بیرجنــد را زیــرو رو 
که در آخر نیز مجبور  کرده ای چرا  نمی کنی و وقت خود را تلف 

کره ای و ژاپنی می شوی! به انتخاب همین چادرهای 
ناهــی دلیــل عمــده تولیــد نشــدن پارچــه چــادر مشــکی در 
کشــور را عــدم وجــود زیرســاخت ها و البتــه مهم تــر از همــه 
عــدم حمایــت دولت عنوان می کنــد و می افزاید: متأســفانه 
گربه، مربــا، موز،  کاالهایــی مثل غــذای ســگ و  دولــت بــه 
کاالهــای  چوب بســتنی و غیــره ارز دولتــی می دهــد امــا بــه 

فرهنگی مثل چادر نه!
وی بــا بیــان اینکــه ایــن روزهــا قیمــت چــادر مشــکی به دلیل 
تخصیــص نیافتن ارز دولتی بســیار افزایش یافته اشــاره ای به 
قیمت هــا می کنــد و می گویــد: یــک قواره چــادر معمولــی که در 
ســال گذشــته بیــن 80 تا 100 هــزار تومان بوده امســال به 250 
گذشــته  که ســال  کیفیت تر  تا 380 هزار تومان و پارچه های با 
300 هزار تومان نهایت تا 500 هزار تومان بوده به بیش از 800 

هزار تومان تا باالی یک میلیون تومان رسیده است!

بازار چادر مشکی در انحصار خارجی ها
که انتخاب می کنید مشــکی تر و  »هــر چه رنگ پارچه چــادری 
کار رفتــه در ســاخت آن طبیعی تر باشــد قیمت آن نیز  مــواد بــه 
گران تر می شــود« این را یکی از فروشــندگان پارچه به خبرنگار 
کــه مــردم در تأمیــن  فــارس می  گویــد و می افزایــد: در روزگاری 
مایحتــاج روزانه خــود با مشــکل مواجه  اند قیمت بــاالی چادر 
بســیاری از خانواده ها خصوصا آن هایی که از ســطح درآمد باال 
برخــوردار نیســتند را وسوســه می کند تــا هزینه خرید چــادر را از 

کنند. ج خود حذف و فرزندانشان را از چادر محروم  مخار
کــره، ژاپن تایوان از جمله تولید  کشــورهای  وی با بیان اینکه 
کنندگان پارچه های چادر برای ایران هستند، می افزاید: چادر 
کره ، اندونزی و چین اســت و حتی ممکن  مشــکی در انحصــار 
اســت ایــن چادرها بــا مارک ژاپن بــه خریدار ارائه شــود چرا که 
ع  ژاپــن در ایــن زمینــه دارای برنــد جاافتاده تــری اســت و تنــو

زیادی در محصوالت خود دارند.
این فروشنده ادامه می دهد: گران بودن مواد اولیه و مشکات 
که در عرصه تولید وجود دارد فعالیت در این عرصه  متعــددی 
کــرده و به همین  را بــرای تولیدکننــده بــدون صرفه اقتصادی 
کارخانجــات تولید در خصــوص این  دلیــل و وجــود مشــکات 

محصول با مشکل مواجه است.
گایــه از برخی فروشــندگان چــادر در بــازار، عنوان  حســینی بــا 
می کنــد: بیشــتر در خرید لــوازم خانگی خارجی یــا ایرانی بودن 
ح می شــود امــا در مــورد پارچــه بیشــتر فروشــندگان از  کاال مطــر

همــان ابتــدا تبلیــغ جنس خارجــی را دارند و به عنــوان مثال از 
پارچه های ترک تبلیغ می کنند.

گرفتار سونامی افزایش قیمت حجاب برتر زنان 
گرفتار ســونامی افزایــش قیمت  ایــن روزهــا حجــاب برتر زنــان 
کــه در بــازار چادرهایی با قیمت هــای نجومی  شــده به طــوری 
دیــده می شــود و ایــن پوشــش زنــان ایرانــی بــه مــرور در ســایه 
بی توجهــی مســئولین نیــز در حال تبدیل شــدن به یک کاالی 
لوکس اســت و مســئولین نیــز برنامه ای بــرای کاهش قیمت و 

نظارت بر این بازار ندارند!
کــه خــأ نبــود تولیــدات داخلــی بــه شــدت حس  ایــن جاســت 
بــه  کشــیدن  نفــس  اجــازه  زمانــی مافیــای واردات  می شــود. 
کنــون نیز با قــدرت بدون  تولیدکننــده داخلــی را نمی دادنــد و ا
حضور رقیب داخلی و نظارت مســئولین نبض بازار را در دست 

