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آیت الله العظمی جوادی آملی در دیدار با اعضای شورای سیاست گذاری حوزه های علمیه خواهران: مدیر حوز ه های علمیه خواهران در خرم آباد:

 روحانیت برای کمک  به سیل 
زدگان منتظر دستور و توصیه 

دیگران نماند

آیت اهلل اعرافی در دیدار با مدیر حوزه علمیه خواهران یزد:

 شهید مطهری معارف را با 
زندگی و نیازهای فکری جامعه 

گره زد

آیت اهلل دستغیب:

بازدید مدیر حوزه های علمیه 
خواهران از مناطق سیل زده 

گلستان

حجــت االســام والمســلمین بهجــت پــور بــا 
تاکیــد بــر ایــن کــه روحانیــت نــه بــرای موقعیت 
اجتماعــی بلکــه بــرای خــدا کار می کنــد، گفت: 
روحانیــت حقیقــت خــود که شــامل شــفقت و 
دلســوزی نسبت به مردم است را نشان داد و 
برای کمک رسانی به سیل زدگان منتظر دستور 

و توصیه دیگران نماند.

عبدالکریــم  والمســلمین  حجت االســام 
بهجت پــور در دیــدار بــا مســئوالن نهادهــای 
حــوزوی اســتان لرســتان، گفــت: در دیداری 
کــه بــا نماینــده ولی فقیه در اســتان لرســتان 
ارزشــمند شــما در  تجلــی حضــور  از  داشــتم 
بــه ســیل زدگان  و کمــک   مناطــق ســیل زده 

مفتخر شدم.
مدیــر حوزه هــای علمیــه خواهــران کشــور 

بــا اشــاره به روایتــی از امام علــی)ع( و با بیان 
اینکــه وقتــی وضعیــت به هم ریختــه شــده و 
حوادث پیش می آید جوهر اشــخاص معلوم 
کــرد: شــاید در ســال های  می شــود، عنــوان 
سیاســی  تاطمــات  از  پــس  به ویــژه  و  اخیــر 
و اجتماعــی و فشــارهایی کــه بــه مــردم براثــر 
انقــاب  پــای  مانــدن  و  استکبارســتیزی 
انقــاب و  وارد شــد قــدری میــان نیروهــای 

روحانیــت و واقعیــت اعتقــادی ایــن امــور بــا 
مــردم فاصلــه افتاد و دشــمن ســعی داشــت 
بــه  انقــاب  از نیروهــای  تصویــری نادرســت 

مردم نشان دهد.
ویــژه  خدمت رســانی  بــه  اشــاره  بــا  وی 
نیروهــای انقاب در مناطق ســیل زده، بیان 
اجتماعــی  ســرمایه  اخیــر  حــوادث  در  کــرد: 
روحانیــت در جامعــه بــاال رفــت و روحانیــت 
حقیقت خود که شــامل شــفقت و دلســوزی 
نســبت به مردم اســت را نشــان داد و منتظر 
دســتور و توصیــه دیگــران برای کمک رســانی 

نماند.
بهجت پــور  والمســلمین  حجت االســام 
ابراز کــرد: جمعیت طاب برای کمک رســانی 
بــه ســیل زدگان پل دختــر به قــدری زیــاد بود 
کــه مســئوالن مجبور به تقســیم کــردن آن ها 
در محله هــای مختلــف برای خدمت رســانی 

بودند.
مدیــر حوزه هــای علمیــه خواهــران کشــور 
اظهــار کــرد: ایــن کــه روحانیــت اصرار داشــته 
باشــد در این شــرایط خود را به مردم نزدیک 
کــرده و در کنار مردم باشــد و این که مردم نیز 
در کنــار روحانیــت احســاس آرامــش دارنــد، 
ارزش بســیار بزرگــی اســت و مــا بایــد خداوند 

متعال را برای این امر شاکر باشیم.
وی افزود: در روزهای اولیه سیل در کشور 
ستاد مرکزی بحران نهادهای حوزوی در قم 
تشــکیل شــد و هر نهاد نیز 50 میلیون تومان 
برای کمک  رســانی بــه ســیل زدگان در اختیار 
ســتاد بحران گذاشت، حساب مرکز خدمات 
حوزه های علمیه مرجع جمع آوری کمک  به 
سیل زدگان بود که حدود یک میلیارد تومان 
نیــز در ایــن حســاب بــرای کمک رســانی بــه 

مناطق آسیب دیده جمع آوری شده است.
بهجت پــور  والمســلمین  حجت االســام 
خاطرنشــان کــرد: اصــرار مــا بــر این اســت که 
ســتادهای اســتانی محور فعالیت در مناطق 
آســیب دیــده باشــند و همــه تصمیم هــا در 
استان ها گرفته شده و در صورت نیاز مسائل 

ســتاد  شــود،  اعــام  مرکــزی  ســتادهای  بــه 
مرکــزی نیــز کمک رســانی بــه ایــن مناطــق را 

ادامه خواهد داد.
مدیــر حوزه هــای علمیــه خواهــران کشــور 
تصریح کرد: کار اصلی حوزه در جریان بایای 
طبیعی توجیه مردم نســبت به این حادثه از 
نظــر رابطه حوادث با خدا اســت، چراکه این 
مشــکات باالخره با اراده الهی صورت گرفته 
اســت، بزرگ تریــن مســئله توضیــح و توجیــه 
مناســبت و تحلیــل درســت اوضــاع توســط 

حوزه علمیه است.
و  توضیــح  وقــت  اکنــون  داد:  ادامــه  وی 
توجیه برای مردم است، مردم می پرسند که 
این حوادث از روی عذاب، نعمت یا امتحان 
الهــی یــا امــور دیگر اســت، باید پیرامــون این 
گیــرد،  صــورت  دقیــق  و  جــدی  کار  مســئله 
بزرگ تریــن دغدغه  روحانیــت اثبات خودش 
نیســت، بلکــه بزرگ تریــن دغدغــه روحانیت 
حفــظ رابطــه مردم با خــدا اســت، روحانیت 
نــه برای موقعیــت اجتماعی بلکــه برای خدا 

کار می کند.
مدیــر حوزه هــای علمیــه خواهــران کشــور 
صــورت  کــه  آزمایش هایــی  ایــن  کــرد:  بیــان 
می گیــرد از آزمایش هایــی اســت کــه آغــاز یک 
رحمت بزرگ است، به عنوان مثال مهاجرت 
بــرای  زیــادی  ســختی  اکــرم)ص(  پیامبــر 
ایشــان و مســلمانان داشــت اما آغــاز رحمت 
بســیار بــزرگ الهــی بــرای آن ها بــود، حضرت 
مریــم)س( چنــان ســختی در جریــان والدت 
حضرت عیســی)ع( کشــیدند کــه آرزوی مرگ 
کردنــد امــا ایــن ســختی آغــاز رحمــت بســیار 

بزرگی مانند حضرت  عیسی)س( بود.
وی بیان کرد: ایــن آزمایش های الهی آغاز 
یک تغیر برای مردم ایران اســت، اگر خداوند 
متعــال بنا بود ما را تنبیه کند می توانســت با 
همان خشکســالی ایــن کار را انجــام دهد، تا 
چند هفته پیش از بارش های سیل آسا ائمه 
جمعــه هر هفتــه در نماز جمعــه دعای باران 
بــه  می خواندنــد و مطالعــات و کارشناســان 

خشک ســالی قطعی مناطقی از ایران اشــاره 
می کردند.

بهجت پــور  والمســلمین  حجت االســام 
بــا بیــان اینکــه روحانیــت بایــد نگــران رابطه 
مردم و خدا باشــد و ســعی کند که این رابطه 
را توضیح داده و تشــریح کند، ابراز کرد: هرگاه 
خداونــد متعــال قصــد کــرده جامعــه ای را در 
نقطــه نهایــی تنبیــه یــا تشــویق کنــد آن ها را 

آزمایش کرده است.
مدیــر حوزه هــای علمیــه خواهــران کشــور 
اظهــار کــرد: مــردم ایــران در این حادثــه و در 
این آزمایش ســرافراز بیرون آمدند، بســیاری 
از مــردم صبــر و تحملی با شــکوه داشــته و به 

یکدیگر کمک کردند.
خوزســتان  ســیل  جریــان  در  افــزود:  وی 
کــه آســیب های زیــادی وارد شــد و وضعیــت 
نگران کننــده بــود مــردم بــا حرکــت جهــادی 
و  اســکان  در  و  شــده  وارد  بســیار  شــور  و 
کمک رسانی تمام تاش خود را انجام دادند، 
عملکــرد آبرومندانه مردم ایــران دروازه بزرگ 

ورود به توفیقات الهی است.
بهجت پــور  والمســلمین  حجت االســام 
خاطرنشــان کــرد: براســاس اطاعاتــی کــه ما 
داریــم جریانات انحرافی اعام کردند که شــور 
حضــور افــراد انقابــی تــا پــس از مــاه رمضان 
ادامه دارد و جریانات انحرافی برای عملیات 
کار  بــه  مــدت دســت  ایــن  از  پــس  فرهنگــی 
می شــوند، لذا ما روحانیــون باید برای تداوم 

کار در این مناطق سرمایه گذاری کنیم.
خواهــران  علمیــه  حوزه هــای  مدیــر 
فعالیت هایــی  بانــوان  کــرد:  تصریــح  کشــور 
می تواننــد انجــام دهند که از مردان ســاخته 
نیســت، به عنــوان مثــال امــداد فرهنگــی به 
خانواده هایــی که رکن خانواده  آن ها آســیب 
دیده توســط هیچ مردی امکان پذیر نیســت 
و تنها توسط بانوان می توان این کار را انجام 
اردوگاه هــای  در  کــه  طلبــه ای  بانــوان  داد، 
خوزســتان حضــور پیــدا کردنــد نیــز فعالیــت 

بسیار مؤثری داشتند.

 مدیر حوزه های علمیه خواهران کشور در خّرم آباد: 

کمک  به سیل زدگان منتظر   روحانیت برای 
دستور و توصیه دیگران نماند 
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حوزه هــای  سیاســت گذاری  شــورای  اعضــای 
علمیــه خواهران با حضور در موسســه اســرا با 

آیت اهلل العظمی جوادی آملی دیدار کردند.

حضــرت آیــت اهلل جــوادی آملــی  در ایــن 
دیــدار عنــوان کردند: گــزارش هــای واصله از 
جانب اعضای شــورای سیاستگذاری حوزه 
هــای علمیــه خواهــران بســیار امیدبخــش 

بود.
خداونــد  امــروز  اینکــه  بیــان  بــا  ایشــان 
امکانــات غیرمتناهــی در اختیار ما قــرار داده 
اســت، افزودند: نظام اســامی نعمتی اســت 
کــه به آســانی در اختیار افراد قــرار نمی گیرد و 
بــرای بهره منــدی از آن یک ســری وظایف و 

مسئولیت هایی تعیین شده است.
ایــن مرجــع تقلید گفتنــد: پیامبــر همواره 
مــی فرمودنــد کــه هیــچ کس نیســت کــه وارد 
شریعت بشود و راه بسته باشد و احدی نمی 
تواند ادعا کند که من نمی توانستم دینداری 

پیشه کنم.
استکبار جهانی و رذالت آن تنها با خون دادن 

پاک می شود
تاکیــد  آملــی  جــوادی  اهلل  آیــت  حضــرت 
کردنــد: مــا در کنــار ســفره ای نشســته ایم که 
مســئولیت های بســیاری بر آن متصور است 
و اســتکبار جهانــی و رذالــت آن تنهــا با خون 

دادن پاک می شود.
ایشــان بیــان کردنــد: خــون کاری می کند 

کــه آب بــاران نمی تواند بکنــد و آلودگی های 
باطنی مانند استعمار و استکبار تنها با خون 

است که پاک می شود.
اگــر  کردنــد:  تصریــح  تقلیــد  مرجــع  ایــن 
کشــوری خون داده و طیب و طاهر شــد باید 
میــوه طیب مانند اســتقال، آزادی و امنیت 
را بدست آورد و بر ما واجب است که به میوه 

طیب دست پیدا کنیم.
آملــی مطــرح  آیــت اهلل جــوادی  حضــرت 
کرند: همه انسان ها اعم از زن و مرد حدی از 
شــناخت و معرفت نسبت به دین را در خود 
دارنــد و کتــاب هایــی کــه حــوزه هــای ما می 

نویسد باید حداقل یک بار خوانده شود.
ایشان تاکید کردند: بانویی مانند شهیده 
نجــف  علمیــه  حــوزه  را  صــدر  الهــدی  بنــت 
تربیــت کرده و خروجی های حوزه نجف اگر از 
ما گرفته شود، دیگر چیز قابل ارائه ای وجود 
نخواهد داشت، با اینکه حداکثر تعداد حوزه 

نجف 1000 نفر بودند.
ایــن مرجــع تقلیــد بــا تاکیــد بــر لــزوم کتب 
قــم تصریــح  از ســوی حــوزه علمیــه  درســی 
کردند : اینکه برای یک طلبه ســرمایه گذاری 
شــود و ســپس در مراکــز دیگــر مورد اســتفاده 

قرار گیرند نمونه بارز نهال فروشی است.
حضــرت آیــت اهلل جــوادی آملــی تصریــح 
کردنــد: ما در حــوزه علمیه قــم کتابی تدوین 
مــورد  مرجــع  یــک  عنــوان  بــه  کــه  نکردیــم 
اســتفاده قــرار گیــرد و مســئوالن حــوزه بایــد 

مراقــب باشــند کــه اســتعدادهای مــا از بیــن 
امــام  هــای حــوزه  از خروجــی  برخــی  نــرود. 
جمعــه مــی شــوند، در حالــی کــه بــرای امــام 
جمعه شــدن حد متوسط ســواد برای طلبه 
کافــی اســت و باید در مراتــب راهبردی از این 

ظرفیت های عظیم استفاده شود.
ایشــان ادامه دادند: مرحوم سید مرتضی 
در  طــاب  امــورات  بــرای  را  زمیــن  مقــداری 
نجــف وقف کــرده بودند و متاســفانه امروز در 
قــم بــه جــای وقــف، موقوفــات احیا شــده و 

وقف به خوردنی جات محدود شده است.
ایــن مرجــع تقلید اظهار داشــتند: مرحوم 
مالــی  بــا وضعیــت  ســید مرتضــی متناســب 
طــاب شــهریه مــی پرداخــت و پیــش نمــاز 
شدن و امام جمعه شدن واجب کفایی بوده 
و کسی که مقداری درس طلبگی بخواند می 

تواند از پس این کارها بر بیاید.
حضرت آیت اهلل جوادی آملی ابراز کردند: 
در طول 40 سال اخیر کسی کتابی ننوشته که 
در حــوزه قم مرجع باشــد، اما در حوزه نجف 
بزرگانــی تربیت شــدند کــه آثاری به بــار آورده 
اند که اگر نبودند مشکات و خأل های جدی 

ایجاد می شد.
ایشــان اضافــه کردنــد: مــا مترجمانــی می 
خواهیــم که آثار اصلی مانند المیزان را دقیق 
بفهمنــد و ســپس منتقــل کننــد و بــا صــرف 
تبلیــغ کردن کارهای بزرگی برای دین صورت 

نمی گیرد.

