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طالب باید ش��ناخت درستی از دین داش��ته باشند، دین را 
درست بفهمند و درس��ت انتقال دهند تا دیگران را دین زده 

نکنند.

حجت االسالم والمسلمین محسن قرائتی در همایش طلیعه 
حضور که در استان البرز برگزار شد به ارزش علم و اهمیت 
آن اشاره کرد و گفت: علم مفید نه تنها در افراد عادی کارساز 
اس��ت بلکه در پس��ت ترین افراد هم اثر گذار خواهد بود از 
این رو علم و دانش��ی با ارزش اس��ت که در زندگی انس��ان 

کارایی داشته باشد.
مسئول س��تاد اقامه نماز کش��ور افزود: آموختن علومی که 
دانس��تن و ندانس��تن آن س��ودی ندارد فقط تلف کردن عمر 

است که نه ارزشی دارد و نه برکتی خواهد داشت.
وی اظهار داش��ت: طالب از آغاز تحصیل در حوزه ب���اید 
خ��وب درس بخوانند و از علم��ی که فرا گرفته اند به خوبی 

استفاده کند تا در جامعه ایفای نقش کند.

وی تصری��ح کرد: ط��الب باید از همان ابت��دای تحصیل با 
تفس��یر قرآن مانوس ش��وند و حوزه های علمیه هر روز در 
برنامه خود تالوت و تفس��یر یک آیه از قرآن کریم را داشته 

باشند.
وی ب�������ه ط���الب جدید ال��ورود گفت: هر چ�ه ی��اد 
گرفتید و می ش��نوید، یادداش��ت کنید، طلبه نباید بی کاغذ و 
بی قلم باش��د، که این باعث برکت و موفقیت های زیادی در 

آینده خواهد بود.
رئیس س��تاد اقامه نماز کش��وربا بیان اینکه با گسترش فساد 
قدر روحانی بیش��تر در س��طح جامعه مش��خص خواهد شد 
خاطرنش��ان کرد: اسالم را آسان معرفی کنید و واجبات را در 

اولویت قرار دهید و متواضع باشید.

در ح��وزه علمیه خواه��ران بدنب��ال تربیت نیروی 
فرهنگی با رویکرد و محوریت مذهبی و دینی هستیم.
حجت االس��الم علی الهی، امام جمعه محمد شهر و 
عضو هیات امناء مدرس��ه علمیه خواهران زینبیه )س( 
گف��ت: این مجموعه با توجه ب��ه ضرورت همگامی 
آموزش و پژوهش در یک بستر تربیتی، مجموعه ای 
تربیت محور بوده و ن��گاه تربیتی برهمه برنامه های 

آن حاکم است.

وی ب��ا بیان ای��ن که برنامه های متن��وع فرهنگی و 
معنوی برای مقاطع تحصیلی این مدرسه اجرا میشود، 
افزود: مدرسه زینبیه )س( در استان البرز تنها مدرسه ای 
است که در مقطع سطح 3 با حضور بیش از 50 استاد 

به تحصیل مشغول هستند. 
وی اظهار کرد: در این مدرسه به دروس قرآن و نهج 
البالغه به صورت جدی پرداخته می شود به گونه ای 
ک��ه طالب طی دوره تحصی��ل، حداقل یک بار قرآن 

را همراه با ترجمه و 
تدبر مطالعه می کنند.
االس��الم  حج��ت 
الهی ب��ه تاثیر وجود 
ح��وزه ه��ای علمیه 

پرداخت و بیان کرد: امروزه به برکت تأثیری که حوزه های 
علمیه خواهران داشته است، سطح آگاهی عمومی زنان 

جامعه از معارف اسالمی بسیار باال رفته است.

در ش��رایطی که دش��منان برای نابود کردن اسالم 
و معارف الهی دس��ت به ه��ر کاری می زنند وظیفه 
طالب حس��اس تر خواهد بود زیرا طالب سربازان 

حریم والیت هستند.
حجت االس��الم والمسلمین محمد حسین حسینی 
همدان��ی، نماینده ول��ی فقیه در اس��تان البرز و امام 
جمعه کرج به نقش اساس��ی طالب در جهت حفظ 
ارزش های اسالم اشاره کرد و گفت: طالب در مسیر 
س��ربازی مکتب اهل بیت و والی��ت باید قدم های 

محکم و استواری را بردارند 
وی اظه��ار داش��ت : ط��الب  در پیش��برد اهداف 
عالیه اس��الم و انقالب و مکت��ب اهل بیت عصمت 
و طهارت، نقش بس��زایی دارند از این رو با س��عی 

و ت��الش خود برای نیل به این اهداف باید اس��توار 
باشند.

حس��ینی همدانی تصریح کرد: طلبگی شغل نیست 
بلکه طلبه مس��ئولیت دعوت م��ردم را به عهده دارد 
ک��ه با انتقال علوم اهل بیت و معارف الهی دنباله رو 

رسالت انبیاء الهی است.
وی اف��زود: ط��الب ح��وزه علمی��ه در تحصیل و 
یادگی��ری معارف الهی نباید کوتاه��ی کنند تا زمینه 

رشد معنوی را در خود تقویت کنند.
نماینده ولی فقیه در اس��تان البرز با بیان این مطلب 
که طالب در مسیر تمدن سازی اسالمی هستند بیان  
کرد: وظیفه طالب در این مسیر وظیفه بسیار سنگینی 
اس��ت از این رو باید دین را خوب بفهمیم و خوب 

انتقال دهیم تا حیات طیبه حاصل شود.
وی به نقش ا رزش��مند طالب در اجتماع اش��اره و 
خاطر نشان ساخت: طلبه باید با اندازه توان خود در 
بطن اجتماع باش��د ومس��ئولیت های اجتماعی را بر 

عهده بگیرد و در این راه خدمت رسانی کند.

وی گف��ت: آینده نگری و آینده س��ازی و توجه به 
آینده از وظایف اصلی حوزه های علمیه است.

وی تصری��ح ک��رد: کار تربیت خدمتگ��ذاران دین 
اس��الم بسیار عظیم و مهم اس��ت. جایگاه آن بسیار 
رفیع است. رفعت این جایگاه خیلی باالست. درست 
اس��ت که حوزه علمیه برادران را معموالً می گویند 
پادگان امام زمان)عج( است و نیرو سازی برای حضرت 
حجت)علیه السالم( است اما فرقی نمی کند. انسان سازی 
و تربیت نفوس که در حقیقت خدمتگزاری حضرت 

ولی عصر)ارواحنا له الفداه( است.
وی در ادامه افزود: البته کس��انی که شما در حوزه 
علمیه خواهران تربیت می کنید چون خاص هستند، 
به عبارتی دیگر خاص الخاص هستند، ویژگی هایی 
دارند که دیگران ندارند. شما در پرورش دامن نقش 
داری��د یعنی می خواهی��د کس��انی را تربیت کنید، 
گذش��ته از اینکه خودش��ان کماالتی دارند و مناقبی 
دارن��د، می خواهن��د این فضائل را ب��ه دیگران هم 

برسانند. در آینده نیروهایی را تربیت کنند. 

حجت االسالم و المسلمین 
جمش��یدی،  محمودرض��ا 
مدیری��ت حوزه های علمیه 
خواهران کشور با بیان اینکه 
دس��تخوش  اس��الم  دنیای 
تجاوز به اسالم به نام اسالم 
است افزود: کسانی که بویی 
از اس��الم نبرده اند چهره ای 
خونریز از اسالم به نمایش 

گذاشته اند.
وی ب��ا اش��اره ب��ه وجود 
نحله ها، فرقه ها و مکتب های منحرف اظهار کرد: چه کسی می تواند 
دنیا را از وجود این شبهات نجات دهد و چه کسی به جز حوزه های 

علمیه می تواند چهره پاک و بی نظیر اسالم را به دنیا نمایش دهد.
وی با بیان اینکه امروز عرصه های تهاجم دش��من محدود به یک 
مکان خاص نیست، افزود: در گذشته شبهات به یک منطقه خاص 
انحصار داش��ت اما امروز دش��منان شبهات خود را منحصر به یک 
م��کان نمی کنند و ش��بهات، بدون مرز و محدودی��ت وارد خانه ها 

می شوند.
ای��ن مس��ئول گفت: اگر در گذش��ته می گفتیم بان��وان در تبلیغ و 
پژوهش با محدودیت هایی مواجه هستند، امروز عرصه ارتباطات، 
برای ما فرصتی ایجاد کرده است که می توانیم در نشر پیام اسالمی 

از آن استفاده کنیم.
وی گفت: فرقه های انحرافی از فضای مجازی در گسترش اهداف 
خود، استفاده گسترده ای برده است و ما نیز می توانیم از این فضا به 

عنوان یک فرصت بهره ببریم.
حجت االسالم و المسلمین جمشیدی خاطرنشان کرد: جز کسانی 
که در مکتب اسالم تعلیم و تربیت یافته اند  و سنگربانان اصیل اسالم 

ناب هستند چه کسی می تواند با این شبهات و نحله ها مقابله کند.
وی با اش��اره به محدودیت های توس��عه آموزش حضوری برای 
بانوان در استان های مختلف کشور به ویژه در مقاطع تحصیلی باالتر، 
اف��زود: در زمینه آموزش غیرحضوری و مجازی این محدودیت ها 
کمتر اس��ت بنابراین باید توس��عه آموزش های غیرحضوری برای 

طالب استان ها در اولویت قرار گ��یرد.
وی نگاه مرک��ز مدیریت حوزه های علمیه خواه��ران به آموزش 
مجازی را نگاه توس��عه ای و بین المللی برشمرد و ادامه داد: ارتقای 
فناوری اطالع��ات در عرصه آموزش غیرحض��وری و بهره گیری 
از ش��یوه های نوین به موازات ارتقای کیف��ی و تربیتی در آموزش 
غیرحضوری ضروری اس��ت، چرا که حوزه های علمیه متفاوت از 
دانشگاه ها هستند و در حوزه های علمیه تربیت بر تعلیم مقدم است.

بفهمیم  درس�ت  را  دی�ن 

و درس�ت انتق�ال دهیم تا 

دیگران را دین زده نکنیم

بدنبال تربیت نیروی فرهنگی با رویکرد مذهبی و دینی هستیم

طالب سربازان حریم والیت هستند

برای  فرصتی  ارتباطات  عرصه 
تبلیغ دین توسط طالب خواهر

رش��د و ارتقاء نیروي انس��اني داوطلب در سه 
عرصه اخالقي، علمي و مهارتي باید تجهیز شود.
حجت االسالم و المسلمین ابوالفضل بني احمدي 
مدیرکل ح��وزه علمیه خواهران اس��تان البرز با 
بیان این مطلب اظهار داش��ت: پ��س از پیروزي 
ش��کوهمند و پربرکت انقالب اس��المي با تدبیر 
هوشمندانه امام راحل زمینه تعلیم و تربیت بانوان 
به عنوان قش��ري تاثیرگذار در حوزه هاي علمیه 

فراهم شد.
وي تصری��ح کرد: مرکز مدیری��ت حوزه علمیه 
خواهران استان البرز در دي ماه سال ١3٩0 تحت 
اش��راف و نظ��ارت مرکز مدیریت ح��وزه هاي 
علمیه خواهران، در راس��تاي تحقق رهنمودهاي 
مقام معظ��م رهبري )مدظل��ه العالي( ب��ا راهبرد اصلي 
گس��ترش و فراگیر نمودن آموزش علوم اسالمي 
تاس��یس و امکان تحصیل خواه��ران خداجوي 
در این اس��تان را در ١3 واحد آموزش��ی تربیتي 

حوزوي فراهم نموده است.
این مس��ئول گفت: مدیریت اس��تان متشکل از 
چه��ار معاونت، س��اماندهي و نظارت، فرهنگي، 

پژوهشي، آموزشي و مالي است.
بن��ي احمدي افزود: مقاط��ع تحصیلي حوزه هاي 
علمی��ه، س��طح دو )کارشناس��ي(، س��طح س��ه 
)کارشناس��ي ارش��د(، س��طح چهار)دکت��ري( و 

اجتهاد )فوق دکتري( مي باشند.
مدیر ح��وزه علمیه خواهران اس��تان البرز بیان 
کرد: تربیت خواهران دین ش��ناس، صاحب نظر 

و متخ���لق به اخالق اس��المي از اهداف کالن 
حوزه هاي علمیه خواهران است.