گرفته و چادر را با سودهای باورنکردنی عرضه می کنند.
کاالیی در کشور از افزایش  »در این آشــفته بازار اقتصادی هیچ 
گرفته تا  کتاب قیمت در امان نمانده؛ از طا و ارز  بی حساب و 
پیاز و گوجه فرنگی چه برســد به پارچه چادر مشــکی« این ها را 
یکی از پارچه فروشــان کهنه کار بــازار بیرجند به خبرنگار فارس 
می گویــد و می افزایــد: مــا دولت اســامی داریم ولــی حمایت از 
کــم اســت و از فروشــنده و تولیدکننــده  چــادر و پوشــش خیلــی 
کننده حمایت نمی شــود و قیمت چادر نســبت به مانتو بســیار 

باالتر است.
که برای چادر  های مشــکی اســتفاده  وی بــا بیــان اینکه نخی 
کثــر  ا می کنــد:  عنــوان  نیســت،  موجــود  ایــران  در  می شــود 
کره و  کشــورهای خارجــی از جمله  کارخانه هــای چادر انحصار 
کــردن ایــن چادرها باال  ژاپــن اســت و تعرفــه گمــرگ برای وارد 

است و قیمت چادر نیز بستگی به جنس آن دارد.
وی با ذکر یک مثال و حســاب ســر انگشتی به عمق این ماجرا 
می پــردازد و توضیح می دهد: چنانچه کســی بخواهد در طول 
سال دو بار چادر بخرد آن هم یک چادر معمولی و ارزان قیمت 
گفتــه نماند  کنــد البته نا بایــد حداقــل 600 هــزار تومــان هزینه 
گر بخواهد یک  بی کیفیت تریــن پارچه مد نظرمان اســت؛ اما ا
کند از یک تا ســه میلیون و شــاید  کیفیت خریــداری  پارچــه بــا 
که با همین  کند و این در صورتی اســت  بیشــتر هم باید هزینه 
هزینــه می توانــد بیــش از هفــت تــا ده مانتــو را خریــداری کند؛ 
کارگر  اینجاست که باید تصور کنیم تهیه چادر در یک خانواده 
با دو یا سه فرزند دختر و مادر خانواده و با حقوق یک میلیون 

و 200 هزار تومانی چطور ممکن است؟

قیمت چادر مشکی دست خوش نوسانات ارز
گفته  کــه به  کشــیدن قیمــت چادر در حالی اســت  ســربه فلک 
فعاالن این حوزه و فروشــندگان آن چادر در یک ســال گذشــته 
گرانی  با رشــد 5 برابری در قیمت مواجه بوده اســت اتفاقی که 
دالر بــه ســر چــادر آورده و حــاال آن را بــرای بــه خصــوص برای 
کــه از بضاعــت مالــی باالیی برخوردار نیســتند،  خانواده هایــی 

کرده است. دست نیافتنی 
کــه مســئوالن امــر گفته انــد؛ 93 درصد پارچــه چادری  آن طــور 
ایــران وارداتــی اســت و تنهــا هفــت درصــد ایــن محصــول در 
که چادر یکی از  ع سبب شده  داخل تولید می شود و این موضو
گرفته  که به شــدت تحت تأثیر قیمت دالر قرار  کاالهایی باشــد 

است.
گریــزی بــه  یکــی دیگــر از فروشــندگان چــادر در بــازار بیرجنــد 
کاالی  قیمت هــای باالی چادر و بی رغبتی مــردم در خرید این 
حجــاب و عفــاف می زنــد و می گویــد: قیمــت هــر متــر پارچــه 
که در ســال 97 حدود 20 هــزار تومان بود در  کره ای  کریســتال 
گذشته به حدود 50 تا 70 هزار تومان و در سال جاری به  سال 
گاها تا 150 هزار تومان )بسته به  حدود 90 تا 120 هزار تومان و 
ع پارچه( رســیده اســت؛ قاعدتًا بــا این قیمت یک  کیفیت و نو
قواره 5 متری برای مشــتری از 500 هزار تومان تا بیش از یک 
که باید هزینه دوخت هم  میلیــون تومان آب می خورد، بماند 
کنــد که بســته به مــدل دوخت، قیمــت آن متفاوت  پرداخــت 