نفس آمریکا  در مقابل سپاه بند آمده است
این مرجع تقلید یادآور شــدند: سپاهیان 
و ارتشــی های ما پیشرفت های چشمگیری 
داشته اند و آمریکا به این دلیل که در مقابل 
سپاه نفسش بند آمد نتوانست بیشتر از این 

کاری از پیش ببرد.
عنــوان  آملــی  جــوادی  اهلل  آیــت  حضــرت 
کردند: در صدر اســام در حالی که بســیاری از 
مردها علیه اســام شمشــیر مــی زدند، زن ها 
بودند که ایمان آوردند و این زن است که می 
تواند جامعه را سامان دهد. قدرت و گرایشی 

که در زنان وجود دارد در مردان نیست.
ایشــان مطــرح کردنــد: بــزرگان حــوزه قــم بایــد 
نوابــغ را از میــان طاب شناســایی کنند و ســپس 
فضایی ایجاد کنند که این طاب کار شیخ طوسی 

که همان کار علمی متقن است را انجام دهند.
ایــن مرجع تقلید گفتند: امام مجتبی )ع(
فرمــوده انــد کــه انســان در معــارف دنیــا باید 
پاییــن تــر از خــود را ببینــد و در معــارف دینی 
و معنــوی باید باالتر از خــود را ببیند. ما بهتر 
از ایــن مــی توانیــم باشــیم و باید باور داشــته 

باشیم که این شدنی است.

بــرکات  از  خواهــران  علمیــه  حــوزه 
انقاب است

آیت اهلل مقتدایی در ادامه این دیدار عنوان 
کــرد: حوزه های علمیه خواهران یکی از برکات 

مهم جمهوری اســامی بوده و در گذشــته این 
حــوزه به جــز موردی محــدود در اصفهــان، به 

صورت رسمی وجود نداشته است.
وی افزود: امــام خمینی)ره( پس از پیروزی 
انقاب اسامی تصمیم گرفتند که حوزه علمیه 
ورود  کــه  چــرا  کننــد،  انــدازی  راه  را  خواهــران 
خواهــران به حــوزه ضرورت داشــت و حضرات 
آیــات فاضــل لنکرانی، قدوســی و دیگــر علما از 

اعضای هیئت موسسین بودند.
نایــب رئیس جامعه مدرســین حوزه علمیه 
لــزوم فعالیــت  بــر  مــکارم  آیــت اهلل  گفــت:  قــم 
جامعه الزهرا در سراســر کشور و عدم اختصاص 
آن بــه قــم تاکیــد کردنــد کــه در شــورای عالــی 
گزینــه هایــی برای تشــکیل حوزه هــای علمیه 
خواهــران مطــرح شــد کــه در نهایــت آیــت اهلل 
شــرعی به عنــوان متصدی به بررســی ظرفیت 

های استان ها پرداختند.
حــال  در  کــرد:  مطــرح  مقتدایــی  اهلل  آیــت 
حاضــر حــوزه های علمیــه خواهران در سراســر 
کشــور فعال است که زیرنظر شورای عالی حوزه 
اعضــای آن توســط مراجــع  کــه  هــای علمیــه 
عظــام تقلیــد و در نهایــت مقام معظــم رهبری 

تایید می شود، اداره می گردد.
علمیــه  هــای  حــوزه  در  داد:  ادامــه  وی 
خواهــران شــرایط خاصــی حاکــم اســت کــه به 
همیــن دلیل برای اداره آن تصمیم گرفته شــد 
یک شــورای مستقل تاسیس شــود که زیر نظر 
حــوزه علمیــه فعالیــت کنــد، اعضــای شــورای 
سیاســتگذاری حــوزه علمیه خواهران توســط 
اعضــای شــورای عالــی حــوزه هــای علمیــه که 
منتخــب مراجــع تقلیــد هســتند، انتخاب می 

شوند.
دبیــر دوم شــورای عالــی حوزه هــای علمیه 
تصریــح کرد:  آیات حســینی بوشــهری، اعرافی 
و مقتدایــی از اعضــای شــورای سیاســتگذاری 
حــوزه هــای علمیــه خواهــران هســتند کــه در 
شــورای عالی حــوزه هــای علمیه نیــز عضویت 
دارنــد، همچنیــن مدیــر جامعــه الزهــرا، مدیــر 
مرکــز  رئیــس  خواهــران،  علمیــه  هــای  حــوزه 
هــا  خانــم  و  علمیــه  هــای  حــوزه  خدمــات 
مصطفــوی و راســتی و عاســوند خواهــران کــه 
مجموعه شش نفر آقا و سه نفر خانم از اعضای 
علمیــه  هــای  حــوزه  سیاســتگذاری  شــورای 

خواهران هستند.

الزهــرا  جامعــه  در  طلبــه  18هــزار 
تحصیل می کنند

حجت االســام والمســلمین ســید محمود 
مدنــی بیــان کرد:جامعــه الزهــرا از یادگارهــای 
امــام خمینــی )ره( بوده که هیئت موســس آن 
از حضــرات آیــات فاضــل لنکرانــی، مشــکینی، 
جنتی و موسوی اردبیلی تشکیل شده بودند.
وی بــا ارائــه گزارش های مربــوط به فعالیت 
حاضــر  حــال  در  افــزود:  الزهــرا  جامعــه  هــای 
و  حضــوری  هــای  بخــش  در  طلبــه  هــزار   18
غیرحضــوری در ســطوح دو تــا 4 در مجموعــه 

جامعه الزهرا در حال تحصیل هستند.
مدیر جامعه الزهرا خاطرنشــان کرد: 50 هزار 
نفــر فــارغ التحصیــل بــرای این مجموعــه ثبت 
شــده که 2 هزار نفر از 50 کشــور در جامعه الزهرا 

در حال تحصیل هستند.
حجت االسام والمســلمین  مدنی با تاکید 
بــر لــزوم اهمیــت کار در حــوزه کــودکان گفــت: 
مجموعــه آموزشــی آمــوزش و پــرورش از مهــد 
کــودک فعالیــت می کنــد که دو هزار نفــر در این 

مجموعه در حال تحصیل هستند.

وی تاکید کرد: دوره تربیت مدرس دو ســاله 
ای راه انــدازی شــده کــه از فــارغ التحصیــان 
ســطوح ســه و چهــار گزینــش مــی شــود کــه در 
مــدارس علمیــه نیاز به اســتاد مــا را تامین می 

کنند.
مدیــر جامعــه الزهرا ابــراز کرد: دوره یکســاله 
مهارتــی بــرای ارائــه مشــاوره هــای دینــی نیــز 
طــاب  از  نفــر   115 اســت،  برگــزاری  حــال  در 
مــا بــا یــک اســتاد در دوره پژوهشــی در حــال 
فعالیت هســتند، همچنیــن دوره های تربیت 
مترجم در ســه رشــته عربــی، انگلیســی و ترکی 
اســتامبولی نیز در مجموعه جامعه الزهرا برگزار 

می شود.
وی اضافه کرد: در ســال گذشــته دو هزار نفر 
اعــزام مبلــغ به داخل کشــور و 300 نفر به خارج 
کشــور بــه ثبــت رســیده، همچنیــن جشــنواره 
کتــاب ســال بانــوان نیــز در ســال گذشــته برگزار 

شد.
فــارغ  شــد:  یــادآور  الزهــرا  جامعــه  مدیــر 
التحصیــان جامعــه الزهــرا در داخــل و خــارج 
کشــور ســازماندهی شــده اند و همایــش هایی 
در هنــد و لبنــان بــرای فــارغ التحصیــان ایــن 

مجموعه برگزار شده است.

فرهنگــی  کار  نیازمنــد  بانــوان  بخــش 
جدی است

در ادامــه نیــز خانــم فریبــا عاســوند اظهــار 
کرد: در ســفرهایی که به عراق داشــتیم متوجه 
شدیم که نسلی از زنان فرهیخته عراقی تربیت 
شــده اند که تحــت آموزش های شــهیده بنت 
الهدی صدر تربیت شده اند و بنیانگذاری این 
پایــه عظیم در عراق از کارهای بزرگ این بانوی 

بزرگ بود.
وی افــزود: در حــوزه های علمیــه خواهران 
نیز از ســطح مختلــف یک رشــته فعالیت های 
تبلیغــی مختلــف بــه وســیله طاب بانــوی بی 
ادعــا در حــال انجــام اســت و امیدواریــم ایــن 

خدمات به نتایج مفیدی منجر شود.
ایــن عضــو شــورای سیاســت گــذاری حــوزه 
هــای علمیــه خواهران گفــت: بانــوان، توانایی 
نفــوذ در عمــق خانــه هــا را دارنــد و این نشــان 
دهنــده اهمیــت کار کردن در ایــن حیطه بوده 
و بایــد کار فرهنگــی در بخش بانــوان به صورت 

جدی دنبال شود.
زهــرا  خانــم  ســرکار  جلســه،  ایــن  پایــان  در 
راســتی بیان کرد: حوزه هــای علمیه خواهران 
در حال حاضر مسیر خوبی را آغاز کرده و نتایج 
کارهــای  البتــه  اســت،  آمــده  بدســت  مثبتــی 

بسیاری وجود دارد که انجام نشده است.
وی تاکیــد کرد: امروز رســانه هــا، ماهواره ها 
و شــبکه هــای مجازی در حــال فعالیت جدی 
هســتند و فشــارهایی که قدرتمنــدان در قالب 
حقــوق بشــر بــه حکومت هــا وارد مــی کنند در 
قالــب اســتکبار جهانی و در تعارض یــا  تضاد با 

دین انجام می شود.
ایــن عضــو شــورای سیاســت گــذاری حــوزه 
هــای علمیــه خواهــران خاطرنشــان کــرد: این 
فشارهای استکبار جهانی در قالب کنوانسیون 
هــای بین المللی اعمال می شــود و امروز زنان 
بایــد آموزش هــای الزم را ببینند تا هم بتوانند 
نگاه دین را شناخته و نسل دینداری را تربیت 

کنند.
خانــم راســتی ادامــه داد: متاســفانه برخــی 
از مســئولین بــا خوشــبینی بیش از حــد در دام 
این اسناد و معاهدات بین المللی می افتند و 
این در حالی است که این معاهدات به دنبال 

ضربه زدن به زنان و نهاد خانواده هستند.

مسئوالن حوزه مراقب باشند  استعدادها از بین نرود
آیت الله العظمی جوادی آملی:

حجت االســام والمســلمین عبدالکریــم بهجت پــور رئیــس مرکز 
مدیریت حوزه های علمیه خواهران با حضور در دانشگاه ادیان 
و مذاهب با حجت االســام والمســلمین ســید ابوالحسن نواب 

رئیس دانشگاه ادیان و مذاهب دیدار و گفت وگو کرد.

دیــدار  در  نــواب  ابوالحســن  ســید  والمســلمین  حجت االســام 
مرکــز  رئیــس  بهجت پــور  عبدالکریــم  والمســلمین  حجت االســام 
زن  دانشــکده  اگــر  گفــت:  خواهــران  علمیــه  حوزه هــای  مدیریــت 
و خانــواده کــه تنهــا نمونــه از ایــن نــوع در کشــور اســت، راه انــدازی 
نمی شــد، دانشگاه ها به سمت فمنیسم کشــیده می شدند. چرا که 
عاقه منــدان به تحصیل در حوزه زنان، به دلیل نبود این رشــته در 

کشــور، در خارج از کشــور تحصیل می کنند و به دلیل نبود متخصص 
از تحصیل کــردگان در فضــای فمنیســم  بــه ناچــار  زنــان،  در حــوزه 

استفاده می شد.
بر اســاس این گزارش: در این جلسه، حجت االسام والمسلمین 
حــدادی رئیــس دانشــکده زن و خانــواده نیز حضور داشــت. رئیس 
دانشــکده زن و خانــواده در ایــن دیدار گزارشــی از فعالیت های چند 

سال گذشته دانشکده زن و خانواده و مشکل حاضر آن ارائه کرد
در ادامــه در خصــوص تــداوم همکاری هــای دو مجموعــه، بحث 
و تبــادل و نظــر صــورت گرفــت. امضــای تفاهم نامه بیــن دو طرف از 

جمله توافقات صورت گرفته در این جلسه بود.