وي ضمن اشاره به کلیات نظام آموزشي حوزه هاي 
علمیه خواهران ادامه داد: نظام آموزش��ي تربیتي 
ح��وزه ه��اي علمیه خواه��ران با حف��ظ میراث 
گرانبهاي حوزه هاي علمیه تش��یع، متناس��ب با 
ویژگي هاي اختصاصي بانوان و نیازهاي جامعه 

طراحي شده است .
بني احمدي یادآور شد:یکي از ویژگي هاي این 
نظام، طراحي آن در قالب مقاطع تحصیلي کوتاه 

مدت و هدفمند است.
وي از انعقاد تفاهم نامه همکاري با س��ازمانها و 
ادارات این استان خبر داد و خاطر نشان کرد: در 
این راستا تفاهم نامه همکاري با اداره کل آموزش 
و پرورش، بنیاد فرهنگي مهدي موعود)عج(، اداره 
اوقاف و امور خیریه شهرس��تان کرج، سپاه، صدا 
و سیما مرکز استان البرز، دانشگاه پیام نور کرج، 

شهرداری و ... منقعد شده است.
وی اف��زود: با توج��ه به هجمه ه��ای فرهنگی 

دشمنان و توطئه های آنها برای جدائی نوجوانان 
و جوانان از دین و اعتقادات باید طالب مستعد و 
با تجربه در حوزه های علمیه تربیت کنیم تا آنها 
بتوانند با درایت و تیزبینی، نوجوانان و جوانان را 

نسبت به شبهات و انحرافات آگاه سازند.
مدیر حوزه علمیه خواهران استان البرز با تاکید 
بر تهذی��ب نفس به عنوان یکی از بایس��ته های 
ضروری طلبگ��ی بیان کرد: طلبه قبل از ارش��اد 
دیگران باید به تهذی��ب نفس خود بپردازد. زیرا 

کسی که خود را الگو و پیشوای دیگران می داند، 
باید شروع کند به تربیت خود قبل اینکه بخواهد 

دیگران را تعلیم دهد.
وی عنوان کرد: طلبگی منهای دریافت و اجرای 
مفاهی��م قرآنی در زندگی ش��خصی و اجتماعی، 
معنایی ندارد و پیراستن اخالق جز در سایه قرآن 

و رفتار قرآنی میسر نیست.
ابوالفضل بنی احم��دی تصریح کرد: هرکس به 
حوزه علمیه وارد می ش��ود باید مستعد دریافت 
فهم عمیق دین فارغ از هر گونه س��طحی نگری 

باش��د تا بتواند نیاز واقعی اف��راد جامعه را درک 
ک��رده و در راس��تای رش��د فکری و بینش��ی و 
رفتاری آنها مانند طبیبی دلس��وز گام بردارد و در 
مواجه با ش��بهات روز، بتواند پاسخ صحیحی را 

ارائه دهد.
وی اف��زود: تبلیغ دین ک��ه از مهمترین وظایف 
طالب اس��ت نیازمند س��ه عنصر عل��م، مهارت 
و ابزار اس��ت. ب��رای همین اه��داف کالن نظام 
آموزش��ی حوزه علمی��ه خواهران ب��ه گونه ای 
تدوین ش��ده که طالب بتوانند پس از اتمام دوره 
آموزش��ی خود دین شناس، صاحب نظر، متخلق 
به اخالق اس��المی، توانمن��د در تبلیغ و ترویج 
آموزه ه��ای دینی، تدریس، تحقی��ق و مدیریت 
فرهنگی و پاسخگوی  نیازهای علمی و معرفتی 

و اخالقی جامعه باشند.
بن��ی احمدی یادآور ش��د: تبلیغ دی��ن به تنهایی 
مش��کالت فرهنگی و علمی و اخالقی جامعه را 
درمان نخواهد کرد، بلک��ه طلبه باید ضمن تبلیغ 
دین، خود نیز مجری احکام دین باش��د. زیرا علم 
ب��دون عمل در تغییر دیگران به س��وی خوبی ها 

تأثیر گذار نخواهد بود.

تربیت مسئوالن الیق براي پست هاي كلیدي 
كشور از ماموریت هاي حوزه علمیه است

وی گف��ت: ح����وزه علمیه درص�دد اس���ت 

دغدغ��ه ها و  نیازهای نظام را شناس��ایی کند و 
برای رفع آنها تالش کند  و در این راس��تا تربیت 
خواهران متخصص و دارای بینش��ی غیر از نگاه 
دنیا طلبی در خدمت رس��انی به جامعه ضرورت 

می یابد.
وی اظهار داش��ت: طلبه ای که آگاه به مس��ائل 
روز باشد و پیشگیری از ایجاد خسارت دشمنان 
در فض��ای مجازی را بر اف��کار و بینش دینی و 
فطرت اصیل انس��انی اقش��ار مختلف جامعه به 

ویژه جوانان  را از وظایف خود بداند .
وی بیان ک��رد: نظام آموزش��ی  وتربیتی حوزه 
علمیه خواهران این ظرفیت را دارد تا مس��ئوالن 
الیقی جهت خدمت در پست های کلیدی کشور 

تربیت نماید.

طلبه باید براي تبلیغ دین به س�ه عنصر اخالق، علم و مهارت مجهز باشد

حوزه های علمیه خواهران نقش مهمی در تحکیم 
بنیان خانواده و اصالح رفتارهای اجتماعی دارند

محم��د جواد کولیوند نماینده مردم کرج در مجلس 
ش��ورای اس��المی گفت: حوزه های علمیه نقش بی 
بدیل و اساسی در ایجاد تحوالت سیاسی، اجتماعی 
وفرهنگ��ی دارند، ل��ذا ارتقای فعالیت ه��ای آنان در 

حوزه های مختلف نباید کمرنگ باشد.
وی با اشاره به اینکه بانوان نقش اساسی را در بسیاری 
از ب���رهه های انقالب داش��ته اند، اف��زود: دراین حال 
ح��وزه های علمیه خواهران می توانند به تحکیم بنیان 
خانواده و پیشگیری از آسیب های اجتماعی کمک کنند.

کولیوند اظهارکرد: دشمنان برای پیشبرد اهداف شوم 
خ��ود به روش جنگ ن��رم روی آورده اند که این 
روش را با تدبیرو برنامه ریزی می توان خنثی کرد.

وی در بخش��ی دیگر از سخنان خود با تأکید بر 
اینکه ام��روز حوزه های علمیه و روحانیان همواره 
مورد توجه نظام اسالمی و در کانون نگاه مردم قرار 
دارند، اظهار داشت: برای اینکه فعالیت این حوزه ها 

بیشتر شود باید مشکالت آنان مرتفع شود.
این نماینده مجلس از مس��ووالن فرهنگی استان 
البرز خواس��ت به نیازها و مش��کالت حوزه های 

علمیه توجه ویژه داشته باشند.
نقش حوزه های علمیه  ب�ه ویژه حوزه های 

علمیه خواهران انکار ناپذیر است
ح��وزه های علمیه بخصوص ح��وزه های علمیه 

خواهران نقش انکار ناپذیری در تربیت ایفا می کنند.
حجت االسالم والمسلمین کیایی نژاد نماینده مردم  
ساوجبالغ در مجلس شورای اسالمی با بیان این که 
پ��س از خانواده و مادر، نقش مراکز علمی در تربیت 
فرزندان بسیار مؤثر است، اظهار داشت: در این میان 
نق��ش حوزه های علمیه و به ویژه حوزه های علمیه 
خواهران انکار ناپذیر است؛چرا که بسیاری از مادران 
نمون��ه نی��ز در دامن همین مراک��ز علمیه تربیت می 
شوند و این یکی از مهم ترین خدمات نظام در جهت 

ترویج و گسترش تربیت اسالمی است.
این مقام مسؤول با تأکید بر این که اگر کسی بتواند 
یک نفر را تربیت کند، خدمت بزرگی به جامعه کرده 

اس��ت، ابراز داش��ت: تربیت فرزن��د از عهده مرد بر 
نم��ی آید و ای��ن فعالیت به زن بس��تگی دارد؛ چون 
که عاطفه زن بیش��تر اس��ت و قوام خانواده هم باید 

براساس محبت و عاطفه باشد.
حوزه علمیه خواه�ران جایگاه خاصی در حوزه    

فرهنگ دینی دارد 
ح��وزه علمیه خواهران به عن��وان یک مرکز دینی و 
فرهنگی معتب��ر، جایگاه خاصی در ح��وزه فرهنگ 
دین��ی دارد و می تواند در آموزش مس��ائل تربیتی و 

خانواده در جامعه نقش ایفا کند.
عزیز اکبریان نماینده مردم کرج در مجلس شورای 
اس��المی اظهار داش��ت: حوزه های علمیه نقش بی 
بدیلی در تربی��ت و تعلم دارند و  باید در زمینه 

سیاسی نیز فعال و هوشیار باشند.
وی افزود: برای مبارزه با فس��اد دینی در جوامع 
اس��المی و ارائ��ه تربی��ت اس��المی ب��ه جوانان، 
مس��ئولیت خطی��ری برعهده مربیان آموزش��ی و 
محیط های فرهنگی است اما این خانواده ها هستند 
که مهم ترین نقش را در این ارتباط بازی می کنند.
وی گفت: خانواده نخس��تین هس��ته طبیعی و 
فراگیرترین واحد سازنده جامعه است و والدین 
نیز نخستین معماران شخصیت کودک هستند که 
باید به این مس��ؤولیت خ��ود در قبال کودک و 
جامعه اهمیت به س��زایی بدهند؛ چرا که تربیت 
صحیح از حقوق نخستین و اساسی فرزند است 

که بر عهده والدین گذاشته شده است.

نشس�ت صمیمی مدیریت حوزه علمیه خواهران با مجمع نمایندگان مجلس البرز



القعده1436 26 ذی   -1394 ماه  19 شهریور  پنجشنبه  2

مس�����ئول نه��اد نماین��دگ��ی ول��ی فق��یه در 
دانشگاه های استان البرز، وحدت حوزه و دانشگاه 
را یک ضرورت دانس��ت و گفت: تحقق وحدت 
حوزه های علمیه و دانش��گاهها نیاز به نشست ها 

و صرف هزینه های مادی و معنوی زیادی دارد.
حجت االسالم و المسلمین صادق رزاقی با بیان 
ای��ن مطلب، افزود: وحدت این دو بخش یک امر 
تنها مطلوب و مس��تحب نیست بلکه وحدت این 
دو نهاد علمی، دو چشم بینا و دو بازوی توانا و دو 

رکن رکین جامعه یک ضرورت است. 
وی اظهار داشت: برگزاری کرسی های آزاد اندیشی 
و هم اندیش��ی، حض��ور گروه ه��ای معارف در 
دانش��گاه ها، حضور ح��وزه های دانش��جویی در 

دانشگاه ها نمادی از این وحدت است. 
مسوول نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاههای 
الب��رز گفت: مقام معظم رهب��ری بارها فرموده اند 
که حوزه و دانش��گاه به دنبال یک هدف هس��تند 
که همان پی ریزی یک جامعه اس��المی پیشرفته و 

جامعه ای نوین که انقالب اسالمی بعنوان طرحی 
نو در دنیا ایجاد کرده است. 