است.
وی از افزایــش پنــج تا ده برابــری قیمت هر متــر پارچه در بازار 
در مقایســه بــا ســال 97 و 98 خبــر می دهــد و بیــان می کنــد: 
که وقتی  کمتر شــده اند چرا  خریداران چادر نســبت به گذشــته 
قیمــت دالر از ســه هــزار تومــان به هشــت هــزار تومــان و به 21 
هزار تومان می رســد عرضه کننده چادر هم مجبور می شــود هر 
کــه قبًا 20 هزار تومان و شــاید کمی بیشــتر یا  متــر پارچــه ای را 
کنون 70 الــی 80 هزار تومان بخرد و در  کمتــر می خریده را هم ا

نتیجــه چــادری که تا پیش از این بــا 100 تا 150 هزار تومان به 
دســت مشتری می رسد حاال بین 250 تا 400 هزار تومان است 

البته مد نظر ما یک قواره چادر خیلی معمولی است.
و  طرفدارتریــن  پــر  می کنــد:  اضافــه  پارچــه  فروشــنده  ایــن 
کــره و ژاپن  کشــور  مرغوب تریــن پارچه هــای بازار به برندهای 
که حاال قیمت آن در مقایســه با ســال قبل و ســال  بر می گردد 
گرانی دیگر در خیلی از  قبل تر از آن نجومی شــده و حتی از ســر 
گر باشــد هم قیمت آن در وســع خرید  مغازه هــا، وجود ندارد و ا

خیلی  از مشتریان نیست.
 

چتر بسته دولت برای فروشندگان و خریداران چادر
وی بــا گایــه از اینکه دولت از فروشــنده ها و خریدارهای چادر 
کشــوری به انــدازه ایران  حمایــت نمی  کنــد، می گوید: در هیچ 
گــر تولیــد داخــل وجود  مصــرف چــادر مشــکی وجــود نــدارد و ا
داشــته باشــد می توانیــم در تولیــد پارچــه در ایــن زمینــه بــه 
که حتی مفهوم  خودکفایی برسیم و اجازه ندهیم چینی هایی 
کشــور  واژه حجــاب و چــادر ما را نمی دانند از این عرصه و بازار 

ما برای خود سودآوری داشته باشند.
خانــم زارعی خریدار چــادر با بیان اینکه زنــان جامعه به دلیل 
بی کیفیتــی چادر  هــای موجــود چندین بار در طول ســال چادر 
خریــداری می کنــدد، می افزایــد: بــا وجــود هزینــه بــاالی چــادر 
که ســایر  فروشــنده ها تخفیفــی در ایــن زمینــه ندارند در حالی 
پوشــش ها با تخفیف های بســیاری خوبی در طول ســال ارائه 

می شود.

چادر مشکی زیر ۲۵۰ هزار تومان نداریم
وی اضافه می کند: قیمت یک پارچه چادری ســاده و معمولی  
کمتــر از 250 هــزار تومان نیســت و همین چادر کمتر از ســه ماه 
اســتفاده مفیــد دارد و بعــد از مدتی خراب می شــود و به همین 
دلیــل مجبــورم دوبــاره خریــد داشــته باشــم امــا این امــر برای 
گذاشتن حجاب  کنار  برخی ها امکان پذیر نیست و تصمیم به 

برتر می گیرند.
در راســته بازار بیرجند  انواع دیگری از چادر مشکی با عناوینی 
همچون دانشــجویی، ایرانی، شــالی وعربی و غیره به چشــم 
می خــورد. بــه ســراغ یکــی از مغازه های عرضــه چــادر رفتیم تا 

کنیم. قیمت چادرهای آماده در بازار را رصد 
ع چادر  کــردن و پوشــیدن چنــد نــو دختــر جــوان بعــد از زیــر رو 
ح دار در آخــر چــادر مــورد نظــر را انتخــاب می کنــد و بــرای  طــر
آخریــن بار چــادر را می پوشــد و نظر مادر را جویا می شــود؛ مادر 
هــم با تکان دادن ســرش مهــر تأیید را می زنــد و خنده بر لبان 
دخترک نقش می بندد و از فروشنده می خواهد چادر را برایش 

کند. آماده 
کوتاهی  گپ وگفت  در ایــن بین فرصــت را غنیمت شــمرده و 
بــا مــادر انجــام می دهم و از او می پرســم؛ هر چنــد وقت یک 
ع  گر در مجمو که مادر در جوابم می گوید: ا بار چادر می خرید 
کنم سالی پنج تا شش چادر برای خودم و دو دخترم  حساب 
کدام  ح دار. هیچ  گرفته تا طر خریداری می کنم از چادر ساده 
از چادرهــا کیفیــت الزم را ندارنــد و بعــد از گذشــت یک ماه یا 
قرمز می شــوند و یا بر اثر شست وشــو از رنگ و رو می روند و یا 
که باز مجبور بــه خرید مجدد  کنیــم  هــم پاره می شــوند؛ چه 