کوثر در پیام   تداوم همکاری حوزه علمیه خواهران و دانشگاه ادیان و مذاهب  کانال خبرگزاری  به 
رسان های ایتا و سروش بپیوندید
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3  اســام در مقابل جاهلیتی که به زن ظلم میکرد، ایســتادگی کرد؛ هم در میدان معنویت و فکر و ارزشــهای انســانی، هم در میدان حضور سیاســی و 
هم از همه باالتر در عرصه خانواده. زن و مرد، ناگزیر اجتماع کوچکی به نام خانواده دارند که اگر در جامعه ای ارزشگذارِى درست صورت نگیرد، اّولین 

نقطه ای که به زن ستم میشود، داخل خانواده است. در هر سه عرصه، اسام ارزشگذاری کرده است.  1379/6/30

گلستان بازدید مدیر حوزه های علمیه خواهران از مناطق سیل زده 
عبدالکریــم  والمســلمین  االســام  حجــت 
بهجــت پور، مدیر حوزه هــای علمیه خواهران 

کشور به استان گلستان سفر کرد.

مدیر حوزه های علمیه کشور در این سفر که 
با هدف بازدید از مناطق ســیل زده شهرستان 
های آق قا و گمیشان انجام پذیرفت، با برخی 
از مبلغــان فعــال در ایــن نواحی دیــدار و گفتگو 

کرد.
وی بــا شــرکت در جلســه مدیــران نهادهای 
حــوزوی اســتان گلســتان بــه بررســی اقدامات 
ایــن نهادهــا در جریــان ســیل اخیــر و کمک به 

سیل زدگان پرداخت.
دیــدار بــا آیــت اهلل نورمفیــدی نماینــده ولی 
فقیه در اســتان گلســتان و امام جمعه گرگان از 
دیگر برنامه های ســفر یک روزه حجت االسام 

والمسلمین بهجت پور به گلستان بود.

اســتان  حــوزوی  نهادهــای  شــورای  جلســه 
گلستان برگزار شد

جلســه شــورای نهادهــای حــوزوی اســتان 
گلســتان با حضور آیــت اهلل نورمفیدی نماینده 
ولی فقیه در اســتان گلســتان و حجت االســام 
پــور، مدیــر حــوزه هــای  والمســلمین بهجــت 

علمیه خواهران کشور، در گرگان برگزار شد.
االســام  حجــت  جلســه،  ایــن  ابتــدای  در 
و  شــورا  رئیــس  ملکــی  مصطفــی  والمســلمین 
مدیــر حــوزه علمیه گلســتان بیان کرد: شــورای 
نهادهــای حوزوی اســتان به جهــت همدلی و 
همکاری و وحدت رویه به عنوان الگوی کشــور 
معرفی شد و به مردم سیل زده خدمت رسانی 

کردند.
وی ادامــه داد: از ابتــدای عیدنــوروز تاکنون 
طاب و مبلغین حوزه در منطقه حضور پررنگ 
و فعال داشته و هیچ چیزی مانع فعالیت آنان 
نشــده اســت، بلکــه مــدارس علمیه اســتان به 
صصورت نوبتی به مناطق اعزام شده و فعلیت 

می کردند.

مدیــر حــوزه علمیــه گلســتان بــا بیــان ایــن 
کــه 200 نیــروی طــرح امین و هجرت در اســتان 
فعالیــت مــی کننــد، بــه تقســیم کار نهادهــای 
و  پرداخــت  کارهــا  بنــدی  کمیتــه  و  حــوزوی 
خاطرنشان کرد: یکپارچگی و هماهنگی، نقطه 
قوت کمک رســانی شــورای نهادهــای حوزوی 

استان بر مبنای تفکر دینی بوده است.

Á  به موازات اعزام برادران به مناطق ســیل 
زده گلستان، خواهران نیز اعزام شدند

خانــم حســینی واعــظ، مدیــر حــوزه علمیه 
خواهــران گلســتان نیــز گفت: بــه مــوازات اعزام 
بــرادران بــه مناطــق ســیل زده جهــت خدمت 
رســانی، خواهــران نیــز در پایــگاه های اســکان 
مشــاوره،  هــای  زمینــه  در  و  شــده  حاضــر 
مباحــث  شــرعی،  مســائل  بــه  پاســخگویی 
فرهنگــی در قالــب گــروه های جهــادی فعالیت 

کردند.
وی ادامــه داد: برخی مدیــران مدارس که از 
مناطق سیل زده سرکشی کردند، به شناسایی 
خانــواده ها، اقام مورد نیــاز پرداخته و به طور 

منظم فعالیت کردند اما هیچ گزارشی ندادند.

Á  ســتاد مدیریــت بحــران در حــوزه تجلــی
پیدا کند

حجــت االســام ولی نژاد مدیــر کل تبلیغات 
اســامی اســتان گلســتان هــم بیان کــرد: نقش 
روحانیت در ســیل اخیر بســیار مهــم و پیام آور 
بــود؛ نقــش طــاب نــه تنهــا صرفــا تشــریفاتی و 
تبلیغاتــی نبــود بلکــه نقــش یدی نیز داشــتند، 
همچنین عاوه بر نقش داشــتن جهت کاهش 

آالم و افزایش صبر و تحمل به ســیل زدگان، در 
ایجاد وحدت شیعه وسنی مثال زدنی بودند.

وی با بیان این که 90 درصد آسیب دیدگان 
امــا شــیعیان، دلســوزانه  اهــل ســنت بودنــد، 
طــاب  کــرد:  اضافــه  کردنــد،  رســانی  خدمــت 
خواهر در کمپ ها نقش بسیار مهمی داشتند، 
زیــرا خــود کمپ ها و جمع شــدن افــراد در یک 

مکان، نوعی مشکل بود.
مدیر کل تبلیغات اســامی اســتان گلســتان 
خاطرنشان کرد: حوزه باید در سطح کان برای 
خــود نقش روحانیت در مســائل و بحران های 
مختلــف را تعریــف کنــد تــا در چنیــن حوادثــی 
نیروی آموزش دیده و ســاماندهی شده داشته 
باشــد؛ در حقیقت، ســتاد باید در حــوزه تجلی 

پیدا کند.

Á  وحدت شــیعه و سنی در استان گلستان 
حاصل چند دهه زحمت و تاش

حجــت االســام والمســلمین بهجــت پــور، 
کشــور  خواهــران  علمیــه  هــای  حــوزه  مدیــر 
چنــد  هــای  تــاش  اگــر  گفــت:  ســخنانی  در 
دهــه گذشــته بــرای وحــدت شــیعه و ســنی و 
غمگساری و غمخواری آنان در استان گلستان 
نبود، در این حادثه وحدت شکل نمی گرفت.

و  پررنــگ  هــای  فعالیــت  کــرد:  ابــراز  وی 
جهــادی طــاب و روحانیــون در ســیل اخیــر، 

ســرمایه اجتماعی حــوزه و روحانیــت را باال برد 
و هر فردی از هر کجا و هر بخشــی کمک رســانی 
امــداد  بــا کار فرهنگــی،  بایــد  امــا االن  کردنــد، 
فرهنگــی انجــام داد کــه حوزه علمیــه خواهران 

در این زمینه اقداماتی را انجام داده است.
مدیــر حــوزه هــای علمیــه خواهــران کشــور 
اذعان کرد: غالب خانواده هایی که در این نوع 
حوادث آســیب می بینند، کســانی هســتند که 
سرپرســت آنها دچار آســیب روحی شــده است 
که باید به لحاظ مسائل فرهنگی در این زمینه 

کار کرد.
پــور  بهجــت  والمســلمین  االســام  حجــت 

اضافــه کــرد: مهارت های الزم مواجــه با بحران 
ها را برای طاب و مبلغین در نظر بگیرد.

وی بــا اشــاره بــه نمونه هایــی از آزمایشــات 
الهــی در زمان ائمــه علیهم الســام، ادامه داد: 
ایــن آزمایــش بزرگــی بــود و مــردم ایــران از ایــن 
آزمایش ســربلند بیرون آمدند ، در سراسر کشور 
همــگان ظرفیــت ایمانــی و انســانی خــود را بــه 

صحنه آورند تا مشکات هم حل شود.
همچنین در این جلسه آیت اهلل نورمفیدی 
نماینــده ولــی فقیــه در اســتان گلســتان و امام 
جمعــه گــرگان ضمــن بررســی گزارشــات اعضــاء 
هــای  زمینــه  در  پیشــنهاداتی  طــرح  و  شــورا 
مربوطه، بر کمک طاب تا بازسازی خانه های 

سیل زدگان تاکید کرد.

مردم مناطق سیل زده به »امداد فرهنگی« نیاز 
دارند

عبدالکریــم  والمســلمین  االســام  حجــت 
بهجــت پور، مدیر حوزه هــای علمیه خواهران 
حــوزوی  نهادهــای  شــورای  جلســه  در  کشــور 
اســتان گلســتان گفــت: اگــر تــاش هــای چنــد 
دهــه گذشــته بــرای وحــدت شــیعه و ســنی و 
غمگساری و غمخواری آنان در استان گلستان 
نبود، در این حادثه وحدت شکل نمی گرفت.

وی ابراز کرد: فعالیت های پررنگ و جهادی 
ســرمایه  اخیــر،  ســیل  در  روحانیــون  و  طــاب 
اجتماعــی حــوزه و روحانیــت را بــاال بــرد و هــر 
فردی از هر کجا و هر بخشــی کمک رســانی کرد، 
امــا االن بایــد بــا کار فرهنگــی، امــداد فرهنگــی 
انجــام داد. البته حوزه علمیه خواهران در این 

زمینه اقداماتی را انجام داده است.
مدیــر حــوزه هــای علمیــه خواهــران کشــور 
اذعان کرد: غالب خانواده هایی که در این نوع 
حوادث آســیب می بینند، کســانی هســتند که 
سرپرســت آنها دچار آســیب روحی شــده است 
که باید به لحاظ مسائل فرهنگی در این زمینه 

کار کرد.
پــور  بهجــت  والمســلمین  االســام  حجــت 
خطــاب به اعضای شــورای نهادهــای حوزوی 
اســتان گلســتان، اظهار کرد: مهــارت های الزم 
مواجــه با بحــران ها را برای طاب و مبلغین در 

نظر بگیرد.
وی بــا اشــاره بــه نمونــه هــای از آزمایشــات 
الهــی در زمــان ائمــه علیهم الســام، گفت: این 
آزمایــش بزرگی بود و مردم ایران از این آزمایش 
همــگان  کشــور  سراســر  در  شــدند،  ســربلند 
ظرفیــت ایمانــی و انســانی خــود را بــه صحنــه 

آورند تا مشکات هم حل شود.
نهادهــای  گــزارش، در شــورای  ایــن  برپایــه 
اهلل  آیــت  حضــور  بــا  کــه  گلســتان  حــوزوی 
اســتان  در  فقیــه  ولــی  نماینــده  نورمفیــدی، 
گلســتان برگزار شده، مســئوالن نهادها گزارشی 
از اقدامــات نهاد مربوطه و فعالیت های طاب 
و روحانیون جهادی در مناطق ســیل زده ارائه 

داند.

در این جلســه همچنین بر ضرورت استمرار 
حضور طــاب و روحانیون جهــادی در مناطق 
ســیل زده و تقویت و توسعه فعالیت های آنان 
به ویژه در حوزه امداد فرهنگی به سیل زدگان 

تاکید شد.