رزاقی افزود: بایس��تی اس��اتید حوزه و دانشگاه 
ب��ا هم اندیش��ی، متون دانش��گاهی را ک��ه نیاز به 
تغییر، ترمیم و اس��المی ش��دن دارند را در دستور 
کار خود قرار دهن��د و در عین حال حوزه هم از 

توانمندسازی اساتید دانشگاه بهره مند شود. 
وی ب��ه نقش ح��وزه علمیه خواه��ران و طالب 
خواه��ر و دان��ش آموختگان پرداخ��ت و گفت: 

بانوان��ی که در حوزه های علمیه آموزش می بینند 
در تربی��ت نس��ل شایس��ته و آگاه و متعهد نقش 

اساسی  ایفا می کنند.
این مس��ئول بیان کرد:امروز با توجه اینکه وسایل 
ارتباطی در دنیا به گونه ای ش��ده است که هر انسان 
صاح��ب فکر و عقیده ای می تواند به س��ایر اقصی 
نقاط دسترسی یابد در این راستا خواهران بخصوص 
خواه��ران حوزه علمیه م��ی توانند با این وس��ایل 

ارتباطی فرهنگ قرآنی را به دنیا معرفی کنند.

همگان ب��ر این امر 
مهیاترین  که  واقفیم 
انجام  ب��رای  بس��تر 
کار فرهنگ��ی محیط 
ب��ا  کار  و  م��دارس 
دانش آموزان است.

خسرو س��اکی مدیر کل آموزش و پرورش استان 
البرز ضمن اهدای تقدیرنامه ای از همکاری طالب 
خواهر استان البرز با آموزش و پرورش به ویژه در 

طرح روشنا و امین قدردانی و تشکر کرد.
وی با اش��اره به س��خنان مقام معظ��م رهبری که 
فرمودند: »فرهنگ به معنای هوایی اس��ت که تنفس 
م��ی کنید. اگر این هوا تمیز باش��د ی��ک اثر و اگر 
کثی��ف باش��د اثر دیگ��ری دارد.« در ادام��ه افزود: 
اهمیت کارهای فرهنگ��ی درجامعه کنونی بر هیچ 

کس پوش��یده نیس��ت و همگان بر ای��ن امر واقفیم 
که مهیاترین بس��تر برای انجام کار فرهنگی محیط 

مدارس و کار با دانش آموزان می باشد.
وی از حجت االسالم والمس��لمین ابوالفضل بنی 
احمدی مدیر حوزه علمیه خواهران استان به عنوان 
نیروی گرانقدر و ارزش��ی یاد ک��رد و تصریح کرد: 
مجموع��ه ح��وزه علمیه خواه��ران دوش به دوش 
آم��وزش و پ��رورش در عرص��ه کار فرهنگ��ی در 
مدارس گام برداش��ته و همکاری وافر با آموزش و 

پرورش داشته است.
مدیر کل آموزش و پرورش اس��تان البرز گفت: به 
ویژه از همکاری مجموعه ح��وزه علمیه خواهران 

در طرح روشنا و امین تشکر و قدردانی می کنم.
وی از آغاز بکار نخس��تین مدرسه اسالمی قرآنی 
حوزه ه��ای علمیه اس��تان البرز با عن��وان مجتمع 

آموزشی هوش��مند قرآنی گل های فاطمیه خبرداد 
و گف��ت: این مدارس با هدف نش��ر علوم قرآنی و 
معارف اس��المی با هم��کاری آموزش و پرورش و 
ح��وزه علمیه از پیش دبس��تانی تا دبس��تان فعالیت 

خواهند کرد.
ساکی اظهار امیدواری کرد  که این مدارس الگویی 
برای تمامی م��دارس بخصوص مدارس غیردولتی 

باشد و تحولی درحوزه آموزش به وجود آورند.
همکاری آم�وزش پ�رورش با حوزه علمیه 

خ�واهران در اجرای طرح روشنا و امین

معاون پرورش��ی و فرهنگ��ی اداره کل آموزش و 
پ��رورش اس��تان الب��رز از همکاری ح��وزه علمیه 
خواهران با این نهاد در راستای طرح روشنا و طرح 

امین خبر داد. 

دانش��ور مع��اون پرورش��ی و فرهنگ��ی اداره کل 
آموزش و پرورش استان البرز با اشاره به همکاری 
و فعالیت مش��ترک حوزه علمیه خواهران گفت:32 
نف��ر طلبه خواهر در 32 آموزش��گاه با عنوان مبلغه 
در طرح روش��نا و امین شرکت دارند که ١6 نفر در 
طرح امین در م��دارس عادی و ١6 نفر در مدارس 
تیزهوش��ان و ش��اهد در طرح روش��نا  آموزش و 

پرورش همکاری دارند.
وی اظهار داشت: تعداد ١٩ نفر در طرح مهدویت 
نی��ز با توج��ه به معرف��ی دفتر مهدویت اس��تان با 

مدارس همکاری دارند.
دانش��ورتصریح کرد: مدیر حوزه علمیه خواهران 
و نمایندگان حوزه  در تمامی جلس��ات کمیته تبلیغ 
س��تاد فعال بوده و همکاری دارند و امور محوله را 

به جد پیگیر هستند.

یک��ی از ضرورت های ح��وزه علمیه خواهران در 
استان البرز تأس��یس و ایجاد مراکز تخصصی ویژه 

خواهران طلبه در سطوح باالتر می باشد.
 حجت االس��الم و المس��لمین محم��ود دهقاندار 
م��درس ح��وزه و دانش��گاه و عضو هیئ��ت امنای 
مدرس��ه علمیه نورالهدی ماهدشت با اشاره به نقش 
حوزه های علمیه خواهران اظهار داش��ت: با توجه 
به اینکه جمعیت کثیری از جامعه انس��انی را بانوان 
تش��کیل می دهند و نقش کلی��دی جامعه زنان در 
تربیت فرزندان و درجایگاه همس��رداری که منزلت 
وی��ژه ای در دی��ن مبین اس��الم دارد و با عنایت به 
ن��گاه دنیای غرب و مادی گرای��ان به جنس زن که 

نگاه تحقیر آمیز و منحرفانه است ضرورت پرداختن 
به تربیت نیروی انس��انی متخصص در امور دینی و 

مذهبی را بر همگان مبرهن و روشن می نماید.
این مسئول تصریح کرد: با توجه به اینکه سالهاست 
ح��وزه های علمیه خواه��ران راه اندازی گردیده و 
خدمات بس��یار ارزنده ای به جامعه اس��المی ارائه 
نموده ولکن درهر عص��ر و زمانی به دلیل نیازهای 
روز و جدیدی که بوجود می آید وظیفه سنگینی را 

به دوش حوزه های علمیه می گذارد.
وی گف��ت: با توج��ه به اس��تعدادهای فراوانی که 
جامعه بانوان در اس��تان البرز دارد و تالش مس��تمر 
و زی��ادی که مدیریت حوزه ه��ای علمیه خواهران 

انجام می دهد به نظر می رسدایجاد مراکز تخصصی 
ویژه خواهران باید در اولویت قرار گیرد. 

دهقاندار افزود: در این راس��تا ب��ه کالمی از رهبر 
فرزانه انقالب اش��اره می ش��ود که ایشان فرمودند: 
تعیین هدف متناس��ب با توانایی،استعداد،شرایط و 
نیازهای زمان و سوق دادن طالب به سوی آن یکی 
از وظایف مس��ئوالن حوزه های علمی��ه خواهران 
است که باید بیش��تر مورد توجه قرار بگیرد.که این 
مسئله با تأسیس رشته های تخصصی سطح فقه، در 

این حوزه ها نمود بیشتری می یابد.
وی، ضمن تشکر از تمام مسئولین امر در خدمات 
رس��انی به حوزه های علمیه اعم از مسئولین استان 

و مدیریت حوزه های علمیه خواهران در خصوص 
تأمی��ن هزینه ه��ای عمرانی گف��ت: جهت احداث 
یا تکمیل س��اختمان مدارس علمی��ه البرز از جمله 
مدرس��ه علمیه نورالهدی ماهدشت تقاضای کمک 

و مساعدت داریم.

همایش تهذیب در استان البرز برگزار شد

همایش تهذیب با رویکرد نقد و بررس��ی دروس 
اخ��الق در حوزه ب��ا حضور مدیران و مش��اوران 
مدارس علمیه و مس��ئوالن حوزه علمیه اس��تان در 

محل مدیریت استان برگزار شد.

توس�عه  و  برنام�ه ریزی  دی�دار مع�اون 
ش�هرداری كرج ب�ا مدیران ح�وزه علمیه 

خواهران البرز

معاون برنامه ریزی و توس��عه ش��هرداری کرج با 
مس��ئوالن حوزه علمیه خواهران استان البرز دیدار 

و گفتگو کرد.
دکت��ر آقا محمدی معاون برنامه ریزی و توس��عه 
ش��هرداری کرج، ضمن اظهار امیدواری از فعالیت 
های حوزه علمیه خواهران اس��تان اظهار داشت: از 
منظر جامعه شناختی نقطه عزیمت جامعه خانواده 

است و نقطه عزیمت خانواده زنان هستند. 
وی افزود: تربیت فرزن��دان و هدایت خانواده از 
س��وی زنان صورت می گیرد، اگر ب��رای تعلیم و 
کارآمدی بانوان در ح��وزه های مختلف فرهنگی، 
علمی و پژوهش��ی س��رمایه گذاری ش��ود حاصل 

خوبی به همراه خواهد داشت.
وی بیان کرد: در استان البرز تناسبی میان جمعیت 
س��ه میلیون نفری اس��تان و دو ه��زار طلبه خواهر 
وجود ندارد و تعداد طالب خواهر باید در اس��تان 

افزایش یابد. 

كارگاه روش تدریس كاربردی اس�اتید 
حوزه های علمیه خواهران اس�تان  البرز

دوره مقدماتی کارگاه آموزش��ی روش تدریس 
کاربردی ویژه اس��اتید حوزه علمی��ه خواهران 
استان البرز با حضور حجج االسالم والمسلمین  
گلکار و میر حس��ینی از موسسه راهبردی  علوم 
و مع��ارف اس��المی و 6١ نفر از اس��اتید مقطع 
عمومی وعالی طی ده جلس��ه آموزشی سه روزه 
برگزار گردید. این کارگاه با هدف ارتقاء مهارت 
اس��اتید برای تدریس هاي اثربخش، تفکرساز و 
مهارت افزا وهمچنین در راستای هدف آموزش 
پژوهش محور و س��وق دهی اس��اتید به سمت 
پژوهش محوری و تمرین ایجاد مسئله در درس 

اجرا گردید.

افتخاری باالتر از این نیس��ت که بهترین سال های 
عمر طلبه بوده و از خادمین به حوزه ها و مش��غول 

به امر مهم درس و تدریس بوده ام.
اش��رف زارعی مدرس حوزه خواهران استان البرز 
با اشاره به نقش حوزه های علمیه در جامعه اظهار 
داشت: اولین و مهم ترین نقشی که حوزه های علمیه 
خواه��ران دارند پرداختن به امر خطیر خودس��ازی 
و حض��ور در صحنه اجتماع و تبلیغ دین ش��ریف 

اسالم است.
وی گفت: دارا بودن مهارت های رفتار اسالمی در 
زندگی مشترک و حفظ کیان خانواده و همسرداری 
و تربی��ت فرزندان از دیگر موارد مهمی اس��ت که 

حوزه علمیه باید به آن بپردازد.
وی تصری��ح کرد: از نقش های مهم مبلغین حوزه 
در جامعه اس��المی برداشتن گام های بزرگ جهت 
تغیی��ر و زدودن مظاه��ر زندگی غرب��ی در محیط 
خانواده و اجتماع و مزین س��اختن آن به ارزش های 
اس��المی اس��ت تا در راس��تای این هدف مقدس 
جوانانی با س��بک زندگی اله��ی و مهدوی تربیت 

شوند.
زارعی افزود: در حقیقت جوانان به مثابه کویرهای 
بایری هستند که تش��نه آبند و تنها با بهره مندی از 
نور اسالم رفع عطش می شوند،آنها مستعد دریافتند 
لذا دش��من از همین ناحیه احساس خطر می کند و 

درصدد تضعیف حوزه و جامعه حوزوی است.
این مدرس حوزه با اش��اره به دیگر اهداف حوزه 
بیان کرد: عزم جدی و استفاده از امر مهم مهدویت 
و تغییر متغیرها از عوامل رس��یدن به سبک زندگی 
اسالمی اس��ت و الزمه رس��یدن به این هدف زیبا 
شروع کردن از خود است زیرا مردم به عامل ها می 
نگرند لذا وقتی س��خن یک سخنران نافذ و اثرگذار 
اس��ت که در عمل نش��ان دهد که تا چه اندازه خدا 

در زندگی و برنامه های او حاکم است.
وی یادآور شد: در این راستا وقتی آن قواعد کلی 
و تعهدات اسالمی و اخالقی مراعات شود آن وقت 

موفق خواهد بود. 