می شویم.
گــر بخواهــی یک چادر خیلی ســاده  وی اضافــه می کنــد: االن ا
و معمولــی بخــری، نمی توانــی چــادری بــا قیمت کمتــر از 300 
کمی با  کــه  کنــی؛ دیگــر چادرهایــی  یــا 400 هــزار تومــان پیــدا 
کارشده تر است به یک میلیون تومان هم می رسد  کیفیت تر و 

کارگری وسعمان نمی رسد. که با حقوق 
مادر اشــاره ای به چادر خریداری شــده می کنــد و بیان می کند: 
کنون برایمان 380 هزار تومان آب خورده اســت  همیــن چادر ا
که یا قرمز شــود یا از رنگ و  ولی شــاید به یک تا دو ماه نکشــد 
ج  ج و مخار رو بیفتد؛ با این هزینه های سرسام آورکنونی در خر
زندگــی مانده ایــم امــا باز هــم نمی توان چــادر را از ســبد خانوار 

که برای ما بهترین پوشش است. کرد چرا  حذف 

بازار داغ افزایش قیمت چادر مشکی
گریزی به چگونگی باال رفتن قیمت چادر  فروشنده مغازه هم 
گرانی چادر  مشــکی در بازار می زند و یادآور می شــود: موج اول 
دقیقــا بعــد از گرانی هــای یکدفعــه ای اجناس بــود، دقیقا بعد 
از آن مــوج، خریدهــای لــوازم حجــاب و عفاف هم بــاال رفت و 

تقریبا سه تا چهار برابر شد.
گران ترین حالت صد  وی ادامــه می دهــد: چــادری که قبــا در 
هزار تومان بوده ســال گذشــته قیمتش چیزی نزدیک به 300 
ع  کنون باالی 500 هزار تومان رسیده و در مجمو هزار تومان و ا
گفت؛ قیمت انــواع مختلف چادرهای آمــاده در بازار  می تــوان 
نســبت به مدت مشــابه ســال قبل حداقل دو تا ســه برابر شده 

است.
وی اضافــه می کنــد: قیمــت انــواع چادرهای پرطرفــدار نظیر 
کمتــر از 250 هــزار  دانشــجویی، قجــری، جاجیــب و ملــی 
تومــان نیســت و چادرهایــی مثــل چادرهای لبنانــی و عربی 
به دلیل اینکه متراژ بیشتری پارچه می برد از 300 هزار تومان 
شروع می شود و تهیه آن برای خیلی از مشتریان سخت شده 

است.
َکــن از 350 هــزار  َکــن  ح می کنــد: قیمــت چادرهــای  وی مطــر
کیفیت تــر و شــاید  کمــی با تومــان آغــاز می شــود و چادرهــای 
گذاشــته اند و  ح دارتــر پایشــان را کمی فراتر از این قیمت ها  طر
قیمت چادرهای سوپر َکن َکن ژاپنی هم در بازار به 500 تا 800 

هزار تومان رسیده است.

نبض بازار چادر مشکی در دست واردات
کــره، اندونــزی، تایلنــد و  کشــورهایی ماننــد ژاپــن،  واردات از 
کشــورها  کــه عمــده ایــن  ســوئیس در حالــی صــورت می گیــرد 
مصرفــی در ایــن بــازار ندارنــد امــا با شــناخت بازار فــروش خود 
توانســته اند نبــض بــازار چــادر مشــکی را در ایــران در دســت 
کشــورهای خود میلیون ها دالر ارزآوری  بگیرند و ســاالنه برای 

را به بار بیاورند.
کارخانــه تولیــد چــادر مشــکی وجود  طبــق آمــار در کشــور چنــد 
کارخانجات خط تولید فعال اســت  دارد و تنهــا در یکــی از این 
کشــور  و البتــه بــا توجــه مصــرف بــاالی پارچه چادر مشــکی در 
کشــور وجــود دارد و با فعال  ظرفیت های بســیار فراتر از این در 
کارخانجات در این زمینه عاوه بر اشــتغال زایی بســیار  شــدن 
کــه ایجــاد می شــود می توانیــم بــه خودکفایــی در این  زیــادی 