بانوان چیزی برای »مدیریت« کم ندارند
با حضور حجت االسام والمسلمین بهجت 
پــور مدیر حوزه های علمیه خواهران کشــور در 
اســتان گلســتان، جلســه ای با حضــور کارکنان 
مدیریــت حــوزه علمیــه خواهــران ایــن اســتان 

برگزار شد.
در ایــن جلســه که با گــزارش خانم حســینی 
واعــظ مدیــر حــوزه علمیــه خواهــران گلســتان 
و  اســتان  علمیــه  مــدارس  وضعیــت  پیرامــون 
مناطــق ســیل زده آغــاز شــد، حجــت االســام 
والمســلمین بهجــت پــور بیان کــرد: بانــوان به 
انــدازه توانایــی کــه خداونــد در وجود آنــان قرار 
داده، فرصــت دارنــد تــا بتواننــد مجموعه خود 
را اداره کننــد، آقایــان نیز می توانند در کنار آنان 

نقش های مکمل داشته باشند .
وی ضمــن بیــان امتیازات اســتان گلســتان 
و مدیریــت یــک خانــم بــا تیمــی قــوی، اذعــان 
کــرد: بدانیــد اگر رویه واگذاری امــور به خواهران 
و  تاییــد  مــورد  کامــا  بایــد  کنــد،  پیــدا  توســعه 
حمایــت قــرار گیرنــد و در ایــن زمینــه، بانــوان 

توانمندی های خود را نشان دهند.
مدیــر حــوزه هــای علمیــه خواهــران کشــور 
مختلفــی  تفســیرهای  حــوزه  در  کــرد:  عنــوان 

دربــاره حضــور اجتماعــی زنــان وجــود دارد و با 
چالش هایی روبروســت که یکــی از آنان دانایی 
بانــوان اســت؛ کــه برخــی معتقدنــد خواهــران 
تنهــا باید در جلســات تبلیغی فعال باشــند و یا 
مــادران و همســران خوبــی باشــند، در همیــن 
راســتا وقتــی ســخن از کارشناســی دیــن پیــش 
مــی آیــد، نگرانــی ایجاد می شــود که چــکار می 

خواهند بکنند.
حجــت االســام والمســلمین بهجــت پــور، 
»مدیریــت« خواهــران را از  چالــش هــای مــورد 
اختاف شــخصیت ها دانســت  و گفــت: برخی 
تصــور مــی کننــد مدیریــت کاری مردانــه اســت 
حتــی در محیط هــای زنانه، اما بانــوان چیزی 
بــرای »مدیریت« کــم ندارند و در ایــن راه، باید 

بانوانی به عنوان »مدیر« تربیت شوند.
وی بــا تاکیــد بــر ایــن که شــما بانــوان ضمن 
تــاش فراوان باید توانمندی خود را به وســیله 
انجــام طرح ها و ایده هــای بزرگ تجلی دهید، 
اظهــار کــرد: بانــوان بایــد مراقب تصویــری که از 

آنان کشیده می شود، باشند.
مدیــر حــوزه هــای علمیــه خواهــران کشــور 
معتقــد اســت کــه بانوان مــی بایســت از فرصت 
های ایجاد شده برای توسعه حضور و تصحیح 
چهــره خود در نظام  مدیریتی اســتفاده کرده و 

نشان دهند که توانمندی های باالیی دارند.
پــور  بهجــت  والمســلمین  االســام  حجــت 
هشدار داد که نگذارید از حوزه خواهران تصویر 
غیــر واقــع بســازند، تصویــر ســازی بســیار مهــم 
اســت، تصویــری از زنــان فرهیخته ای بســازید 
کــه بــه فرمایــش رهبــر معظم انقــاب »هــزاران 
دانشمند، فیلسوف، فقیه و ... تربیت شوند«.
وی با تشــریح هدف خود از بحث “مدرســه 
محــوری”، گفــت: مدرســه محــوری بــا هــدف 
بازگشــت بــه عدالــت مطــرح شــد تــا جوشــش 
علمــی از مــدارس آغــاز شــود، در حقیقت حوزه 
کــه  کــرد  بایــد کاری  و  در مدرســه مــی جوشــد 
عناصر مدرســه شاداب باشــند و ما این طرح و 

جوشش فعالیت را ادامه خواهیم داد.
مدیــر حوزه هــای علمیــه خواهران کشــور با 
بیان این که مدارس را بر اساس قوت و فعالیت 
شــان رده بندی می کنیم، بــر تمرکز مالی حوزه 

بر منابع پایدار تاکید کرد.
حجــت االســام والمســلمین بهجــت پــور، 
مــردم  متــن  بــه  بازگشــت  را  محــوری  مدرســه 
دانســت و تکرار کرد: فعالیت هــا باید از مدارس 
شــروع شــود کــه بــرای ایــن کار سیاســت هایی 

طراحی شده است.

وی بر تســلط طــاب و دانــش آموختگان بر 
اســتفاده از قــرآن و حدیــث و احــکام تاکیــد کرد 
و گفــت: اگــر نظــام حوزه خــوب طراحی شــود و 
طــاب خــوب کار کنند، اســتقبال جامعــه را به 

همراه خواهد داشت.

رونمایــی از پوســتر همایش ملی »جســتارهای 
پژوهشی«

در آستانه روز معلم و بزرگداشت مقام استاد 
مطهــری از پوســتر همایش ملی  »جســتارهای 
پژوهشــی بــا تاکید بــر بیانیــه گام دوم رهبری«، 
بهجــت  والمســلمین  االســام  توســط حجــت 
پــور مدیــر حــوزه هــای علمیــه خواهران کشــور 

رونمایی شد.
پــور  بهجــت  والمســلمین  االســام  حجــت 
در مراســم رونمایــی این پوســتر که در حاشــیه 
ســفر به اســتان گلســتان اتفاق افتاد، با تبریک 
فــرا رســیدن روز معلم اظهــار امیــدواری کرد که 
همه معلمان و اساتید حقیقتا شمع راه دانش 
ادامــه  را  اســتاد مطهــری  راه  و  آمــوزان شــوند 

دهند.
همایــش  ایــن  پوســتر  از  رونمایــی  در  وی 
ملــی گفت: ایــن پژوهش بــا تاکیــد بربیانیه گام 
دوم رهبــری در زمینه هــای اقتصاد و عدالت و 
مبارزه با فســاد، اســتقال، آزادی و عزت ملی، 
و  زندگــی  و ســبک  فرهنــگ  و  روابــط خارجــی 
رســانه، اخاق، معنویت و ارزش های اســامی 

و در نهایت علم و پژوهش برگزار می شود.
مدیــر حــوزه هــای علمیــه خواهــران کشــور 
ایــن  شــاءاهلل  ان  کــرد:  خاطرنشــان  پایــان  در 
همایش پر برکت باشد و حوزه علمیه خواهران 
همچــون گذشــته و بــه خصــوص حــوزه علمیه 
خواهران اســتان گلســتان بدرخشــد و خداوند 
کمــک نمایــد تــا بهتریــن و برتریــن قلــم هــای 
عاقمند به نگارش متن را بر روی این مقاله در 

این همایش بنگارد.

تجلیــل مدیــر حــوزه هــای علمیــه خواهــران از 
مبلغان مناطق سیل زده+ عکس

پــور  بهجــت  والمســلمین  االســام  حجــت 
مدیــر حــوزه علمیــه خواهــران کشــور بــا هــدف 
سرکشــی و بازدیــد از برخــی مناطــق ســیل زده 
شهرســتان هــای آق قــا و گمیشــان به اســتان 
گلســتان ســفر کرده بود، ضمن دیدار با مبلغان 

فعال در این مناطق، از آنان تجلیل کرد.

تقدیر حجت االســام والمسلمین بهجت پور 
از عملکرد حوزه خواهران گلستان

عبدالکریــم  والمســلمین  االســام  حجــت 
بهجت پور از تاش ها و عملکرد مدیر و کارکنان 

حوزه خواهران این استان تقدیر کرد.
متــن تقدیرنامــه مدیــر حــوزه هــای علمیــه 

خواهران کشور در ادامه می آید:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

از  کــه  کــردم  پیــدا  توفیــق   8/2/98 مــورخ 
مدیریت حوزه های علمیه خواهران در استان 

گلستان دیدار داشته باشم.
ایــن مجموعه کــه با مدیریــت خواهر گرامیم 
ســرکار خانم حســینی واعظ و معاونان پرتاش 
مشــغول  بــرادران  و  خواهــران  از  اعــم  ایشــان 
توانــا،  هوشــیار،  جمعیتــی  هســتند،  فعالیــت 
کاردان و روشــن بیــن مــی باشــند کــه امیدوارم 
حــوزه اســتان گلســتان را در جایگاهــی رفیــع و 
آبرومنــد قــرار دهنــد و مــورد عنایــت بقیــه اهلل 
فاطمــه  ایشــان  گرامــی  مــادر  و  االعظم)عــج( 

زهرا)س( باشند.
کارآمــدی،  تاشــگری،  تعــاون،  و  همــکاری 
امیدواری و امیدبخشــی، نگاه متعالی و دوری 
از خطــرات اخاقی و رفتاری و آســیب ها و آفت 
هــای مجموعــه هــای اداری، شــادابی معنوی 
و جوشــش کرامــات انســانی و ایمانــی ســرمایه 

موفقیت این مجموعه است.
امیــدوارم همدل و یکصــدا با رعایت ضوابط 
خواهرانــه،  و  مادارنــه  و  مشــتفقانه  و  اداری 

مجموعه مدارس استان را اعتا بخشید.
و من اهلل التوفیق و علیه التکان

عبدالکریم بهجت پور
مدیر حوزه های علمیه خواهران
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غربیها درباره جنس زن باید پاسخگو باشند؛ چون آنها به زن خیانت کردند. تمّدن غربی به زن هیچ نداده است. اگر پیشرفت علمی، سیاسی و 4
فکرای هم در زنان دیده میشود، مال خود زنهاست. در هر کشوری چنین پیشرفتهایی نصیب زنان شود - که در ایران اسامی و در کشورهای دیگر 
هم شــده اســت - مال خود زنهاســت. آنچه که غربیها به آن دامن زدند و تمّدن غربی پایه گذار خشــت کج و بنای کجش بود، بیبندوباری و ابتذال 
زنانــه اســت. زن را بــه ابتذال کشــانده اند و داخل خانــواده او را هم اصاح نکرده اند. مکّرر در مطبوعات امریکایــی و اروپایی، میزان باالی زن آزاریها و 

شکنجه ها و بیمهریها منتشر شده است. 1379/06/30

مدیــر،  معلــم،  مقــام  گرامیداشــت  مناســبت  بــه 
معاونــان و کادر حوزه علمیه خواهران اســتان یزد 
بــه همــراه جمعــی از مدیــران مــدارس بــا  آیــت اهلل 

علیرضا اعرافی دیدار و گفتگو کردند.

آیــت اهلل اعرافی در این دیدار با خوشــامدگویی به 
مهمانان و تقدیر از آنان، به بررســی ابعاد شــخصیتی 
و علمــی شــهید مطهــری)ره( پرداخت و اذعــان کرد: 
شــهید مطهری)ره( نماد یک عالم شایسته، اهل کار 
و تــاش، الگــو و طراز و ممتاز اســت که از حوزه علمیه 

برخاست.
وی از »جامعیــت« بــه عنــوان یکــی از ویژگــی بــارز 
شــهید مطهــری پــس از تــاش و کار نــام بــرد و گفــت: 
جامعیت شــهید مطهری)ره(همراه با صاحب نظری 
و عمق اســت، یعنی در علوم اســامی، فقه و اصول، 
فلســفه، کام و تفسیرکه علوم پایه حوزه به شمار می 
رونــد، مجتهــد و صاحب نظر  بود. نکته برجســته در 
ســیره استاد شــهید این اســت که یک متفکر تحلیل 

گراست و در عمق مطلب می رود.
آیت اهلل اعرافی خاطر نشــان کرد: شــهید مطهری 
از کتاب »داســتان راســتان« تا »اصول فلسفه و روش 
رئالیســم« و در بیش از 70 عنوان کتاب، صدها مقاله 
و سخنرانی این ویژگی تحلیل گری را دارد که طرف را 

به اقرار و اعتراف وا می دارد.
مدیــر حــوزه هــای علمیــه کشــور ابــراز کــرد: جرأت 
تحلیــل  و  عقانیــت  بــا  همــراه  مطهــری)ره(  شــهید 
گــری در حســاس ترین مــورد اختاف جامعــه قبل از 
پیروزی انقاب اسامی در مورد پیشرفت زنان باعث 
مــی شــود که از عهــده آن برآید و مثل او کمتر کســی را 

می بینیم که پایه های تحلیلی او متقن باشد.

آیــت اهلل اعرافــی، ویژگی دیگر شــهید مطهری)ره( 
را تســلط بر ادبیات عربی و فارسی عنوان کرد و گفت: 
اســتاد مطهــری در فارســی نویســی حــوزوی و علــوم 
اســامی و معــارف الهی نقطــه عطــف در تاریخ حوزه 
اســت و انس او با ادبیات فارســی و عربی بوده است. 
20 بــار کتاب گلســتان را مطالعه کرده اســت و قلمش 
تشــریفاتی نیســت و بــدون غلــط و زرق و برق اســت. 
ادبیــات او روان، دقیق، درســت و جذاب اســت و در 
ســخن هم ســبک خاصی در خطابه دارد؛ هنر قلم و 
بیان او مبّینی بر ذوق روان و ادبیات جذاب اوست.
وی از دیگــر ویژگــی های مهم شــهید مطهری)ره( 
را ســوژه یابی و موضوع شناسی دانست و افزود: این 
خصوصیت خیلی برجســته اســت و هنــر می خواهد 

تا کســی بتواند از بین هزار مســأله ســوژه های مهمی 
کــه فکر جامعــه را اداره می کند، گردنــه های معرفتی 
را پیــدا کنــد و در آن موضــوع ویژه انگشــت بگــذارد و 
آن را حــل کنــد و ایــن مهــم نیازمنــد ذهــن تحلیلی و 

اجتماعی است.
آیــت اهلل اعرافــی بیــان کــرد: شــهید مطهــری)ره( 
ذهن اجتماعی، موضوع شــناس و سوژه یاب داشت 
و  تمام آنچه نوشــته، مبّین این اســت که در موضوع 
شناسی و سوژه هایی که جامعه را به سمت گمراهی 
مــی بــرد بــه زیبایــی تمــام تحلیــل مــی کند. ایــن که 
بتوان معارف را با زندگی و نیازهای فکری جامعه گره 
زد و آنها را بیابد و با نکات بســیار دقیق و عمیق حل 
کنــد مثــل کتــاب »خدمات متقابــل اســام و ایران«، 

هنــر شــهید مطهــری بــوده اســت، چنانچــه برخی از 
کنــار آن عبور کــرده اند، ولی شــهید مطهــری)ره( می 
دانســته که بحث پایه ای است و باید گره آن باز شود 
و تا این زمان بهترین کتاب درباره ملیت و اسامیت 

به شمار می رود.
مدیــر حــوزه هــای علمیــه کشــور گفــت: تمــام این 
موضوعــات در کنــار مقــاالت و گفتــه هــای ایشــان و 
مباحثــات و کتــاب هــا مبتنــی برآشــنایی بــا علــوم و 
معــارف عصــر خویــش اســت، به طــوری که اســتاد بر 
فلســفه هــای غربی مســلط بود و دقیق می دانســت 
و حتــی مارکسیســم را از صاحــب نظــران آن بهتر می 
شــناخت و این هنر را داشــت که از فلســفه ها و علوم 

اجتماعی منتفع شود و به معارف اسامی گره بزند.
وی با اشــاره به اینکه عرضــه مضامین نو و تازه به 
کتاب و ســنت یکی دیگــر از هنرهای شــهید مطهری 
کــرد: ویژگــی مســائل اخاقــی و  بــود، خاطــر نشــان 
روحــی ایشــان بــاال و ممتــاز بــود و او هم مــرد تحلیل 
و نظریــه پــرداز و هم  مــرد میدان عمــل و همراه امام 

خمینی)ره(تا مرز شهادت ماند.
انقــاب فرهنگــی در بخــش  عضــو شــورای عالــی 
دیگــری از ســخنان خــود گفــت: حــوزه هــای علمیــه 
خواهران شجره طیبه ای است که غرس شد و مسیر 
رشد و بالندگی خود را طی کرده و سایه اش را بر همه 

مناطق شهری و روستایی گسترانده است.
آیت اهلل اعرافی، تأسیس مدارس علمیه خواهران 
افــزود:  و  کــرد  اســامی معرفــی  انقــاب  بــرکات  از  را  
خواهــران طلبــه بایــد مقصــد عالــی و بلنــد حــوزه را 
دنبــال کند و راه آن تعمیــق علمی، اخاقی و معنوی 

است.