جایگاه طالب خواهر در شکل گیری 
هوی��ت فرهنگ دین��ی و اخالقی زنان 
واقعیتی اس��ت که موافق��ان و منادیان 

اسالم نیز به آن اعتراف نموده اند.
مع��اون  انص��اری  خات��ون  نرج��س 
فرهنگ��ی تبلیغی مدیریت حوزه علمیه 
خواهران استان البرزبا اشاره به جایگاه 
طالب خواهر در جامعه اظهار داشت: 
تربی��ت ی��ک جامعه از نق��ش مادر در 
خان��واده به عن��وان الگ��وی اعتقادی 

اخالقی شکل می گیرد.
وی تصریح کرد: در حال حاضر حدود 
400 طلب��ه خواه��ر در اس��تان الب��رز به 
عنوان مبلغ، مدرس، محقق و مش��اور در 
های  مساجد،پایگاه  مدارس،  دانشگاهها، 
بسیج و مجامع عمومی در جهت تقویت 
باورهای دینی و گسترش اخالق اسالمی 

در بین بانوان جامعه فعالیت می نمایند.
وی ب��ا اش��اره به ام��ور تبلیغ��ی حوزه 
علمی��ه افزود: تربیت مربی تبلیغ توس��ط 
اس��اتید اهل فن، تربیت مربی فن خطابه، 
اعزام مبلغ و ک����ارش���ناس مذهبی در 
مناس��بت ها اعم از اعیاد و مناسبت های 
سیاس��ی اجتماعی از برنامه های تبلیغی 

است که انجام می شود. 
انصاری، ضمن اش��اره ب��ه برنامه های 
فرهنگ��ی مرک��ز مدیریت ح��وزه علمیه 
خواه��ران  گف��ت: فعالی��ت فرهنگ��ی 
مدارس ش��امل همایش ه��ا با محوریت 

تحکیم خانواده، کارگاه آموزشی زندگی 
معنوی فاطمی، کارگاههای آموزش��ی با 
موضوع رویارویی خانواده با نسل جوان 
و چ�الش ه��ا، کارگ�اه آموزش��ی نق��د 
ف��رقه ه��ا، کارگاه آموزش��ی مهدویت، 
مس��ابقات کتابخوانی آثار استاد مطهری، 
برگزاری کالس ه��ای اخالق، برگزاری 
برنام��ه های ویژه مناس��بت ها با حضور 
اس��اتید، تهیه و تدوین نشریه و برگزاری 
اردوهای علمی، زیارتی و سیاحتی است.
وی اظه��ار امیدواری ک��رد تا در فرآیند 
تکاملی علمی و عملی حوزه های علمیه 
خواهران و ایجاد روحیه نشاط و همدلی 
و تقویت ش��عائر دینی در جامعه به ویژه 
نس��ل جوان با اه��داف و برنامه هایی که 
مد ن�ظر داریم در آینده ای نه چندان دور 
گام های مثبتی با دعای خیر ولی عصر)عج( 

برداریم.

آیت اهلل العظمی صافی گلپایگانی دامت بركاته:

بانوان  به  اسالم  تعلیم فرهنگ 

به  باید  بانوان  و  ضروری است 

این فرهنگ افتخار كنند

آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی دامت بركاته:

كار در حوزه های علمیه خواهران 

جهاد فی سبیل اهلل است

از خیری��ن نیکوکار دع��وت می کنیم تا با 
تأس��یس مدارس علمیه باقی��ات صالحات 
برای خود باقی بگذارند و در این عمل خیر 

شریک شوند.
سعید اجاللی مسئول ساماندهی مدیریت 
حوزه علمیه خواهران استان البرز با بیان این 
مطلب اظهار داش��ت: مدیریت س��اماندهی 
سیاس��ت ها و برنامه ها را براساس نیاز ها 
و اولوی��ت ها ی اس��تانی به مرکز مدیریت 
ح��وزه های علی��ه خواهران جه��ت انجام 

مراحل تصویب پیشنهاد می دهد.
سیاست حوزه علمیه خواهران درتأسیس 
مدارس علمیه با توجه به نوع مخاطبین آن 
که بانوان می باشند براساس آمایش صورت 

گرفت��ه در محل های تمرک��ز جمعیت می 
باش��د که طالب بتوانند ب��ا صرف کمترین 
زم��ان و ط��ی کمترین مس��یر ب��ه مدارس 
علمیه دسترسی داشته باشند و طبق آمایش 
صورت گرفته در استان این مدیریت قصد 
تأسیس مدرس��ه در شهرستان طالقان، شهر 
گرمدره،  اش��تهارد، ش��هر جدید هشتگرد، 
مش��کین دشت، بخش چندار و چهار باغ با 

همکاری ائمه جمعه و خیرین را دارد.
اجالل��ی افزود: س��اماندهی ام��ور مربوط 
به موسس��ین، هیات امنا و تاسیس مدرسه 
علمیه خواهران بنا به درخواست موسسین 

از دیگر وظایف این مدیریت است.
مسئول س��اماندهی حوزه علمیه خواهران 
البرز بی��ان کرد: ١3حوزه علمی��ه خواهران 
در اس��تان البرز فعال است که در سطح دو 
و سطح س��ه در حال آموز ش به خواهران 

هستند.
وی یادآور ش��د: براساس برنامه ریزی ها 
و نیاز این استان برای گسترش حوزه های 
علمی��ه در پی تأس��یس و توس��عه مدارس 

علمیه خواهران هستیم.
اجاللی خاطرنش��ان کرد: در آینده نزدیک 
مدارس علمیه خواه��ران در منطقه عظیمیه 
کرج و همچنین کمالشهر افتتاح خواهد شد.

هویت حوزه علمیه پرورش دین ش��ناس و متخصص 
در دین است.

زه��را رحیمیان معاون آم��وزش مدیریت ح��وزه علمیه 
خواه��ران اس��تان البرز با بی��ان این مطلب اظهار داش��ت: 
حوزه محیطی آموزشی و تربیتی است که به آموزش علوم 

ومعارف اسالم و تربیت عالم دینی اختصاص دارد.
وی تصریح ک��رد: هر یک از محیط های آموزش��ی به 
موضوعات  و رش��ته هایی از عل��وم اختصاص دارند و 
اهداف و انتظارات متناس��ب با آن رش��ته ه��ا را نیز پی 
م��ی گیرند، هویت حوزه علمیه پرورش دین ش��ناس و 

متخصص در دین است.
وی با اش��اره به حضور موثر ط��الب خواهر در جامعه و 
لزوم تجهیز آنها به علم روز، خاطرنشان کرد: اصلی ترین و 
اساسی ترین کار حوزه در جامعه کار تعلیم و تربیت است. 

رحیمیان افزود: روحانی به عنوان طبیبی مسئول، عالوه 
ب��ر رهب��ری فکری و عقیدت��ی جامعه درهمه ش��ئون و 
سیاست های اجتماعی و پیوندهای فرهنگی و اقتصادی 
جامعه اس��المی و همچنین سیاستهای خارجی و ارتباط 
با دیگر ملتها موثر است. با توجه به نقش و جایگاه زنان 
در ح��وزه های علمیه خواهران از یک س��و و میزان نیاز 
جامعه نس��بت به آگاهی از معارف دینی از سوی دیگر، 
بهره مندی طالب از روش های نوین تبلیغ و بکارگیری 
اس��لوب نوین و همگام شدن با تحوالت روز در عرصه  
تبلیغ، می تواند توانایی طالب را در تحلیل های علمی و 
انتقال سریع و صحیح مفاهیم و مبانی دینی افزایش دهد.
این مس��ئول تصریح کرد: که مدیریت استان سعی دارد 
با هدف گذاری صحیح در حوزه آموزش و ارائه  برنامه 
درس��ی بر پایه شیوه آموزش پژوهش محور و هماهنگی 
با برنامه های آموزش��ی و تربیتی بستر سازی الزم جهت 

تربیت طالب متخصص و مهذب صورت پذیرد.
وی گف��ت: برگ��زاری کارگاه ف��ن مصاحبه، تش��کیل 
کمیسیون های تخصصی آموزشی در کنار نشست فصلی 
اساتید و تشکیل گروه های علمی درجهت تقویت بحث 
آم��وزش پژوهش محور و یکس��ان س��ازی اس��اتید از 

ابتکارات معاونت آموزش در مدیریت استان می باشد.
رحیمی��ان به رئوس برنامه های آموزش��ی اش��اره کرد 
و افزود: ارزیابی اس��اتید، س��نجش و پذیرش برگزاری 
مس��ابقات علمی و انجام امور ف��ارغ التحصیالن از اهم 

برنامه های اجرا شده توسط معاونت آموزش است.

پژوهش فعالیتی منسجم برای رسیدن به شناختی روشن 
ت��ر از مفاهیم پیرامون ماس��ت در مجموع پژوهش راهی 
برای گس��ترش مرزهای دانش و گش��ودن افق های تازه 

برای آیندگان صورت گیرد. 
اعظم فرهاد کیایی معاون پژوهش مدیریت حوزه علمیه 
خواهران اس��تان البرزبه نقش پژوه��ش در حوزه علمیه 
اشاره کرد و اظهار داشت: توجه به امر پژوهش به عنوان 
یکی از ش��اخصه های مهم تح��ول در حوزه های علمیه 

باید مورد توجه قرار گیرد.
وی تصریح کرد: پژوهش می بایس��ت به عنوان یکی از 

ارکان اصلی علم آموزی در حوزه مورد توجه باشد .
وی گفت: خوش��بختانه در چند سال اخیر با راه اندازی 
مدیریت اس��تانی و فعال ش��دن معاونت پژوهش بخشی 
از زمینه های توس��عه فعالیت های پژوهشی در مدارس 
رونق گرفته است، البته تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله 
داریم که باید تالش بیش��تری در این خصوص صورت 

گیرد.
وی در ادام��ه اش��اره کرد: ک��ه اجرای ط��رح آموزش 
پژوهش مح��ور و تصویب برگ��زاری همایش جمعیت 
توس��ط شورای علمی پژوهشی اس��تان و تولید نرم افزار 
مدادالعلماء و شبکه اجتماعی هدهد از ابتکارات مدیریت 

استان در معاونت پژوهش بوده است.
فرهادکیایی افزود: درکنار خانواده نقش حوزه علمیه در 
تربیت فرزندان بس��یار موثر و انکارناپذیر است، بسیاری 
از م��ادران و دختران نمونه در حوزه های  علمیه تربیت 
می ش��وند و این از اموری اس��ت که با کاری بنیادین و 
درس��ت و ارائه برنامه هایی مختل��ف برگرفته از تحقیق 

میسر است.  
مع��اون پژوهش مدیریت حوزه علمیه خواهران اس��تان 

البرز به برنامه ها و عملکرد  پژوهشی اشاره کرد و یادآور 
ش��د: در مدیریت اس��تان ش��ورای علمی و پژوهشی در 
مقطع س��طح 2 و کمیس��یون پایان نامه در مقطع سطح 3 
و شورای پژوهش در مدارس جهت بررسی موضوعات 
تحقیقات و طرح ها و ارائه برنامه های پژوهشی مشغول 

فعالیت هستند.
فره��اد کیای��ی به رئوس برنامه های پژوهش��ی اش��اره 
کرد و یادآور ش��د: کرس��ی ه��ای آزاداندیش��ی، کارگاه 
منبع شناس��ی و مقاله نویس��ی، کارگاه مدیریت پژوهش، 
کتابداری و نشست آموزش توجیهی تشکلهای پژوهشی 
مدارس)کانون، هس��ته، انجمن(از اهم برنامه ها ی اجرا 

شده توسط معاونت پژوهش است.
وی از اجرای طرح راهنمای برنامه ریزی پژوهشی برای 
مواد درس��ی برنامه آموزش مدارس علمیه خواهران خبر 
داد و خاطرنش��ان کرد: این طرح با هدف گسترش سطح 
دان��ش طالب با تتبع در منابع، ایجاد دانش با منابع علمی 
و شناخت آنها، تجربه آموزی در کار تحقیق و شکوفایی 
اس��تعدادهای پژوهشی طالب و افزایش تدریجی کیفیت 

آن را از اهداف طرح عنوان کرد.   