زمینه نیز برسیم.
گذشــته در مصــرف چــادر  رتبــه نخســت ایــران طــی 50 ســال 
کافی از تولیدکنندگان  گر حمایت  که ا مشکی نشان از این دارد 
این عرصه صورت بگیرد شاهد رونق این کارخانجات خواهیم 
کارخانجات  بود اما با تأسف باید گفت که گویی آنچه که این 

را به ورطه تعطیلی می برد واردات بیش از حد است.
که انگار  ســودآوری واردات ایــن محصول بــه اندازه ای اســت 
ایستادن در برابر این مافیای واردکننده سخت به نظر می رسد 
کنون عزم و اراده ای نتوانســته در برابر این واردکنندگان  و یا تا

بایستد.
ک خود هنوز مشــکل  وقتــی مــردم در تأمیــن هزینه های خــورا
ک نباشند و آن را در درجه  که به فکر پوشا دارند طبیعی است 
دوم اهمیت قرار دهند و همین مسأله هم اقتصاد زندگی همه 
کرده  که در عرصه فروش چادر مشغول بوده اند را فلج  کســانی 
کم خریدن برخی اقام  گرچه شاید بتوان با نخریدن یا  است. ا
کاالها حیات فرهنگی جامعه را  گذراند، حذف برخی  زندگــی را 

که چادرمشکی بانوان از جمله آن هاست. به خطر می اندازند 

گرانی چادر مشکی گالیه »آیت اهلل عبادی« از 
در  فقیــه  ولــی  نماینــده  عبــادی«  »ســیدعلیرضا  آیــت اهلل 
خراســان جنوبی چنــد روز پیــش بــا اشــاره بــه اهمیــت مســئله 
عفــاف و حجــاب در جامعــه، گفت: ماجرای کشــتار مظلومانه 
مردم در مســجد گوهرشــاد، شناســایی یک مســئله استعماری 
کرده اند  کارشناسی  برای تســلط اســتعمار غرب بر جهان بود و 
کنند  گــر بتوانند زنــان مســلمان را از عفاف و  حجــاب دور  کــه ا

کردند. کشور را تصرف  یعنی 
کوتاه  وی متذکر شد: وقتی چادر تبدیل به لباس های زننده و 
کــه این قضیه از  شــده بایــد بر خود بلرزیــم و خوابمان نبرد چرا
ک تر اســت بنابراین باید  مسلســل های رضاخان بســیار خطرنا
در زمینــه عفــاف و حجــاب از اســاتید دانشــگاهی و فرهنگیان 
گرفــت و همــراه بــا ائمــه جماعــت در مســاجد و همــه  کمــک 

فضاهای جامعه به این مسئله مهم پرداخته شود.
نماینــده ولــی فقیــه در خراســان جنوبی با ابــراز تأســف از انواع 
ح  لباس هــای غیرمتعــارف و غیراســامی در ســطح بــازار، مطــر
گران  کــرد: چــادر مشــکی و لباس های عفــاف و حجاب بســیار 
و نایــاب اســت که مســجد می توانــد در این زمینه از مســؤوالن 

کند. مطالبه 

و سؤال از مسئوالن...
راســتش تمــام دغدغه ام بــه عنوان یک زن ایرانــی که چادر را 
به عنوان پوشــش اصلی خود برگزیده این اســت؛ چرا ایرانی ها 
کســانی  از تولیــد پوشــش ملــی خــود هم ناتــوان هســتند؟ چه 
الن؟ تجــار؟ یــا  از ایــن ناتوانــی ســود می برنــد؟ بازاریــان؟ دال
دســت های پنهانی که ســودهای سرســام آور از واردات ســاالنه 

میلیون ها مترمربع چادر مشکی به جیب می زنند؟
چــرا مســئوالن بــرای ارزان کــردن و دردســترس قــراردادن این 
حجــاب برتر برای تمام اقشــار جامعه تــاش نمی کنند؟ وزارت 
داشــته،  واردات  میلیاردهــا  گذشــته  ســال  معــدن  و  صنعــت 
چگونه ممکن اســت در فهرست محصوالت وارداتی، کاالهای 
غیرضــروری مثــل مربــای هویچ، کاه گیس، ســنگ پا، دســته 
بیــل، غــذای ســگ و گربه دیده می شــود ولی چادرمشــکی که 
جزو کاالهای فرهنگی در جمهوری اسامی محسوب می شود، 

با بی توجهی و بی مهری مواجه شده است؟
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سیاهی بازار چادر مشکی
یداران؛  تاخت و تاز خارجی ها تا چتر بسته دولت برای فروشندگان و خر
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