 شهید مطهری معارف را با زندگی و نیازهای فکری جامعه گره زد 
 رئیس شورای حوزه علمیه بوشهر:  مدیر حوزه های علمیه برادران  کشور: 

 حوزه علمیه جبهه مقاومت فرهنگی 
در مقابل تهاجمات استکبار است 

امــام جمعــه بوشــهر با بیان اینکه جهان اســتکبار از تمــام توان خود 
در جهت ضربه زدن به نظام جمهوری اســامی ایران اســتفاده می 
کنــد و مهمتریــن نقطــه مــورد توجــه آن هــا فرهنگ جامعه اســامی 
اســت، تصریح کــرد: حوزه علمیه جبهه مقاومــت فرهنگی در مقابل 

تهاجمات جهان استکبار است.

حجت االسام والمسلمین غامعلی صفایی بوشهری امروز در دیدار 
مســئوالن حوزه علمیه خواهران استان بوشــهر با اشاره به جایگاه ویژه 
ای حوزه  خواهران در ســاختار فرهنگی نظام جمهوری اســامی ایران، 
اظهــار داشــت: حوزه خواهــران با توجه به رســالت مهم خود نــه تنها بر 
جامعــه زنان بلکه بر ســطح فرهنگی و اعتقادی تاثیر گذاری بســیاری بر 

جامعه مردان می تواند داشته باشد.
امام جمعه بوشــهر با بیان اینکه جهان استکبار از تمام توان خود در 
جهــت ضربــه زدن به نظام جمهوری اســامی ایران اســتفاده می کند و 
مهمترین نقطه مورد توجه آن ها فرهنگ جامعه اسامی است، عنوان 
کــرد: حــوزه علمیه جبهه مقاومــت فرهنگی در مقابــل تهاجمات جهان 

استکبار است.
نماینده رهبر معظم انقاب در اســتان بوشــهر با اشاره به اینکه حوزه 
علمیه خواهران در ســطح کشــور دارای جایگاه ویژه و تجلی خاصی می 
باشــد، تاکیــد کــرد: با برنامه ریزی و مدیریت مناســب در راســتای حفظ 

این جایگاه و افزودن بر تجلی آن تاش شود.
حجت االســام والمســلمین صفایی بوشهری با اشــاره بنزدیکی ماه 
مبــارک رمضان، اظهار داشــت: طاب حوزه علمیــه در این ماه با حضور 
موثر خود در مجالس و محافل تجلی هدایت در این ماه مبارک باشند.
در پایــان این دیدار اصغر غریبی به عنوان مدیر جدید روابط عمومی 

حوزه علمیه خواهران استان بوشهر معرفی شد.

معاون پژوهشی حوزه های علمیه خواهران در تهران:

کز پژوهشی در مدارس علمیه ادامه می یابد تاسیس مرا

 معــاون پژوهش حــوزه علمیه 
انــدازی  راه  گفــت:  خواهــران 
در  پژوهشــی  علمــی  مراکــز 
ســال  از  کــه  علمیــه  مــدارس 
های گذشته آغاز شده است با 
تاش های جهادی مسئولین 
نیــز  آتــی  حــوزه در ســال هــای 

ادامه خواهد یافت.

حجت االســام والمســلمین 
مرکــز  افتتاحیــه  در  حصــاری 
پژوهشــی و مطالعــات تخصصی 
امــروز  صبــح  کــه  الباغــه  نهــج 
حضــرت  علمیــه  مدرســه  در 
بــا  شــد،  برگــزار  خدیجــه)س( 
امــروز  گفــت:  خبــر،  ایــن  اعــام 
بــه عنــوان خدمــت گــذار حــوزه 
هــای علمیــه خواهــران سراســر 
کشــور بسیار خرســندم که به ثمر 
نشستن زحمت های مسئولین 
علمیــه  مــدارس  در  خدمتگــزار 
شــاهد  دیگــری  از  پــس  یکــی  را 
هــا  تــاش  ایــن  و همــه  هســتم 
منجر به تاســیس مراکز پژوهشی 

در مدارس شده است.
وی افــزود: راه انــدازی مراکــز 
مــدارس  در  پژوهشــی  علمــی 
علمیــه که از ســال های گذشــته 

آغــاز شــده اســت بــا تــاش های 
در  حــوزه  مســئولین  جهــادی 
ســال های آتی نیز ادامه خواهد 

یافت.
 معــاون پژوهشــی حوزه های 
علمیــه خواهــران کشــور تصریــح 
کــرد: حرکت علمی شــما با تاش 
چندین ســاله ای که داشتید به 
نتیجه رسیده است و در گزارشی 
هــای  فعالیــت  و  اهــداف  از  کــه 
ایــن مرکــز پژوهشــی ارائــه شــد، 
می شــود گفت امــروز حوزه های 
خواهــران وارد کار کردهــای خود 

در جامعه شده است.
وی در خصــوص انتقادهایی 
و  گیــری  شــکل  مــورد  در  کــه 
تاســیس حــوزه هــای خواهــران 
مــی شــود، گفــت: در یــک برهــه 
ای از زمان حوزه بعضی از ابواب 
فقــه تدریس نمی شــد بــه بهانه 
اینکــه در حــال حاضــر حکومــت 
در دســت ما نیســت و دیگر الزم 
نیســت این ابواب خوانده شــود 
انقــاب   پیــروزی  از  بعــد  ولــی 
دیدیــم کــه چقــدر به ایــن ابواب 
احتیــاح پیــدا کردیــم و در حــال 
حاضــر چنانچــه دوبــاره کوتاهی 
صــورت بگیــرد در بخــش هــای 

دیگر به مشکل خواهیم خورد.
معــاون پژوهــش حــوزه های 
مــا  افــزود:  خواهــران،  علمیــه 
اعــم  مختلــف  مســائل  در  بایــد 
از ســاختار ســازی و بیــن الملــل 
کنیــم.  همــت  تربیــت  تعلیــم  و 
ســبک  جهــت  در  بخصــوص 
زندگی که این خود یک َابر پروژه 
اســت و خــود همیــن ابــر پــروژه، 
متشــکل از دهها پروژه اســت که 
ما بایــد در جهــت نظامند کردن 
رفتــار انســان در ایــن جهانــی که 
فکــری  مختلــف  مکاتــب  درگیــر 

است، تاش کنیم.
حجت االســام والمســلمین 
َابــر  داشــت:  عنــوان  حصــاری 
پروژه ها در موضوعات و مسائل 
مختلف هســتند که هــر موضوع 
آن را در یــک پژوهشــکده نمــی 
توان مطالعه کرد و باید از جهات 
مختلف بررســی شود. در نتیجه 
مــا با تاســیس یــک پژوهشــکده 
نمــی توانیــم پاســخی بــه همــه 
موضوعات داشــته باشیم و باید 
پاســخ  بــرای  علمیــه  حــوزه  کل 
گویی بســیج شــود و نکته جالب 
اینکه اگر پاسخی نداشته باشیم 
داد  خواهنــد  پاســخ  دیگــران 

کــه آبشــخور فکــری آنهــا مکاتب 
مادی است.

وی گفــت: در ایــن مــکان می 
گویــم که به غیر حــوزه هیچ نهاد 
دیگــری صاحیــت پاســخ گویی 
به ســواالت و شــبهات جامعه را 

ندارد.
حــوزه  پژوهــش  معــاون 
ادامــه  خواهــران  علمیــه  هــای 
از  توانــد  مــی  کــه  آنجایــی  داد: 
سرچشــمه دیــن رفتار انســان را 
تبییــن کند و یک فکر عالی که در 
جهت مسیر اهل بیت)ع( ایجاد 
کنــد، فقــط نهــاد حــوزه اســت و 
اگــر اقــدام عملــی صــورت نگیــرد 
مطمئنــا ایدئولــوژی هــای دیگر 
ایــن جــای خالــی را پــر خواهنــد 

کرد.
 1400 بعــداز  کــرد:  تاکیــد  وی 
فرصــت  ایــن  از  بایــد  مــا  ســال 
بدســت آمــده در جهــت تمــدن 
دوم  گام  بیانیــه  در  کــه  ســازی 
مقــام معظــم رهبــری نیــز بــدان 
اســتفاده  اســت،  شــده  تاکیــد 

کنیم.
حجت االســام والمســلمین 
حصــاری افزود: علم، سیاســت، 
اخاق، اقتصاد ارکان یک تمدن 
هســتند و اگر توانســتیم از منابع 
کنیــم  اســتخراج  را  مــوارد  ایــن 
آن موقــع بایــد باور کنیــم که می 
توانیــم  تمــدن اســامی را بنیان 

کنیم.
معــاون پژوهــش حــوزه های 
پایــان  در  خواهــران  علمیــه 
از  بایــد  مــا  کــرد:  خاطرنشــان 
ایــن کتــاب گرانقــدر نهــج الباغه 
اســتفاده کنیم و این هم نباشــد 
ایــن پژوهــش هــا  بــه  کــه فقــط 
بســنده کنیم بلکه باید از دریای 
وجودی معــارف اهل بیت علیه 
الســام اســتفاده تمــام و کمــال 

ببریم.
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5  بدانید امروز در هیچ جای دنیا زنانی که مثل این مادران شــهدای ما، مادر دو شــهید، مادر ســه شــهید، مادر چهار شهید باشند، نیستند. در جامعه 
ما، مادرانی با این خصوصیات که از پدرها بهتر و قویتر و آگاهانه تر ایستادند، در این میدان بسیارند. این همان تربیت اسامی است؛ این همان دامان 
پــاک و مطّهــر و نورانــی فاطمــه زهرا سام اهلل علیهاســت. شــما دختراِن فاطمه هســتید؛ فرزنــدان فاطمه زهرا هســتید؛ دنباله روان فاطمه زهرا هســتید. 

1379/06/30

  مدیــر حــوزه علمیــه خواهــران آذربایجان غربــی گفــت: زمینه 
راه انــدازی ســطح چهــار و دکتــری در اســتان موافقــت آن اخــذ 
شــده اســت و تاش خواهیم کرد با ایجاد سطح چهار در استان 
کســانی که از سطح ســه حوزه خواهران فارغ التحصیل می شوند 
در سطح چهار در استان هم بتوانند مشغول به تحصیل شوند.

حجت االسام محمد حیدری زاد، در سلسله بازدید های خود از 
مدارس علمیه خواهران آذربایجان غربی از مدرسه علمیه سطح دو 

خواهران فاطمةالزهرا )س( میاندوآب بازدید کرد.
بــا حضــور حجــت االســام حمیــد حســن زاده  بازدیــد  ایــن  در 
امــام جمعــه میانــدوآب، حجت االســام محمــد حیــدری زاد مدیر 
حــوزه علمیــه خواهــران آذربایجان غربــی و مدیــران مدرســه علمیه 
فاطمةالزهــرا )س( ارتقــاء مســائل آموزشــی، پژوهشــی و تهذیبــی و 
امورات اجرایی این مدرســه، همکاری مبلغات با آموزش و پرورش 
و تبلیغ در مدارس و تاثیرگذاری حوزه در مسائل فرهنگی و استفاده 
از ظرفیت مدارســه علمیه خواهران در بهبود مسائل فرهنگی مورد 

بررسی قرار گرفت.
مدیــر حــوزه علمیــه خواهــران آذربایجان غربــی در ایــن دیــدار بــا 
اشــاره بــه راه انــدازی ســطح ســه در مدرســه علمیــه فاطمةالزهــرا 
)س( اظهــار داشــت: بــا توجــه بــه کثــرت دانش آموختــگان جنــوب 
اســتان و نیــاز جــدی جنــوب اســتان به مبلغــات الزم اســت حدود 
300 دانش آموختــه از مدارس جنوب اســتان فارغ التحصیل شــوند 
که الزمه آن راه اندازی ســطح ســه در یکی از شهرستان های جنوب 
اســتان اســت و بنــا داریــم بــا تــاش مســئولین، ســطح ســه حــوزه 
خواهــران در میانــدوآب راه انــدازی شــود تــا زمینه آمــوزش عالی در 

جنوب استان فراهم شود.
وی افــزود: در اســتان نیاز جدی به ســطح چهــار و مقطع دکتری 
داریــم کــه موافقــت آن اخذ شــده اســت و در آینــده نزدیــک این امر 
در مرکــز اســتان، ارومیــه محقــق خواهــد شــد و ســطح چهــار حــوزه 
خواهــران در ارومیــه راه اندازی خواهد شــد تا طــاب خواهری که از 
ســطح ســه حوزه علمیه خواهران فارغ التحصیل می شوند بتوانند 

در سطح چهار در استان هم تحصیل کنند.