مدیریت حوزه علمیه خواهران استان البرز 
اقدام به برگزاری همایش جمعیت،خانواده 

و سب�ک زندگی می نماید.
مسگری مش��اور مدیر حوزه علمیه 
خواهران اس��تان البرز و دبیر همایش، 
برگ��زاری همایش جمعی��ت خانواده 
و س��بک زندگی را اقدام��ی موثر در 
راستای زمینه سازی برای بهره گیری 
از تفکرط��الب در ح��ل مش��کالت 
اجتماع��ی کش��ور دانس��ت و اظهار 
داش��ت: اس��تان البرز از اس��تان های 
مهاجرپذیرو پرجمعیت کش��ور است 
که نرخ رش��د جمعیت این استان در 
مقایسه با استان های دیگر زیاد است. 
وی ب��ا اش��اره ب��ه اه��داف ای��ن 

همایش اف��زود: خانواده نخس��تین و 
تاثیرگذارترین نه��اد تربیتی درجامعه 
اس��ت و فرهن��گ س��ازی در آن ب��ه 
س��ازمان خاصی محدود نمی شود و 
تمامی دستگاه ها متولی در زمانی که 
هجمه های نرم دشمن سبک زندگی 
دین��ی جامع��ه را با تهدی��دی جدی 
مواج��ه کرده اس��ت در ای��ن امرمهم 

سهیم هستند.
 این مس��ئول بیان کرد: مخاطبان این 
همایش ب��رای ش��رکت در فراخوان 
)مقط��ع  مقال��ه، ط��الب س��طح دو 
کارشناس��ی( و س��طح س��ه )مقط��ع 
کارشناس��ی ارشد( ، اس��اتید و دانش 

آموختگان هستند.
وی با اش��اره به محورهای همایش 
تاثی��رات و پیامدهای  تصریح ک��رد: 
تغییرات جمعیتی،فلس��فه جمعیت و 
تغیی��رات جمعیتی )در ن��گاه دینی(، 
راهکاره��ای رس��یدن ب��ه جمعی��ت 
مطلوب،جمعی��ت و س��بک زندگ��ی 
عوام��ل و موانع رس��یدن به جمعیت 
مطلوب، مدیریت اقتضایی و جمعیت 
مطلوب،گفتمان رهب��ری در موضوع 

تطب�یق��ی  بررس����ی  جم��عی��ت، 
سیاس��ت های جمعیتی نظام اس��الم 
و نظام س��لطه، ارزیابی ویژگی های 
جمعیتی استان دیدگاه صاحب نظران 
اس��المی و کارشناس��ان در موضوع 
جمعی��ت از محوره��ای این همایش 

است.  
دبی��ر ای��ن همای��ش در خص��وص  
جوایز و تشویقات همایش جمعیت، 
خانواده و سبک زندگی گفت: در این 
راستا به مقاالت برگزیده کمک هزینه 
کربالی معلی و مش��هد مقدس اهداء 

خواهد شد.
مسگری افزود: مقاالت برگزیده  در 
کت��اب مجموعه مق��االت همایش به 

چاپ خواهد رسید.
مسگری یادآور ش��د: کمیته داوران 
همای��ش، از داوری مق��االت کپ��ی 
ب��رداری ش��ده و یا تک��راری معذور 

است.
وی خاطرنشان کرد: زمان برگزاری 
همایش زمس��تان ٩4 مهلت ارس��ال 
مقاالت تا پایان آبان ماه س��ال جاری 

می باشد. 

وحدت ح�وزه و دانش�گاه یک ض�رورت اس�ت

تقدیرمدیر كل آموزش و پرورش اس�تان البرز از حوزه علمیه خواهران 

ضرورت تاس�یس مراكز تخصصی ویژه خواهران طلبه

افتخاری باالت�ر از این نیس�ت كه بهترین 
سالهای عمر طلبه بودم و تدریس می كنم

جایگاه اساسی طالب خواهر در شکل گیری 
هویت فرهنگ دینی و اخالقی

تاسیس مدارس علمیه توسط خیرین باقیات و صالحات است 

هویت حوز ه علمیه پرورش دین ش�ناس 
و متخصص در دین اس�ت

پژوهش راهی برای گسترش مرزهای دانش 
و گشودن افق برای آیندگان است

همایش جمعیت ، خانواده، س�بک زندگی در البرز برگزار می ش�ود

ماموری�ت        ه�ای ح�وزه علمی�ه:
 رش�د و ارتقاء نیروی انس�انی داوطلب در س��ه عرص�ه:   اخالقی، علمی، مهارتی 
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 گفتگو با مادري كه ٩ فرزند طلبه دارد

طاهره کاش��في دیپلم و خانه دار است و داراي ٩ 
فرزند دختر و پسر طلبه مي باشد. 

پ��در این خانواده فی��ض اهلل آزادوردي نام دارد و 
خیاط است.

به عنوان اولين سئوال بفرمایيد یکی از دغدغه های 
خانواده ها برای فرزندآوری بحث معيشت است آیا 

تاکنون به مشکلی در این زمينه برخوردید؟
به عقیده من روزی دست ما نیست و روزی دهنده 
خداس��ت.خدا را شکر تاکنون محتاج کسی نبودیم. 

البته بچه های ساده و قانعی هم داریم.
موفقيت فرزندانتان را در چه مي بينيد؟

کسی که خودش عاش��ق خدا باشه, دنبال مسیری 
م��ی گرده که خدا رو بهتر و بیش��تر بشناس��ه و در 
مس��یر خداش باش��ه، پدر و مادر هم تو این مسیر 

فرزندان خود را هدایت مي کنند.
تاثير نقش پدر و مادر در تربيت فرزند چقدر مهم است ؟ 
پ��دران و مادران از آنجایی که با فکر، ش��خصیت 
و اخ��الق فرزندان خود، آش��نا هس��تند می  توانند 

راهنمای خوبی برای آنان باشند. 
خانواده در تربیت اخالقي، تربیت دیني از جایگاه 
رفیع برخوردار است، تربیت دیني توسط خانواده ها 
نقش اساسي در سالمت روان و سازگاري اجتماعي 

دارد. همچنین مذهب مي تواند خویشتنداري را که 
عنصر اساسي در تربیت است افزایش دهد.

س�خن پایاني م�ادر ٩ طلب�ه آزادواري براي ملت 
مسلمان و متعهد؟

در زمان��ی به س��ر می بریم که از هر س��و کفار و 
منافقین برای نابودی اس��الم عزیز دس��ت به دست 
ه��م داده و از هرگونه جنایت��ی دریغی ندارند واین 
وظیفه س��نگین بر دوش ماست که فرزندان اسالمي 
تربیت کنیم واگر خدای ناکرده کمی غفلت کنیم به 
اسالم عزیز ضربه خواهند زند. پس دست به دست 
هم دهی��م و با پیروی از خط والیت فقیه، اس��الم 

عزیز را یاری کنیم.

م�ادر طلبه بودن حال خاص�ي دارد

جهان تاج بابایي مادر 4 طلبه و خانه دار است پدر 
این خانواده سید نصرت سیدي نام دارد و بازنشسته 

مي باشد. 
وي در گف��ت و گو با خبرنگار ما اظهار داش��ت: 
خان��واده اث��ري عمیق و پایدار در پ��ي ریزي رفتار 
فردي فرزندان و  برانگیختن روح زندگي و آرامش 

رواني او دارد. 

وي مي گوید: فرزندان از همان دوران کودکي پدر 
و م��ادر را الگوي خود ق��رار داده و خوب  و بد را 
از پدر ومادر یاد مي گیرند و به هر راهي که پدر و 
مادر دعوتش��ان کنند، به همان راه پا مي گذارند.اگر 
آنان را با روحیهء خداترس��ي پرورش دهیم، طبیعي 
اس��ت در آینده افرادي خیرخواه ، مس��المت جو و 
مطیع خواهند شد و اگر آنان را رها کنیم ،خام مي آیند.

بفرمایي�د والدی�ن باید چ�ه راهکارهای�ي رابراي 
پرورش روحيهء مذهبي فرزندان بکار گيرند؟

پدر و مادر باید خود بر اصول اس��توار دین پایبند 
باش��ند اگر پدر و مادر نس��بت به نم��از و روزه و 
حج��اب تأکید دارند، به همان نس��بت هم به ادب 
و نرم زباني  نظافت هم تأکید داش��ته باشند و هیچ 

گاه افراط نکنند.
این مادر متعهد و مومن مي افزاید: محیط خانواده 
و اجتماع نیز باید همس��و باش��د، اگ��ر تضادي بین 
خانواده و اجتماع وجود داشته باشد، تربیت مذهبي 

فرزندان ضعیف مي شود.
حرف آخر؟

فرزن��دان ما هر گونه که باش��ند موفق یا ناموفق ، 
خوش رفتار یا بدرفتار، راستگو یا دروغگو، حسود 
ی��ا خیرخواه همه این صفات را از پدر و مادر خود 
کسب کرده اند پس باید پدر و مادر الگوي زندگي 

براي فرزندان خود باشند.

آیت اهلل العظمی وحید خراسانی دامت بركاته:

برای تربیت نس�وان مملکت، 
رج�ال  از  اصل�ح  و  اوج�ب 
هم  مردها  در  ها  هس�تند.زن 
اثر دارن�د، غالب مردها تحت 
تاثیر زن ها هس�تند. اگر زنی 
نم�از اول وق�ت بخ�واند در 
شوهر او ه�م اثر می كند. اگر 
زن ها عوض شوند آن وقت 2 
اثر دارد ، اول در مورد زنان و 

بعد در مورد رجال.

آیت اهلل العظمی جعفر سبحانی دامت  بركاته :

باید  زنان  و  م�ردان  برای 
خودش�ان  جنس  از  مبل�غ 

تربیت شوند.

آیت اهلل العظمی نوری همدانی دامت  بركاته:

برای تربیت، بانوان نقش مهم 
تری نسبت به آقایان دارند.