سطح چهار حوزه علمیه خواهران در 
آذربایجان غربی راه اندازی می شود

مدیر حوزه علمیه خواهران آذربایجان غربی: 

خانــم ظهیــری با بیان این که هــدف از ورود به 
حوزه تفقه در دین و تبلیغ معارف دینی است، 
امــروز رســالت فاطمــی  گفــت: طــاب خواهــر 

دارند.

اردوی  در  ظهیــری،  معصومــه  خانــم 
»طلیعــه حضــور« طاب حــوزه علمیه خواهر 
آذربایجان غربــی اظهــار داشــت: مــاه رمضان 
ماه میهمانی خدای متعال است، برای یک 
میهمانــی بایــد بــا آمادگــی کامــل و بــا رعایت 

نهایــت ادب وارد شــد و میزبــان کــه خــدای 
متعال باشــد دوســت دارد خواسته میهمان 

را اجابت کند.
وی ادامــه داد: هــدف از ورود بــه حــوزه، 
تفقــه در دیــن و تبلیــغ دیــن الهــی اســت و 
طــاب خواهــر امروز رســالت فاطمــی دارند و 
اولیــن بانویــی کــه در راه تبلیــغ دین زحمات 
زیــادی کشــده و مــورد بی مهــری قــرار گرفتــه 
یــادگار رســول  خــدا )ص( حضــرت زهــرا )س( 
است و طاب خواهر قدم جای پای حضرت 

زهرا )س( گذاشته اند.
معاون فرهنگی تبلیغی حوزه های علمیه 
خواهــران کشــور اضافه کــرد: همه مــا وظیفه 
داریــم بــرای خــدای متعــال بندگــی کنیــم و 
داشــتن نظم و انگیزه از لوازم بندگی اســت و 
درس خوانــدن، عبادت، تبلیغ و کار فرهنگی 

باید همراه با انگیزه و انرژی باشد.
وی افــزود: طلبه بایــد خود خودنگه داری 
و تقوا داشــته باشد؛ خودنگه داری در مقابل 
ســختی ها و مامت هــا مهم تریــن بخش تقوا 
اســت؛ طلبــه باید بــا خواندن کتــاب علمیت 
خــود را بــاال ببــرد و بــا الگــو گرفتــن از علمــای 

تاثیرگذار ارتباط خود با مردم را تقویت کند.
ظهیــری تاکید کــرد: انگیزه داشــتن در ذکر 
خدا و کار برای خدا از لوازم تبلیغ است و باید 
در مقابل جسارت های دیگران مثل حضرت 
زینــب )س( صبــور بــود و هنــر ایــن اســت کــه 
بــه دیگــران راه را نشــان دهیــم و صــرف بازگو 
نیســت،  کافــی  مشــکات  و  منکــرات  کــردن 
قــدری  بــه  دیــن  تبلیــغ  راه  در  پیامبــر)ص( 
ســختی ها را تحمل کرد کــه خدای متعال آیه 

نازل کرد و به پیامبر دلداری داد.

 طاب خواهر امروز رسالت فاطمی دارند 
 معاون فرهنگی تبلیغی حوزه های علمیه خواهران کشور: 

خانــم یوســفی با بیــان اینکــه بیــش از 100 مرکز 
معارف اسامی توســط حوزه علمیه خواهران 
در استان ایجاد شده است، گفت: بیش از هزار 
و 800 خواهــر در ایــن مراکــز معــارف مشــغول به 

فراگیری علوم دینی هستند.

افتتاحیــه  مراســم  در  یوســفی  فاطمــه 
یکــی  چغــادک  شــهر  اســامی  معــارف  مرکــز 
کانــون  را  زندگــی  هــای  کانــون  مهمتریــن  از 
خانواده عنوان کرد و اظهار داشت: دشمنان 
ما برنامه ریزی ها و طراحی های بســیاری را 
بــرای ضربه زدن و آســیب رســاندن به بنیان 
خانــواده و از هــم پاشــیدن این کانــون انجام 

داده اند.
مدیر حوزه علمیه خواهران استان بوشهر 
افزود: یکی از طراحان و برنامه ریزان سیاسی 
در دول غربــی در 30 ســال گذشــته نظریه ای 
را ارائــه کــرد کــه بــرای حملــه به ایــران جنگ 
نظامی و ســخت افــزاری نتیجــه ای نخواهد 
داد بلکــه آنچــه کــه باید مد نظر باشــد هدف 
گرفتــن بانــوان خانواده اســت؛ خانمــی که در 
حریــم خانواده قرار گرفتــه اگر می خواهد یک 
نســل پــاک و بصیر را تربیت کنــد چاره ای جز 
پاکدامنــی و طاهــری خــود نــدارد. دشــمنان 
ما همیشــه از ملت ایران اســامی و پشــتوانه 
نظــام  و  دیــن  نیــز  و  روحانیــون  و  عالمــان 

اسامی سیلی خورده اند.
وی بــا بیان اینکــه بیش از 100 مرکز معارف 
اســامی توســط حــوزه علمیــه خواهــران در 
اســتان ایجاد شده اســت، ابراز داشت: بیش 
از یــک هزار و 800 خواهــر در این مراکز معارف 

مشغول به فراگیری علوم دینی هستند.
یوســفی همچنیــن تعــداد طــاب خواهــر 
در اســتان را هــزار و 600 طلبــه عنــوان کــرد و 
افــزود: این تعداد طلبه در 11 مدرســه علمیه 
در ســطح اســتان مشــغول بــه تحصیــل مــی 
باشــند و همچنیــن تعــداد 110 نفــر از اســاتید 
کــه همــگان از نخبگان حوزه علمیه هســتند 
عهــده دار تدریــس این طــاب هســتند که از 

ایــن ظرفیــت بــرای تدریــس در مراکــز معارف 
هم استفاده می کنیم.

مدیر حوزه علمیه خواهران استان بوشهر 
افــزود:  دشــمن  هــای  هجمــه  بــه  اشــاره  بــا 
وقتــی تمــام هجمــه هــای دشــمن متوجــه 
کانــون خانواده و در رأس آن بانوان باشــد اگر 
بخواهیم یک بانوی فرهیخته را تربیت کنیم 
بایــد بــر اســاس ســبک زندگــی اســامی و نیز 
راهبردهای رهبر معظم انقاب در بیانیه گام 
دوم انقاب کار کنیم تا شــاهد به ثمر رسیدن 
تمــدن اســامی باشــیم و وقتــی ایــن تمــدن 
اســامی اتفاق بیفتد هیچ مانعی برای ظهور 

امام زمان)عج( نمی بینیم.

 راه اندازی بیش از ۱۰۰ مرکز معارف اسالمی توسط حوزه خواهران بوشهر 
 مدیر حوزه علمیه خواهران استان بوشهر خبر داد: 

 مرکز معارف اسامی خواهران شهر 
چغادک افتتاح شد 

مرکز معارف اســامی خواهران اســتان بوشــهر با حضور مدیر حوزه های 
علمیه برادران و خواهران این استان و مسؤوالن شهر چغادک، افتتاح 

و مورد بهره برداری قرا گرفت.

حجــت االســام رضــا خــدری در ایــن مراســم بــا تقدیر شــهردار شــهر 
چغادک به جهت تامین ساختمان این مرکز، اظهار داشت: این افتتاح 
در آستانه روز مبارک معلم صورت گرفت، روزی که یادآور خاطرات بسیار 
بزرگ شــهید مطهری است  که نقش بســیار ارزنده ای در تولید منظومه 

فکری و عملی نظام اسامی دارد.
مدیــر حــوزه علمیــه اســتان بوشــهر افــزود: امروز بخــش عمــده ای از 
تولیدات علمی نشــأت گرفته از تفکرات شــهید مطهری اســت؛ کاری که 
صــورت گرفتــه چیزی در حد یک حوزه علمیه اســت و با توجه به برنامه 
هایــی کــه در حوزه علمیه مبنی بر توســعه آن داریم جــای چنین برنامه 

هایی در کنار آن خالی است.
امــام جمعــه چغادک با بیان اینکه در اســتان بوشــهر حــدود 100 مرکز 
معارف دینی توسط حوزه های علمیه خواهران ایجاد شده است گفت: 
آنچــه کــه در این مرکز مد نظر بوده اســت آموزش بر پایه اســامی و دینی 
می باشــد و قرار اســت یک ســری دوره های کوتاه مدت طراحی شود که 
می تواند مفید باشــد؛ همچنین به  برنامه هایی همچون سبک زندگی 
اســامی و مســائل فرهنگــی هــم می تــوان در این مرکز بــه آن پرداخت و 

سبک زندگی اسامی را ترویج داد.
حجــت االســام خدری با بیــان اینکه فعالیت در ایــن مرکز به صورت 
جهاد علمی اســت، از افتتاح مرمز معارف اســامی برادران شهر چغادک 
در آینــده نزدیک خبــر داد و گفت: احتماال بتوانیم در ماه مبارک رمضان 

این مرکز را افتتاح کنیم.
مدیر حوزه علمیه اســتان بوشــهر با اشاره به آماری از طاب این شهر 
گفــت: شــهر چغــادک بیــش از 50 طلبــه خواهــر و 70 طلبه بــرادر دارد که 
در اســتان های مختلف کشــور و شــهرهای اســتان مشــغول به تحصیل 

هستند.   

 استمرار حضور مبلغین در ۱۴۱ نقطه از روستاهای سیل زده خوزستان 

هماهنگــی  شــورای  نشســت  در   
نهادهای حوزوی مصوب شــد که 
مبلغین خواهر و برادر در 141 نقطه 
از روستاهای سیل زده خوزستان، 

حضوری مستمر داشته باشند.

نهادهــای  شــورای  نشســت 
بــا  امشــب  خوزســتان،  حــوزوی 
حجت االسام والمسلمین  حضور 
علمیــه  حــوزه   مدیــر  پــور  بهــرام 
خوزســتان و حجج اســام حبیــب 
پور، مســئول ســتاد مردمی کمک 
بــه ســیل زدگان، رجــب پــور مدیر 
خوزســتان،  خواهــران  حــوزه 
تبلیغــات  دفتــر  رئیــس  علی نــژاد، 

مرکــز  مدیــر  کاه کــج،  و  اســامی 
خدمات، در اهواز برگزار شد.

در ایــن نشســت که بــا موضوع 
مناطــق  در  تبلیــغ  اســتمرار 
اســاس  بــر  برگــزار شــد،  ســیل زده 
علیــزاده،  حجت االســام  گــزارش 
مصــوب شــد تــا روحانیــون فعــال 
در  خوزســتان،  ســیل  عرصــه  در 
اســتان  روســتاهای  از  نقطــه   141
خطــر  در  یــا  و  ســیل  از  متأثــر  کــه 
ســیل بوده اند به حضور و فعالیت 

تبلیغی خود ادامه بدهند.
علمیــه  حــوزه  تبلیــغ  معــاون 
خوزســتان، از آمادگــی قریــب بــه 100 
مبلغ برای این طرح خبر داد و گفت: 

تکمیل ظرفیت نیروهای باقی مانده 
در دســتور کار معاونت تبلیغ اســت و 
با همــکاری مدیران مــدارس علمیه 

به انجام خواهد رسید.
حجت االســام   همچنیــن 
ایــن  در  پــور  بهــرام  والمســلمین 
جلســه گفــت: ایــن طــرح زیــر نظر 
10 قــرارگاه در ســطح اســتان کــه با 
محوریت مدیران مــدارس علمیه 
مناطق ســیل زده اداره می شــوند 
حضــور  و  شــد  خواهــد  اجــرا 
در  منطقــه  هــر  بومــی  روحانیــون 

اولویت کار قرار خواهد داشت.
در  علی نــژاد،  حجت االســام 
نشســت،  ایــن  از  دیگــری  بخــش 

از برگــزاری مراســمی بــرای تقدیــر 
بــرای اســتمرار  و توجیــه مبلغــان 
حضــور در مناطــق ســیل زده خبــر 
داد و گفــت: شــنبه هفتــه آینــده، 
بــرای  نوبــت  دو  در  جلســه ای 
برگــزار  بــرادران مبلــغ  و  خواهــران 

خواهد شد.
قابل ذکر است، بر اساس پیش 
نهــاد مدیــر مرکــز خدمــات حــوزه 
علمیــه خوزســتان، مصــوب شــد 
همــه مبلغان خواهر و برادر حاضر 
در ایــن طــرح، تــا پایــان حضــور و 
فعالیتشــان در مناطق ســیل زده، 
تحــت پوشــش بیمه حــوادث قرار 

گیرند.
گفتنــی اســت در این نشســت، 
پــور،  حبیــب  حجت االســام 
مسئول ســتاد مردمی، از حمایت 
مــادی و خدمات رســانی بــه ایــن 
مناطــق بــر اســاس اعــام نیــاز و با 
خبــر  اعزامــی  مبلغیــن  محوریــت 

داد.
ایــن  در  اســت  ذکــر  بــه  الزم 
نشســت مصوب شــد تا مسئولین 
دادســرای  همچــون  نهادهایــی 
ویــژه روحانیــت، ســازمان اوقاف، 
و  خاتم االوصیــا  فرهنگــی  بنیــاد 
در  رضــوی  قــدس  آســتان  دفتــر 
استان خوزستان به عنوان مدعو، 

به عضویت این نشست در آیند.