آیت اهلل العظمی جوادی آملی دامت  بركاته:

م�ردان جامع�ه هم�ان 
كه  دارند  را  احتیاجات�ی 
زن�ان دارند و ب�ه منظور 
باید  اخت�الط  از  پرهی�ز 
خانم ها اداره امور مربوط 
به دست گیرند  را  به خود 
و تم�ام نیازه�ای مربوط 
به زن ها را خ�ود زن ها 

انجام دهند.
حوزه های علمیه خواهران ب��ا برنامه ریزی دقیق 
و هدفمند س��عی بر تربیت ط��الب نخبه و مبلغ و 
توانمند که بتوانند در پاس��خگویی نیازهای جامعه 

باشند دارد.
ناهید شکریان مدیر مدرسه علمیه شهید مطهری)ره( 
اظهار داشت: نقش حوزه های علمیه در امر معنوی 
جامعه مانند خورشیدی است که ریشه های فطری 
مع��نوی��ت را در وجود آدمی به رش��د و باروری 

می رساند. 
وی اف��زود: در ه�مین راس��تا م�دی��ران و علمای 
ح��وزه های علمی��ه برای صیانت و پ��رورش کیان 
اعتق��ادی جامعه، س��عی در تربیت اف��رادی آگاه به 
علوم اسالمی مطابق با مسائل روز جامعه داشته اند 

تا همواره بتوانند پاسخگوی نیازهای علمی، دینی، 
فرهنگی و اخالقی جامعه باش��ند و شجره معنویت 

جامعه را پر ثمر و استوار نگه دارند.
وی گف��ت: همان طور که اس��تاد ش��هید مطهری 
فرموده اند وظایف حوزه علمیه در دو بخش تقسیم 
می ش��وند که یک بخش وظای��ف اصلی و بخش 
دیگر وظایف فعلی می باش��د. منظ��ور از وظایف 
اصلی همان هدف و آینده نگری است که ایده آل و 
کمال مطلوب در حوزه های علمیه محسوب می شود. 
ش��کریان اظهار داش��ت: وظایف فعلی، مجموعه 
کارهایی اس��ت که در حال حاضر مشغول انجام آن 
می باش��ند و ای��ن وظایف در زمین��ه های مختلف 

پژوهشی، فرهنگی و علمی در حال اجراست.

پ��س از به ثمر نشس��تن نهضت انقالب اس��المی 
با تدابیر هوش��مندانه امام خمین��ی)ره( زمینه تعلیم و 
تربیت بان��وان به عنوان نیم��ی از جامعه که دارای 
نق��ش کلیدی و انس��ان س��از در تقوی��ت بنیانهای 
اعت�ق��ادی و فرهنگ��ی خ���انواده می باش��ند، در 

حوزه های علمیه فراهم شد. 
مرضی��ه عبدل��ی مدیر مدرس��ه علمیه و موسس��ه 
آم��وزش عالی ح��وزوی زینبیه )مقاط��ع تحصیلی 
س��طح دو و س��ه( کرج با بیان ای��ن مطلب اظهار 
داش��ت: با اس��تفاده از این فرصت طالیی در سال 
١384 مدرس��ه علمی��ه زینبیه در مقطع س��طح دو 
)کارشناس��ی( و از س��ال ١386 در مقطع سطح سه 
)کارشناسی ارشد( با همت موسسین این مجموعه 
با هدف ترویج فرهنگ دینی و معارف ناب اسالمی 

و تربیت طالب خواهر آغاز به کار نمود. 
وی با اش��اره به جذب و گزینش خواهران مستعد 
و عالقه مند در مدرس��ه علمی��ه خواهران تصریح 
کرد: بر این اس��اس با برگزاری دوره عمومی 5ساله 
کارشناسی)س��طح2( و دوره تخصص��ی 4 س��اله 

کارشناس��ی ارشد)سطح 3( زیر نظر مرکز مدیریت 
حوزه های علمی��ه خواهران با تربیت طالب علوم 
دینی، موفق گردید خدمات ش��ایان و قابل توجهی 

ارائه دهد.
وی گف��ت: در ح��ال حاض��ر مدرس��ه علمی��ه 
زینبیه)سطح دو( دردوره عمومی و موسسه آموزش 
عالی حوزوی زینبیه)س��طح 3( به عنوان تنها مرکز 
آموزش عالی در س��طح اس��تان البرز با سه گرایش 
تفس��یر و علوم قرآنی، فقه و اصول و کالم اسالمی 

مشغول به فعالیت می باشد.  
 به اهداف این مدرسه از برگزاری دوره تخصصی 
اش��اره کرد و یادآور ش��د: تربیت م��درس و مربی 
ب��رای س��طح دو درحوزه های علمی��ه خواهران و 
دوره های کارشناس��ی دانشگاه ها و مراکز آموزش 
عال��ی، تربیت محقق و پژوهش��گر در رش��ته های 
مربوطه، تربی��ت مبّلغان کارآمد و مدیران فرهنگی، 
آماده س��ازی اس��تعدادهای برتر به منظ��ور ورود 
به مقاط��ع باالتر از اه��داف برگ��زاری دوره های 

تخصصی است.

یکی از دغدغه های جدی مقام معظم رهبری بحث 
جنبش نرم افزاری و ایجاد کرسی های آزاد اندیشی 
در سطح حوزه های علمیه و دانشگاه است تا از این 

طریق کشور به تولید علم دست یابد.
مدارس علمیه خواهران اس��تان با برگزاری بیش از 
دهها عنوان کرسی آزاد اندیشی گامی مؤثر در تحقق 

منویات رهبری داشته است.
 اهم موضوعات کرس��ی ها رابطه حجاب و تمایل 
به نمایش زیبایی، رابطه حجاب و اصل آزادی، تاثیر 
اشتغال زنان در رابطه با همسر و اجتماع، تاثیر اشتغال 
زنان در تربیت فرزند، مخالفت مردان با اشتغال زنان، 
س��بک زندگی اس��المی در روابط زوجین، س��بک 
زندگی اس��المی در تربیت فرزندان، س��بک زندگی 
ناشی از فیلم های مرّوج فرهنگ غرب، سبک زندگی 
اسالمی با رویکردی بر افزایش جمعیت، اطاعت زن 
از ش��وهر، جایگاه زن در افزایش یا کاهش جمعیت، 
جای��گاه و ارتباط تربیت فرزن��د با افزایش یا کاهش 
جمعی��ت، رابطه اقتصاد و امکان��ات مادی با افزایش 
و کاه��ش جمعیت ،قدرت رس��انه در انتقال مفاهیم 
فرهنگ��ی، ابعاد تاثیرگ��ذاری و تاثیرپذیری رس��انه، 

رسالت رسانه در جامعه دینی و... بوده است.

در راس��تای تقوی��ت نگارش و ایده پ��ردازی با 
موضوعات مختل��ف دینی در میان طالب خواهر 
برگزاری کارگاه داستان نویسی در مدیریت استان 

به مدارس علمیه ابالغ گردید.
امید است پس از برگزاری این کارگاه و شناسایی 
افراد مس��تعد کتاب هایی با محوریت موضوعات 
دینی و خواهران طلبه برای رده های سنی کودک 

تا نوجوان منتشر گردد.

جلس��ه دفاع پایان نامه س��یده سکینه سید میرزایی 
دانش آموخته س��طح س��ه حوزه علمی��ه، با عنوان 
وظیفه حکومت اس��المی در حف��ظ و بهره برداری 
بهین��ه از مناب��ع طبیعی از نظر فق��ه امامیه و قوانین 
موضوعه جمهوری اسالمی ایران در مدیریت استان 

برگزار گردید.
عنوان این پایان نامه که به جهت انعقاد تفاهم نامه 
اداره منابع طبیعی اس��تان ب��ا مدیریت حوزه علمیه 
خواهران استان البرز و ترغیب طالب به بحث منابع 
طبیعی توس��ط طلبه انتخ��اب گردید به موضوعاتی 
از جمله راهکارهای حف��ظ و بهره برداری بهینه از 
منابع طبیعی تربیت انسان، برخورد با نابود کنندگان 
منابع طبیع، جلوگیری از ایجاد و انتش��ار آالینده ها 
و تشریع مالکیت دولتی و عمومی برای ثروت های 

طبیعی، توزیع اولیه منابع طبیعی اختصاص دارد.
مدیر کل اداره منابع طبیعی استان از حمایت جهت 
چاپ پایان نامه سید میرزایی به صورت کتاب خبر 

داد.

رسول ولدی مس��ئول انفورماتیک حوزه علمیه 
خواه��ران البرز گف��ت: ش��بکه اجتماعی حوزه 
علمیه تحت عن��وان هدهد ب��ا رویکرد تقویت 
بحث علم��ی- پژوهش��ی در راس��تای تقویت 
روحی��ه تحقی��ق و پژوهش در می��ان طالب و 

اساتید راه اندازی گردید.
وی افزود: طالب خواهر پس از ورود عالوه بر 
اطالعاتی که شبکه با آنها خواهد داد، می توانند 
در تاالر گفتگوی ش��بکه وارد ش��ده و به طرح 
س��واالت و ش��بهات خود بپردازند و س��واالت 
توس��ط  هیأت علم��ی اعم از فلس��فی، منطقی، 
فقهی و اصولی توس��ط مدیریت ح��وزه علمیه 
مورد بررسی و پاسخگویی قرار خواهد گرفت.

وی از تولی��د اثر پژوهش��ی دیگری خبر داد و 
گف��ت: نرم اف��زار اندروید م��داد العلماء حاوی 
منشور اخالق پژوهش، جزوه بایسته های طرح 
نویس��ی و دسترس��ی به چکیده بی��ش از 300 

تحقیق پایانی تولیده شده است.

حوزه علمیه جایگاه و مح��ل تعلیمات دیني و 
گسترش اعتقادات را عهده دار است.

مسلم اس��کندري حافظ استاد س��طح 3 حوزه 
علمی��ه خواهران الب��رز با ارزیاب��ي نقش مثبت 
حوزه علمی��ه در تربیت بانوان اظهار داش��ت:از 
دی��دگاه قرآن بر خالف دیگ��ر مکاتب مذهبي ، 
زن در انتخاب دین استقالل دارد و در این راستا 
تعلیمات خ��ود را در خانواده و تربیت فرزندان 

ایفا مي کند.
وي تصریح کرد:در ط��ول تاریخ زنان مجتهد ، 
حاف��ظ قرآن و مولف داش��تیم که در علوم دیني 

مجتهد بودند .
وي گفت: وقتي زنان به حوزه علمیه راه پیدامي 
کنند و به تحصیل علوم دیني مش��غول مي شوند 
، عالوه بر وظایف خانه داري در تربیت فرزندان 

از تعلیمات دیني بهره مند مي شوند.

صغری عباس��ی مدیر مدرس��ه علمیه خواهران 
کوث��ر گف��ت: حوزه ه��ای علمیه خواه��ران در 
عصر کنونی یک ضرورت اس��ت  زیرا جلسات 
دینی بانوان روز به روز در نقاط مختلف کش��ور 
گس��ترده تر می ش��وندو باید مبلغ��ات عالمه نیز 
م��وازی با نیاز دین��ی و معنوی اقش��ار مختلف 
بانوان جامعه تربیت ش��وند که این جلس��ات را 
با علم خ��ود هدایت کنند و خاس��تگاه پرورش 
و تربی��ت مبلغات نمون��ه و هدایتگر، مکانی جز 

مدارس علمیه نیست.
وی اف��زود: ب��ه فرم��وده رهبر معظ��م انقالب 
اسالمی تربیت طالب جوان یکی از واجب ترین 

و ضروری ترین کارهاست و بایستی این تربیت 
به شکل برنامه ریزی شده، و دقیق انجام بگیرد...
عباس��ی گفت: اینها، جزو کاره��ای بلند مدت 
و زیربنای��ی این کش��ور اس��ت و وج��ود چنین 
ش��خصیت های ق��وی و ممتازی اس��ت که می 
تواند خط مستقیم استقالل و نه شرقی و نه غربی 
و اسالم و خط شریعت را با قوت و قاطعیت در 

میان این طوفان ها پیش ببرد.
وی در پای��ان بیان ک��رد: مدیران مدارس علمیه 
باید در تربیت طالب متخصص و مهذب کوش��ا 
باشند. چرا که نتیجه عمل آنها به طور مستقیم با 

اصالح یا فساد جامعه ارتباط دارد.

با توجه به نقش کلیدی بانوان در تربیت نسل آینده 
حوزه علمیه خواهران باید تقویت شود.