مدیر حوزه علمیه خواهران اســتان تهران با اشــاره به این که از 
هر مدرســه علمیه خواهران اســتان تهران یک نفر در این دیدار 
حضــور دارد، اظهار داشــت: در این دیدار برخــی طاب به بیان 
نظــرات و دیــدگاه هــای خــود دربــاره موضوعــات مختلــف حوزه 

های علمیه خواهند پرداخت.

 حجت االســام والمســلمین محمدحســین کبیریان در اجاسیه 
مدیــران مــدارس علمیــه خواهــران اســتان تهــران کــه ظهر امــروز در 
محل مدیریت حوزه خواهران تهران برگزار شد، با تبریک فرا رسیدن 
مــاه مبــارک رمضــان، اظهــار داشــت: ان شــاءاهلل بــا آمادگــی کامــل 
وارد ضیافــت الهــی بشــویم، زیــرا ماه مبــارک رمضان ماهی اســت که 
شیاطین در غل و زنجیر بوده و فرشتگان بر مومنین نازل می شوند.
وی افــزود: مــاه رمضــان، ماه اســتغفار و پــاک کردن ظــرف دل از 
گناهان است و زمینه را برای بهرمندی از سفره رحمت الهی فراهم 
مــی ســازد. و اگر لطف خداوند متعال نباشــد، مــا توفیقی در بندگی 
نخواهیــم داشــت و امیدواریــم مــورد مغفــرت خداونــد متعــال قرار 

گرفته و با آمادگی کامل وارد ماه بندگی خدا شویم.
مدیــر حــوزه علمیــه خواهران اســتان تهــران، با بیان ایــن که هر 
عملی در ماه مبارک برکت پیدا می کند، گفت: با توجه به این نکته 
معلوم می شــود کار شــما مدیران و مســئوالن حوزه های علمیه که 
تربیت انسان و سرباز منتسب به امام زمان)عج( است، ان شاءاهلل 

چندین برابر ارزش و برکت و ثواب مضاعف خواهد داشت.
حجت االسام والمسلمین کبیریان تصریح کرد: در روایات تاکید 
شــده اگر فردی ماه مبارک رمضان را درک کند و آمرزیده نشــود جزو 
شقی ترین انسان ها است، زیرا همه شرایط برای این که فرد مورد 
مغفرت و رحمت الهی قرار بگیرد موجود اســت لذا باید کمی همت 
نمایــد و موانــع را از ســر راه بردارد تا در مســیر بندگی خداوند متعال 

قرار بگیرد.
وی در ادامــه با اشــاره به ضیافت افطاری طاب سراســر با مقام 
معظم رهبری، گفت: این توفیق یک بار دیگر شامل حال جمعی از 
طاب مدارس علمیه خواهران اســتان تهران شــد تا ان شاءاهلل روز 
چهارشــنبه هفته جاری مصادف با سوم ماه مبارک رمضان در این 

ضیافت شرکت نموده و از بیانات معظم له بهرمند شوند.
حجت االســام والمســلمین کبیریان در پایان با اشاره به این که 
از هــر مدرســه علمیــه خواهران اســتان تهران یک نفــر در این دیدار 
حضــور دارد، اظهــار داشــت: این ضیافــت فقط ویژه طاب سراســر 
کشــور بــا مقــام معظم رهبری اســت و برخی طاب در ایــن دیدار به 
بیــان نظــرات و دیدگاه هــای خود درباره موضوعــات مختلف حوزه 

های علمیه خواهند پرداخت. 

 طاب خواهر استان تهران به 
دیدار رهبری می روند 

مدیر حوزه علمیه خواهران استان تهران:

معــاون فرهنگــي تبلیغــي حــوزه علمیــه خواهــران هرمــزگان از انعقــاد 
تفاهم نامه همکاری بین بنیاد حضرت مهدی)عج( هرمزگان و حوزه 
علمیه خواهران اســتان در راســتای نشــر و گســترش معــارف مهدوی 

خبرداد.

معــاون فرهنگي تبلیغي حوزه علمیه خواهــران هرمزگان در گفتگو 
بــا خبرنــگاران، بیــان داشــت: انعقــاد تفاهم نامــه همکاری بــا حضور 
فرهنگــی  بنیــاد  نــژاد« مدیــر  فــروزان  »حجت االســام محمدحســن 
حضــرت مهدی )عج( اســتان هرمزگان، حجت االســام علي جعفري 
ســراحي مســئول دفتر حوزه علمیه خواهران، خانم فاطمه اســتادي 
مســئول خواهــران بنیاد حضــرت مهدي)عــج( و خانم اشــرف باقري 
زاده مدیــر مدرســه علمیه الزهــرا)س( بندرعبــاس، در مدیریت حوزه 

علمیه خواهران هرمزگان برگزار شد.
وي بــا تاکیــد بــر اهمیــت ارتقــای ســطح معرفــت طــاب در زمینــه 
مهدویــت، بیــان داشــت: هدف از انعقــاد تفاهم نامه همــکاری بنیاد 
بــا حــوزه علمیــه خواهــران اســتان  حضــرت مهدی)عــج( هرمــزگان 
برگــزاري دوره هاي آموزشــي اســتاني و تربیت مربــي معارف مهدویت 

ویژه طاب خواهر و برادر و تربیت مهدي یاوران است.
معــاون فرهنگــي تبلیغــي حوزه علمیــه خواهــران هرمــزگان افزود: 
دوره تربیت مربي و مهارت مهدویت در موضوع هاي کودك، خانواده، 

نوجوان، جوان و ... براي طاب و مهدي یاوران برگزار خواهد شد.
خانم عباسي ندوشن تاکید کرد: معاونت فرهنگي تبلیغي مدیریت 
حــوزه علمیه خواهــران هرمزگان در نظر دارد با ارائــه برنامه هاي الزم 
در جهــت نهادینــه کردن معارف مهدویت و ترویــج فرهنگ مهدویت 
بیــن اقشــار مختلــف جامعه، طــاب متخصص در معــارف مهدویت، 
را بــه ارگان هــاي مختلــف از جملــه دانشــگاه هــا، ادارات، آمــوزش و 

پرورش، مدارس و .... اعزام کند.
وي، ارائــه معــارف مهدویــت را بــراي طــاب جدیــد الــورود حــوزه 
الزامــي دانســت و گفــت: طلیعــه حضــور کــه هر ســاله با حضــور طاب 
جدیــد الورود در اســتان ها برگزار مي شــود، امســال با همــکاري بنیاد 
مهدویت، باید طاب مهدي یاور را به سوي مهدي باور سوق دهد.

معــاون فرهنگــي تبلیغــي حــوزه علمیــه خواهــران هرمــزگان خاطر 
نشان شد: با برگزاري کارگاه هاي آموزشي تحت عنوان مهدویت ویژه 
جامعــه هدف یعني اســاتید و دانش آموختــگان و تربیت متخصصان 
مهدوي، استان نسبت به دعوت متخصص مهدویت از خارج استان 

بي نیاز خواهد شد.
وي بــا بیــان اینکــه در ایــن نشســت اولیــن کارگاه آموزشــي معارف 
مهدویت برنامه ریزي شــد، تصریح کرد: اولین کارگاه آموزشــي معارف 
مهدویت با 120 ساعت و با حضور 40 نفر از اساتید حوزه خواهر و برادر 
در سطح استان با هشت ساعت آموزش محتوایي با رویکرد پژوهشي 
در هفته تعیین شــد که این اســاتید بعد از دوره 120 ســاعته در زمینه 

ي آموزش معارف مهدویت، در این زمینه متخصص خواهند شد.
خانم عباسي ندوشن همچنین گفت: کارگاه هایي با رویکرد تربیت 
متخصص پاســخگویي به شــبهات نوجوانان و جوانــان و مهدي یاور 

ویژه مهدکودك ها و پیش دبستان ها نیز برگزار مي شود.
وي به تســهیات ویژه اســاتید مهدویت اشــاره کرد و افزود: ضمن 
آمــوزش و برنامــه هــاي اجرایــي براي اســاتید مهدویت، تســهیاتي از 
جملــه اردوهاي مشــهد و قم براي آنها و خانواده هایشــان نیز در نظر 

گرفته شده است.
خانم عباســي ندوشــن در پایان اذعان داشــت: برگزاري نمایشگاه 
دائمــي مهدویت شناســي ویژه عموم  در مرکز اســتان جز برنامه هاي 

پیشنهادي این دو نهاد در آینده است.

 انعقاد تفاهم نامه همکاری بنیاد 
مهدی موعود)عج( هرمزگان با 

حوزه خواهران 

معاون فرهنگي تبلیغي حوزه علمیه خواهران هرمزگان:
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خانــم کریــم زاده بــا بیــان ایــن کــه هــم اکنــون 
علمیــه  حــوزه  مبلغــات  از  نفــر   1200 از  بیــش 
پــرورش  آمــوزش و  اســتان تهــران در مــدارس 
فعالیــت دینی، فرهنگــی و تبلیغی دارند، گفت: 
بــا همــکاری مدیــران و معاونت هــای فرهنگی 
حــدود  مهارتــی  و  علمــی  اطاعــات  مــدارس 
6 هــزار دانــش آموختــه حــوزوی احصــاء شــده 

است.

خانم سهیا کریم زاده در گفتگو با خبرنگار 
خبرگزاری »حوزه« در تهران، با اشاره به اهم 

وظائف و فعالیت های فرهنگی حوزه علمیه 
معاونــت  گفــت:  تهــران،  اســتان  خواهــران 
فرهنگــی مدیریــت حــوزه علمیــه خواهــران 
اســتان تهــران نزدیــک بــه دو دهه اســت که 
فعالیــت مــی کنــد و اهــم وظائفــی کــه بــرای 
ایــن معاونــت تعریف شــده بخــش عمده آن 
مربوط موضوعــات و مطالبات مرکز مدیریت 
حوزه های علمیه در قم می باشــد که توسط 
ایــن مرکز بــه معاونت هــای فرهنگی مدارس 

علمیه سراسر کشور اباغ می شود.
وی افــزود: پیگیــری موضوعــات فرهنگی 

تربیتــی در مــدارس علمیــه از اولویــت هــای 
عمــده  بنابرایــن  اســت.  فرهنگــی  معاونــت 
فعالیت این معاونت در بخش های پرورشی، 
تربیتــی و تبلیغــی اســت. البتــه تا چند ســال 
موضوعــات  در  هــا  فعالیــت  عمــده  گذشــته 
تربیتی و پرورشــی بود، امــا در ادامه به دلیل 
نیازهایــی کــه در جامعــه احســاس می شــد، 
بحــث تبلیغ هم مورد توجه جدی قرار گرفت 
و مبلغــات مــدارس علمیــه هــم در بعد کمی 
و هــم کیفــی حضــور تبلیغــی فعــال در مراکز و 

دستگاه های مختلف داشته اند.
معــاون فرهنگــی حــوزه علمیــه خواهــران 
اســتان تهران ادامــه داد: مباحثــی همچون 
و  فرزنــد  تربیــت  زوجیــن،  روابــط  خانــواده، 
مــواردی  جملــه  از  موضوعــات  ایــن  نظایــر 
هســتند کــه معاونــت فرهنگــی حــوزه علمیه 
تهــران در مــدارس پیگیــری مــی کنــد، زیــرا 
ایــن مباحــث در دروس حــوزوی و آموزشــی 
مطرح نمی شــود و با توجه به نیازهای مبرم 
جامعــه به این مباحث، ضرورت دارد چنین 
موضوعاتــی بــه صــورت تخصصــی و کاربردی 
بــرای طــاب مــدارس علمیــه آمــوزش داده 

شود.
وی تصریــح کــرد: طاب خواهــری که این 
دوره هــا را مــی گذراننــد موظفنــد در منطقه 
محــل ســکونت خــود و در مراکزی کــه حضور 
عنــوان  بــه  شــاهدیم،  را  دختــران  و  بانــوان 
یــک مشــاور مذهبی حضور تبلیغــی و تربیتی 
تــا اقشــار مختلــف  اثرگــزاری داشــته باشــند 
بانــوان جامعــه از خدمــات علمــی و فرهنگی 
حــوزه هــای علمیه بهرمند شــده و شــبهات 
بــا  را  خــود  ای  مشــاوره  و  دینــی  ســواالت  و 
مبلغــات مطــرح کرده و پاســخ الزم را دریافت 