حجت االس��الم حسین منطقی سعادتی امام جمعه 
ماهدشت ومدیر و موسس حوزه امام صادق )ع(کرج 
با اش��اره به برنامه های آموزش��ی در دانشگاهها و 

حوزه های سراس��ر کشور بیان کرد: در بحث ورود 
ب��ه حوزه علمیه  از کودک��ی باید برنامه ریزی برای 

آمادگی ورود به حوزه علمیه انجام داد.
وی افزود: امروز به مبلغان خواهر در دانش��گاه ها، 
آم��وزش و پ��رورش و مجامع دینی نیاز اس��ت تا 
بتوانن��د در مکان های مختلف به تبلیغ و گس��ترش 

فرهنگ اسالمی  بپردازند.
حجت االس��الم منطقی س��عادتی  به لزوم تقویت 
حوزه های علمیه خواهران تاکید کرد و یادآور شد: 
با توجه به نقش کلیدی بانوان در تربیت نسل آینده 
و گسترش فرهنگ زندگی اسالمی در بین خانواده ها 
لزوم توجه ب��ه تربیت دینی و وجود مبلغه ها را در 

جامعه افزایش داده است.

محمود خالقی معاون آموزش حوزه های علمیه خواهران، 
در نشست فصلی اساتید که در استان البرز برگزار شد با 
بیان خاطره ای از امام خمینی)ره( به تقوای ایشان در تدریس 
اش��اره نمود و بیان داشت: ش��یوه عمل و رفتار استاد در 

تربیت طلبه نقش مهمی دارد.
معاونت آموزش مرک��ز مدیریت حوزه های علمیه قم 
اظهار داشت: به دنبال این هستیم تا جایگاه اساتید در برنامه 
ریزی های مبنایی مرکز قم در خصوص آموزش، ترمیم 
ش��ود. چون این اساتید هستند که از نزدیک با مشکالت 

مربوط به آموزش آشنا هستند و برای انتقال ادب، مسائل 
ارزشی، دانشی و بینشی را به طالب دغدغه دارند.

محمود خالقی از تثبیت جایگاه اس��اتید دارای سابقه و 
تجربه تدریس در نظام آموزش��ی حوزه علمیه خواهران 
و برنامه ریزی ب��رای ارتقای مهارت، فنون و تکنولوژی 

تدریس خبر داد. 
گفتنی اس��ت: هدف از برگزاری این نشست،  اهمیت 
تبیین و تدوین نظام آموزشی مبتنی بر تعالیم اسالم و لزوم 
ایجاد تحول و اصالح درنظام آموزشی حوزه های علمیه 
خواهران بیان شده است که در این راستا جلسات متعددی 
با حضور اساتید صاحب نظر در مدارس علمیه و مدیریت 
استان برگزار و کمیته های تخصصی در زمینه های مختلف 
آموزشی تشکیل گردید. همچنین با حضور اساتید صاحب 
نظر و فرهیخته، گزارش آس��یب شناسی نظام آموزشی 
حوزه تهیه و به معاون آموزش و همکاران ایشان در مرکز 

مدیریت حوزه های علمیه خواهران تقدیم گردید.
در حاشیه این نشست به مناسبت هفته معلم اساتید برتر 

معرفی و از آنها تجلیل به عمل آمد.

الدن ابوالقاس��می اس��تاد موفق حوزه در تدریس و 
آم��وزش طالب حوزه علمیه خواهران اس��تان البرز 

اظهار داش��ت: با توجه به این که حوزه و دانش��گاه 
دو وزنه علمی کش��ور هستند و انجام خدمت در هر 
کدام انش��اءاهلل قدمی در راه اعتالی کشور عزیزمان 

خواهد بود.
وی گف��ت:  اما خود تدریس و تعلم نیز در روایات 
اه��ل بیت تا جایی ارزش دارد ک��ه قلم عالم را برتر 
ازخون ش��هید می داند، هم چنین می فرماید که یک 

ساعت تفکر با ارزش تر از هفتاد سال عبادت است. 
اما حوزه ها با توجه به قدمت و غنای چند هزار ساله ای که 
دارند جایگاه ممتازی را به خود اختصاص می دهند. 
ابوالقاس��می افزود: از ط��رف دیگر اهمیت و نقش 
علما در حوادث تاریخی بس��یار ملموس اس��ت، از 
این رو ابت��دا تحصیل و بعد تدری��س در این مکان 
علم��ی مقدس از اهمیت ویژه ای برخوردار اس��ت. 

از سویی نیز این دو قطب علمی کشور تفاوت هایی 
با هم دارند، ش��اید بتوان گفت علوم حوزوی ابتدا با 

اعتقادات و باورهای مردم مرتبط است. 
وی اظهار داشت: امور دنیایی ما نیز ارتباط تنگاتنگ 
ب��ا اعتقادات دارن��د، از این رو اعتق��ادات و باورها 
زیر س��اخت زندگی دنیایی ما نیز هس��تند در نتیجه 
تبیین اعتقادات جایگاه ویژه و باالیی دارد. از جهت 

س��وم، اما زنان به عنوان نیمی یا بیش از نیمی از 
جمعیت دنیا و ایران اهمیت بس��زایی در خانواده و 
تربیت انس��ان ها دارند و ب��ه گفته امام راحل مرد از 

دامن زن به معراج می رود. 
بنابراین با تربیت زنان، مادران، خواهران و دختران 
شایس��ته می توان به وجود جامعه ای س��الم و پاک 

امید داشت.

حوزه علمیه سعی بر تربیت طالب نخبه برای جامعه دارد

هدف اصلی حوزه علمی�ه اس�تان البرز: 

تربیت انس�ان های
 مه�ذب –    متخص�ص –  كارآم�د 

در ش�ناخت، ترویج و تحقق معارف و ارزش های اس�المی در نظام اداره جوامع 

مدارس علمیه نقش كلیدی و انس�ان ساز در تقویت بنیانهای 
اعتق�ادی  و فرهنگ�ی خان�واده     دارد

برگزاری كرسی های آزاد اندیشی، 
سبک زندگی اسالمی در حوزه های 

علمی�ه خواهران البرز

برگزاری كارگاه داستان نویسی

جلس�ه دفاع پایان نامه 
دانش آموخته سطح سه حوزه علمیه

افزار  ن�رم  از  رونمای�ی 
هدهد و مدادالعلماء

در نشست فصلی اساتید انجام شد

تقدیر از خانواده های حوزوی توسط مدیریت حوزه علمیه خواهران استان البرز

نشر هاجر با مدیریت راهبردی و آراسته سازی 
آثار خواهران قرآن پژوه، اقدام به نشر اثر قرآنی 
سرمه سعادت با موضوع روش شناسی قصص 

از مریم علیزاده نموده است.
مریم علیزاده از اساتید حوزه در رابطه با اهمیت 
پژوه��ش درباره این اث��ر قرآنی بیان داش��ت:  
بس��یاری از آی��ات قرآن کریم به داس��تان های 
قرآنی از پیامبران الهی و اقوامش��ان اختصاص 

دارد.

از آن جا که خداوند متعال، حکیم است و الفاظ 
قرآن را با حکم��ت و غرض خاص خود نازل 
فرموده است، می توان عالوه بر توجه به نکات 
تربیت��ی و اخالقی که هر قصه دارد، روش های 
مختلفی از جمله اسلوب س��اختاری، هنری و 
ادبی قصه های قرآن را مورد بررس��ی قرار داد 
تا از این روش ها در امر هدایت و تربیت افراد 
بش��ر، همچنین تبلیغ امور دین��ی و بیان اعجاز 

بالغی و هنری قرآن کریم بهره جست.

حوزه های علمیه خواهران در عصر كنونی یک ضرورت اس�ت

حوزه علمیه خواهران باید تقویت ش�ود

چاپ اثر قرآنی برتر اس�تانی

جایگاه        مثب�ت ح�وزه علمی�ه خواه�ران
 در تعلیم�ات    دین�ي و اعتق�ادات 

ش�یوه عمل و رفتار اس�تاد در تربیت طلبه نقش مهمی دارد

تدریس و تعلم در روایات اهل بیت 
تا جایی ارزش دارد كه قلم عالم را 

برتر از خون شهید می داند

آماده س��ازی مطال��ب تحقیقی 
و پژوهش��ی جه��ت تهی��ه فیلم 
با موض��وع »از عاطفه تا کربال« 
برای پخش در ش��بکه سراسری 
ص��دا و س��یما در م��اه محرم و 
همچنی��ن تهیه کلی��پ های دو 
دقیقه ای با موض��وع خانواده و 

سبک زندگی.

س�اخت كلی�پ ه��ای 
مذهبی و   من�اس�بتی
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حجت الس��الم والمس��لمین ابوالفضل بنی احمدی مدیر حوزه علمیه 
خواهران اس��تان در این نشس��ت که ب��ا حضور محم��ود دادگو رئیس 
شورای ش��هر کرج وفیروزگاه رئیس کمیس��یون فرهنگی شورای شهر، 
حاج کاظم و فاطمه اس��کندری اعضای کمیس��یون فرهنگی ،مدیران و 
مس��ئولین حوزه علمیه خواهران اس��تان البرز در محل مدیریت اس��تان 
برگزار ش��د با تاکید ب��ر نقش بی بدیل بان��وان در تربیت جامعه گفت: 
اگر این قشر در زمینه معنوی و علمی به رشد و بالندگی برسد سالمتی 

معنوی و علمی نیمه دیگر جامعه نیز تضمین می شود.
وی هدف از برگزاری چنین نشس��ت هایی در مدیریت استان البرز را 
معرف��ی ظرفیت های حوزه علمیه خواهران اس��تان البرز امری ضروری 
اس��ت بیان داش��ت: حوزه علمیه خواهران این توانمن��دی را دارد تا به 
عنوان بازوی فکری و اجرایی ش��ورای ش��هر تح��ت عنوان طرح هایی 

مشخص و زمانبندی شده فعالیت کند.
وی آمادگ��ی حوزه علمی��ه خواهران را برای هم��کاری در محورهای 
مدیریت فرهنگس��راها، ایجاد اتاق مش��اوره های دینی چه در زمینه ی 

مش��اوره تربیتی و چه مباح��ث اعتقادی و احکام به صورت س��یار در 
مح��الت، پارک ه��ا، تهیه و تنظی��م پیامک هایی با محتوای اس��تحکام 
خان��واده، برگزاری جلس��ات ارتق��ای مهارتی با توجه به نیاز ش��هر و 
جهت دهی به پژوهش ها و پایان نامه های طالب براساس موضوعات 
پیشنهادی کمیسیون فرهنگی و نیاز استان را اعالم کرد و به جهت نظام 
مند ش��دن کار الزم است تفاهم نامه ای فی مابین مدیریت حوزه علمیه 

خواهران و کمیسیون فرهنگی شورای شهر تنظیم و امضاء گردد.
محمود دادگو رئیس ش��ورای اس��المی ش��هر کرج ب��ه اهمیت بحث 
فرهنگ، ابعاد و تأثیرات آن در جامعه و خانواده پرداخت و لزوم هر چه 
بیش��تر بر فعالیت در این زمینه و توقعات از حوزه علمیه را خاطرنشان 

کرد. 
فیروزگاه رئیس کمیس��یون فرهنگی ش��ورای اسالمی شهر کرج با بیان 
دی��دگاه های خویش به اهمیت همکاری های الزم و ضروری در زمینه 
فرهنگ در س��طح شهر و آمادگی کامل خود را برای اجرای برنامه های 

پیشنهادی از سوی حوزه علمیه خواهران را اعالم داشت.

زهرا اردبیلی مسئول نظارت و روابط عمومی مدیریت حوزه 
علمیه خواهران البرز گفت: با توجه به جایگاه و نقش تأثیرگذار 
طالب خواهر در هدایت جریان فکری جامعه، بخش نظارت 
و بازرسی در این مجموعه  برای حفظ سالمت و رشد و تعالی 
کارکنان و عملکرد آنها فعالیت هایی از جمله نظارت بر حسن 
اجرای آیین نامه ها، دستور العمل ها و بخش نامه های ابالغی 

را پیگیری و بررسی می کند.
وی اظهار داشت: از دیگر وظایف آن می توان به جمع آوری 
پیش��نهادات و انتقادات و اخذ بازخورده��ای مربوط به آیین 

نامه ها، برنامه ها، دس��تورالعمل ها و بخش نامه های ابالغی 
و انع��کاس آن به مرکز مدیریت ح��وزه های علمیه خواهران 

اشاره نمود.
وی بیان کرد: تشکیل جلسات شورای انظباطی در چارچوب 
ابالغی، رسیدگی به شکایات و انتقادات واحدهای آموزشی از 

دیگر وظایف این قسمت می باشد.
اردبیلی گفت: بازرس��ی از مدارس علمیه و بررس��ی ش��یوه 
عملک��رد آنها طبق برنامه مدون با هدف تقویت نقاط قوت و 
برط��رف نمودن نقاط ضعف با حضور معاونت های آموزش، 
پژوهش، فرهنگی و مسئوالن ساماندهی و نظارت صورت می 
گیرد. در این بازدیدها و بازرس��ی ها، پیش��نهادها و انتقادهای 
طالب، اساتید، معاونین و کادر دریافت و در سیاست گذاری 

کالن حوزه علمیه خواهران لحاظ می شوند. 

وی در ادامه گفت: رس��یدگی به ش��کایات واصله از س��وی 
ط��الب و خانواده های آنها در این بخش پیگیری و بررس��ی 
می گردد. همچنین پل ارتباطی جهت ارتباط مستقیم طالب و 
خانواده های آنها با مدیر محترم حوزه علمیه خواهران جهت 

خدمت رسانی بهتر ایجاد شده است.
وی بیان داشت: بدیهی است که پویایی روابط عمومی موجب 

رشد و بالندگی مجموعه ها و ادارات و مراکز می گردد. 
اردبیل��ی افزود: مدی��ران روابط عمومی م��ی توانند با تعامل 
س��ازنده و کارآمد با ابزار رس��انه جمعی اع��م از تصویری و 
مکتوب، به مرز ش��کوفایی برسند. همچنانکه سایت مدیریت 
استان در میان سایر سایت های حوزه های علمیه کشور جایگاه 
شایسته ای را کسب نموده و در زمینه تولید رسانه تصویری و 

مکتوب موفق عمل نموده است. 

وی درخصوص فعالیتهای روابط عمومی بیان کرد: در حوزه 
درون س��ازمانی و برون سازمانی و در راستای ایجاد، حفظ و 
تداوم ارتباط با مدارس علمیه تحت پوشش و دیگر ارگانها و 

سازمان های استان، تعامل سازنده ای صورت گرفته است.

آرزو اصغری نژاد از اساتید فرهیخته حوزه 
علمیه خواهران گفت: الزمه ی ایجاد باور 
حج��اب در اذهان عموم��ی جامعه، تبلور 

ارزشهای درونی زنان است.
وی اف��زود: در اس��الم ارزش گ��ذاری بر 
اساس انسانیت و ارزشهای وجودی است. 
برای همی��ن زن و مرد با یکدیگر در زمینه 

تکوین خود تفاوت دارند.
زیبا جه��ازی اس��تاد فرهیخته ح��وزه و 
دانشگاه با اشاره به حدیث امام صادق)ع( بیان 
داشت: پیش از اینکه گروه منحرفان جوانان 
شما را گمراه کنند به آنها حدیث بیاموزید.

وی ادامه داد: برای تربیت صحیح از طریق 
رسانه 4 گام اساسی وجود دارد که عبارتند 
از: نخس��ت، کمک کنیم جوانان در مس��یر 
ایمان ق��رار بگیرند. دوم، تبیی��ن و تدوین 
اس��تراتژی ه��ای بلند مدت برای رش��د و 
بالندگی جوانان سوم: تقویت باورهای دینی 
و گام چه��ارم: تطبیق انتظ��ارات جامعه از 
جوانان و توانمندی آنها و هدایت توانمندی 

آنها به سوی مسیر صحیح شود.
وی  در پای��ان برنامه هایی چون مس��تند 
س��ازی برای آی��ات و روای��ات، برگزاری 
مسابقه های پیامکی با محتوای دستور کار 
س��ال آینده صدا و س��یما و معرفی بهترین 
کتاب ه��ا درباره حجاب به صدا و س��یما 

پیشنهاد داد.

نشس�ت مدیران حوزه علمیه خواهران با اعضای كمیس�یون 
فرهنگی شورای شهر كرج

نقش ط�الب خواه�ر در هدایت 
جریان فکری جامعه تأثیرگذار است

دومین همایش ضیوف الرحمن درالبرز برگزار شد 

دومین همای��ش ضیوف الرحم��ن ویژه خانواده ه��ای حوزوی با 
حضور مس��ئوالن حوزه علمیه خواهران و مدی��ران مدارس علمیه، 

معاونان و خانواده هایشان، در محل مدیریت استان برگزار گردید.
این همای��ش  در جهت قدردانی از زحمات کارمندان حوزه علمیه 
خواه��ران و مدیران م��دارس علمی��ه و ایجاد همدلی بیش��تر میان 
مس��ئوالن حوزه علمیه خواه��ران و خانواده ه��ای کارمندان حوزه 

علمیه و عرض تشکر از خانواده های همکاران برگزار می شود .
حج��ت االس��الم والمس��لمین حس��ینی نوری ریاس��ت ش��ورای 
سیاستگذاری ائمه جمعه استان البرز در این همایش به موضوع قرب 
الهی به ایراد سخنرانی پرداخت و گفت: انسان برای اینکه راه صحیح 
را بداند وبشناسد در مرحله اول باید بداند که برای چه هدفی اینجا 
است و قرار است به کجا برسد و اصال  این جسم مادی تا کجا می 

تواند ما را بکشاند.
وی اف��زود: با توجه به آیات قرآن در س��وره هود، نهایت جایی که 
جس��م مادی می تواند انسان را برساند رحمت خاصه است. رحمت 

خاصه تعابیر مختلفی دارد که یکی از آنها قرب الهی است.
وی تصریح کرد: یکی از عوامل رس��یدن به قرب الهی راضی بودن 

به رضای پروردگار متعال است.
سپس از شبکه اجتماعی هدهد رونمایی شد .

نشست مشترک مسئوالن حوزه علمیه با مركز خدمات البرز

حجت االسالم والمسلمین ابوالفضل بنی احمدی در این نشست که 
در دفتر مرکز خدمات برگزار ش��د، پس از ارائه گزارش  از عملکرد 
حوزه علمیه و واحدهای آموزش��ی  تحت پوشش آن در استان البرز 
به ضرورت رسیدگی به وضعیت معیشت طالب و بازدید از خانواده 

های طالب به ویژه طالب نیازمند تاکید کرد.
مدی��ر حوزه علمی��ه خواهران  اس��تان البرز به برگزاری جلس��ات 
توجیهی با هدف آشنایی طالب با خدمات مرکز در آینده اشاره کرد.
در ادامه حجت االس��الم والمس��لمین س��توده در راستای خدمات 
رس��انی بهت��ر به طالب از تاس��یس کارگروه شناس��ایی و بررس��ی 

مشکالت رفاهی طالب در آینده نزدیک خبر داد.
وی برگزاری جلس��ات توجیهی با رابطین م��دارس علمیه را مفید 
ارزیاب��ی ک��رد و اف��زود: برنامه ه��ا و اقدام��ات الزم در خصوص 

اختصاص تسهیالت ازدواج به طالب باید صورت بگیرد.
این مس��ئول از برنامه ه��ای مرکز خدمات برگ��زاری کالس های 
رای��گان در مدارس با فراهم س��ازی تجهیزات م��ورد نیاز با عناوین 
مهارته��ای ی��ازده گانه، گل��دوزی، مهارت های زندگ��ی، فیلم نامه 

نویسی را برشمرد.

تشکیل گروه های علمی 

گ��روه ه��ای علمی آموزش��ی، واحدی متش��کل از مدی��ر گروه و 
کارشناس��ان گروه های مختلف در یکی از رش��ته هاست که جهت 
ارتقای کیفی برنامه های آموزش��ی و پاسخ گویی به نیازهای علمی 
دانش پژوهان و تقویت و پشتیبانی اساتید مدارس علمیه در معاونت 

آموزش تشکیل می شود.
این گروه ها که متش��کل از متخصصان و کارشناس��ان در هر رشته 
علمی هستند با تشکیل جلساتی در هرترم سیاستگذاری و فرماندهی 
راجع به دروس زیر شاخه هر گروه را عهده دار می باشند که فعالیت ها 
و پژوهش��های این گروه می تواند موجب رونق هر چه بیشتر روند 
رو به تکامل امور آموزش��ی و توانمندی اس��اتید هر رشته درسی در 

هر گروه باشد.

برگزاری دوره تربیت مربی فیض نور

دوره تخصص��ی تربی��ت مربی نقد فرقه ها به منظور بومی س��ازی 
مربیان باتوجه به نیاز اس��تان، ایجاد و گسترش شبکه تخصصی تبلیغ 

در مدیریت استان برگزار شد.

برگزاری كارگاه جمعیت، خانواده و سبک زندگی

کارگاه جمعیت، خانواده، س��بک زندگی در راس��تای منویات مقام 
معظم رهبری درباره تاکید بر ایجاد زیرس��اخت های مناس��ب برای 
افزایش جمعیت، چالش ها و هم چنین راهکارهایی که می تواند در 
رش��د جمعیت اثر گذار باشد با حضور مبلغان و دانش آموختگان و 
اعضای تش��کلهای پژوهشی و پژوهش��گران برتر در مدیریت استان 

برگزار گردید.

برگزاری دوره تربیت مربی معارف مهدویت 

دوره تربیت مربی مع��ارف مهدویت به منظور تامین مربیان کارآمد 
ویژه طالب مبلغ و دانش آموختگان جهت اعزام به مدارس آموزش 

و پرورش برگزار گردید. 

برگزاری همایش رهروان فاطمی 

همای��ش رهروان فاطم��ی با حض��ور دانش آموخت��گان در محل 
مدیریت حوزه علمیه استان البرز برگزار شد.

مدیر حوزه علمیه خواهران اس��تان البرز از راه اندازی کانون دانش 
آموخت��گان خبر داد و گفت: کانون دانش آموختگان محل مناس��بی 
ب��رای طرح ایده ها و پیش��نهاد ه��ا در خصوص چش��م اندازهای 
فرهنگی- تربیتی و آموزشی و پژوهشی و برنامه ریزی برای اجرایی 

کردن آنها در سطح استان است.

موضوع حجاب به جوانان به خوبی تبیین شود
فاطمه سلجوقی مدیر مدرسه علمیه بقیع، اظهارداشت: از مدیران و 
فرهیختگان این توقع اس��ت از سابقه پژوهشی که در زمینه عفاف و 
حجاب موجود اس��ت در فیلم سازی و تولید سیما بهره مند شوند و 

مقتدرانه به جامعه القاء کنند.
وی افزود: ما در نگرش سیس��تمی در ن��گاه مدیریتی دچار چالش 
شده ایم، امکان دارد یک مدیر فکری و فرهنگی خیلی دقیق و عمیق 
عم��ل کند ولی بقیه ارتباط سیس��تماتیک را در توس��عه آن دید گاه 

نداشته باشند. این مشکل بزرگی را ایجاد می کند.
وی گف��ت: اگر موضوع حجاب به مفهوم کارکردی، به خوبی برای 
جوانان تبیین می ش��د و تنها به مباحث ظاهری تکیه نمی کردیم در 

این حوزه موفق تر می بودیم.

گزارش عملکرد مدیریت حوزه علمیه خواهران اس�ت�ان الب��رز به روایت تصوی�ر

آیت اهلل حائری شیرازی دامت بركاته:

خانم ه�ای طلبه مقام منیع 
دارند و می توانند در جامعه 

نقش بدیعی داشته باشند.

آیت اهلل العظمی علوی گرگانی دامت  بركاته:

باید از میان بانوان ، افرادی وارسته 
و شایس�ته تربیت كنید و آنها را در 

جامعه مطرح كنید.