کنند.
عنــوان  خواهــران  علمیــه  حــوزه  اســتاد 
داشــت: بــرای این کــه بتوانیــم در این عرصه 
حضور فعال و مســتمر داشــته باشــیم باید از 
ظرفیــت دانــش آموختــگان مــدارس علمیــه 
بــا  اکنــون  هــم  کنیــم.  اســتفاده  خواهــران 
همــکاری مدیــران و معاونت هــای فرهنگی 
مــدارس؛ اطاعــات علمــی و مهارتــی حــدود 
6000 هــزار دانــش آموخته را احصــاء کرده ایم 
و درصددیــم تــا بــا تکمیــل دیگــر اطاعــات و 
توانمندی های این افراد، بتوانیم متناســب 
بــا عایــق، مهــارت هــا و اســتعدادهای افراد 
مطابــق  تخصصــی،  هــای  کارگاه  و  هــا  دوره 
دانــش  بــرای  جامعــه  کنونــی  نیازهــای  بــا 
آموختــگان برگزار نماییم. بعــد از این مرحله 
تواننــد  مــی  جامعــه  مختلــف  هــای  بخــش 

هــای  و مشــاوره  از تخصــص دینــی، علمــی 
بهرمنــد  علمیــه  حــوزه  اســاتید  و  مبلغــات 

شوند.
وی افــزود: هــم اکنــون بیــش از 1200 نفــر 
از مبلغــات حــوزه علمیــه اســتان تهــران بــه 
عنــوان امــام جماعــت در مــدارس دخترانــه 
آمــوزش و پــرورش فعالیــت دینــی، فرهنگــی 
و تبلیغــی دارنــد. برخــی دیگــر از مبلغــات به 
عنوان مشــاوره در خوابگاه های دانشجویی 
دختــران فعالیت می کننــد. فعالیت در بقاع 
متبرکــه، ســتاد احیاء امر به معــروف و نهی از 
منکــر و دیگــر نهادهایــی که از ما درخواســت 
اعــزام مبلغــه دارنــد، ســعی می کنیــم در حد 
توان نیازهای این نهادها را پوشش بدهیم.
هــای  مشــاوره  رواج  از  انتقــاد  بــا  وی 
غیردینــی در جامعه به ویــژه مدارس آموزش 
و پــرورش، گفــت: زمانــی برگــزاری دوره های 
مشــاوره فقــط بــرای مهــارت افزایــی طــاب 
خواهــران و بــا هــدف ارتقاء ســامت روحی و 
روانــی خانــواده های طاب بود، امــا به مرور 
زمــان ایــن نیــاز احســاس شــد کــه بــا تربیــت 
طاب متخصص در امر مشاوره از وجود آنان 
در مــدارس و دیگــر مراکــزی که حضــور بانوان 
چشــمگیر است، اســتفاده شــود و طابی که 
تاکنون در این امر فعالیت داشــته اند، بسیار 

موفق عمل نموده اند.
کریم زاده با اشــاره به وقوع سیل در برخی 
اســتان هــای کشــور، گفــت: بعد از وقــوع این 
و  روانــی  روحــی،  مشــکات  حــوادث  گونــه 
بعضی مســائل شرعی برای دختران و بانوان 
که آســیب پذیرتر هســتند پیــش خواهد آمد 
لــذا معاونت فرهنگی حــوزه علمیه خواهران 
اســتان تهــران آمادگــی دارد در صورت فراهم 
امــر  در  متخصــص  مبلغــات  شــرایط  شــدن 
مشاوره و گروه های تبلیغی را به این مناطق 

اعزام کند.
و  نقــدی  هــای  کمــک  بــه  اشــاره  بــا  وی 
غیرنقــدی مــدارس علمیــه خواهران اســتان 
تهــران بــه مناطق ســیل زده، افــزود: از همه 

طاب و اســاتید مدارس علمیه خواسته ایم 
کمــک هــای نقدی خــود را به حســاب های 
اعامی مرکز خدمات واریز کنند و کمک های 
غیرنقــدی کــه شــامل اقــام مــورد نیاز ســیل 
زدگان اســت توسط مدارس جمع آوری و به 
قرارگاه هایی که بدین منظور مشــخص شده 
اند ارســال کنند تا در نهایت به دســت مردم 

سیل زده برسد.
معــاون فرهنگــی حــوزه علمیــه تهــران بــا 
اشاره به حضور طاب زباندان در عرصه های 
تبلیغــی، گفت: بانــوان طلبه در هر عرصه ای 
که اراده کنند تا حضور جدی داشــته باشــند 
قطعــًا چنــد برابــر خروجــی مفیــد و پرفایــده 
ای خواهد داشــت. متاســفانه به دلیل عدم 
حمایــت هــای مالــی برخــی موانــع در مســیر 
پیــش  خواهــران  طــاب  علمــی  پیشــرفت 
مــی آید امــا بــا کمتریــن امکانات، بیشــترین 

خدمات را به جامعه ارائه کرده ایم.
وی افزود: طــاب زباندان مدارس علمیه 
خواهــران چندیــن نشســت علمی بــا حضور 
اساتید دانشگاه های بین المللی برگزار کرده 
اند که ثمرات علمی خوبی را به دنبال داشته 
اســت. یــا یکــی از مــدارس علمیــه در برخــی 
مناسبت ها اعزام مبلغ به خارج از کشور دارد 
و با برگزاری کرسی های آزاد اندیشی اقدام به 
تبیین گفتمان انقاب اسامی و معارف اهل 

بیت)ع( به بانوان دیگر ملل می نمایند.
 کریــم زاده در پایــان بــا اشــاره بــه حضــور 
فعــال و هدفمند طاب خواهــران در فضای 
مجــازی گفــت: بهــره منــدی ســالم و امــن از 
فضــای مجــازی نیازمنــد داشــتن مهــارت و 
ســواد رســانه ای اســت که دوره های مربوط 
بــه آن در مــدارس علمیــه در حــال برگــزاری 
اســت و ایــن دوره هــا زمینــه را بــرای حضــور 
فعــال و هدفمنــد طــاب در فضــای مجــازی 
با هدف به حداقل رســاندن آسیب های آن 
بــرای نوجوانان و جوانــان و ارائه محتواهای 
غنــی علمی و فرهنگــی و مقابله با ناهنجاری 

های اجتماعی، فراهم می سازد
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  گفتمان غرب در مورد زن، یک گفتمان کامًا حساب شده ی سیاسی است؛ یعنی آن روزی که این فکر و این گفتمان درباره ی زن، در غرب آغاز به 
کار کرد و شروع کرد، یک محاسبه ی دقیقی پشت این وجود داشت. این البّته به عنوان خبر نیست که من از روی اّطاع و با استناد به اخبار بگویم، 
اّمــا مؤّیــدات واقعــی ای دارد کــه این تحلیــل را تقویت میکند؛ یعنی از آغاز رنســانس در غرب و بــه دنبال آن حضور صنعــت و پیدایش صنعت جدید 
در غــرب، بتدریــج ایــن گفتمــان غربی رشــد پیدا کرد؛ و اوجش در روزگار ما اســت که البّته ایــن اوج همراه خواهد بود با انحطاط و نزول و ان شــاءاهلل 

سرافکندگی و فروپاشی این گفتمان. 1392/02/21

 معاون فرهنگی حوزه  علمیه خواهران تهران خبر داد: 

فعالیت بیش از ۱2۰۰ مبلغه در مدارس استان تهران

معــاون فرهنگــی ـ تبلیغــی حــوزه علمیــه خواهــران اصفهــان 
از اعــزام بیــش از یــک هــزار و 400 ُمبلغــه خواهر به مســاجد، 
مجامــع عمومــی و پایــگاه هــای بســیج در مناطــق مختلــف 

استان در ماه مبارک رمضان خبر داد.

خانم صدیقه بهشتی، معاون فرهنگی ـ تبلیغی حوزه علمیه 
خواهران اصفهان، با اشــاره به در پیش بودن ماه ضیافت اهلل، 
ضمن تبریک فرارسیدن این ماه پربرکت، گفت: رمضان فرصت 
مغتنمــی بــرای تقویــت روح و تــاش بــرای تقویــت اعتقــادات و 

تقرب به درگاه الهی است.
وی افزود: در ماه مبارک رمضان 1440 هجری قمری )1398(
پیش بینــی می شــود بیش از یک هــزار و 400 ُمبلغه حوزه علمیه 
خواهــران اســتان بــرای قرائت قرآن کریــم و جز خوانــی، آموزش 
احــکام و بیــان تفســیر و مشــاوره به مســاجد و مجامــع عمومی 
و پایــگاه هــای بســیج در مناطــق مختلــف اســتان بــه برگــزاری 

جلسات تبلیغی بپردازند.
معــاون فرهنگــیـ  تبلیغــی مدیریــت حــوزه علمیــه خواهــران 
اصفهــان با تأکید بر فرصت طایی تبلیغ در ماه مبارک رمضان، 
افــزود: مهم ترین رســالت مبلغان، تبلیغ دیــن و مفاهیم قرآنی 
و تبیین ارزش های انقاب اســامی اســت که باید از فرصت ماه 
مبارک رمضان در جهت تحقق اهداف تبلیغی خود بهره ببرند. 
بررســی اوضــاع فرهنگــی جامعــه و پاســخگویی بــه شــبهه های 
جدید قشر جوانان ازجمله مسائلی است که مبلغان دینی باید 

مبلغان در سنگر تبلیغ توجه ویژه ای به آن داشته باشند.
 وی بیان داشــت: ایــن معاونت جهت تشــکیل و هماهنگی 
شــبکه تبلیغــی حــوزه علمیه و با هــدف تقویــت و افزایش نقش 
آفرینی و مشــارکت اســاتید، مبلغان، دانش آموختگان و طاب 
دســتور العمــل تبلیغی ماه مبارک رمضــان  را  به مدارس علمیه 

خواهران اباغ نموده است.
بهشــتی اظهــار کــرد: در این طــرح با تاکیــد بر جلســات قرآنی 
خانگی، مبلغان حوزه علمیه خواهران برای  ارتقاء ســطح کمی 
و کیفی »انس و ارتباط باقرآن و ســبک زندگی قرآنی« بین  زنان 
و دختــران اعــم از خانواده خود طاب تا عموم مردم، جلســات 
جــز خوانــی ، تفســیر کاس تجویــد و روانخوانی و .. ویــژه بانوان 

برگزار می کنند.
وی ادامه داد:  این معاونت توجه ویژه به ارتقا ســطح کیفی 
جلســات قــرآن بانــوان دارد کــه در این راســتا بســته محتوایی و 
فرهنگــی ماه مبارک رمضان شــامل ســخنرانی مکتوب و صوتی 
مرتبــط بــا مــاه مبــارک رمضــان جهــت توانمنــد ســازی مبلغان 

ارسال نموده است.
معــاون فرهنگــیـ  تبلیغی حوزه علمیه خواهــران اصفهان در 
پایــان افــزود: باید تاش کنیم تــا از همه فرصت های ماه مبارک 
رمضان در جهت توســعه و ترویج فرهنگ دینی و ســبک زندگی 
قرآنــی بهــره ببریم و شــرایط و فضای مناســبی را برای اســتفاده 

مردم بویژه بانوان و دختران جامعه  از این ماه فراهم کنیم.

 اعزام بیش از هزار و 400 مبلغه حوزه 
خواهران اصفهان به مساجد

معاون فرهنگی ـ تبلیغی حوزه علمیه خواهران اصفهان خبر داد؛

همایــش طلیعــه حضــور طــاب 
حوزه علمیه خواهران استان فارس 
با حضور حجت السام والمسلمین 
مدیــر  بهجت پــور  عبدالکریــم 
حوزه هــای علمیه خواهــران، خانم 
معصومــه ظهیــری معــاون فرهنگی 
تبلیغی حوزه هــای علمیه خواهران 
مســؤوالن  و  مدیــران  از  جمعــی  و 

برگزار شد.

خانــم ظهیــری در ابتــدای ایــن 
همایــش با اشــاره به اینکــه برای هر 
موضوعــی بهــاری قــرار داده شــده و 
رمضــان نیز بهــار قرآن اســت، اظهار 
میهمانــی  مــاه  رمضــان  داشــت: 
خداونــد اســت، ورود بــه میهمانــی 
بــرای  هــم  و  میزبــان  بــرای  هــم 

میهمان زیبا است.
وی بــا بیــان اینکــه مــاه رمضــان 
مــاه ویژه اعــام زمان خاص اســت، 
افــزود: فرصــت هــا محــدود و در گرو 
زمان است، خداوند در یکی از شب 
ها شــرایط ویــژه ای قــرار داده که در 

همه شب ها نیست. 
هــای  حــوزه  فرهنگــی  معــاون 
بــا  کشــور  علمیــه خواهــران سراســر 
اشــاره به اهداف ورود افراد به حوزه 
حــوزه  کــرد:  تصریــح  علمیــه  هــای 
علمیــه خانه علم آموزی اســت، جا 
دار شــدن دل هــا در گــرو آموختــن و 
فــرا گرفتــن اســت، طابــی کــه حوزه 
علمیــه را انتحــاب مــی کننــد مانند 

یافوت احمر هستند.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه آموختــن 
معنــای  بــه  فریضــه  دیــن  احــکام 
کــرد:  خاطرنشــان  اســت،  واجــب 
فــرد  هــر  بــرای  واجبــات  آموختــن 
مسلمانی که به سن تکیلف رسیده 
واجــد اســت، خــوش اخــاق بودن 

اختصاص به طاب ندارد.
ظهــری بــا اشــاره به اینکــه طلبه 
کــه  بگویــد  ســخن  زبانــی  بــا  بایــد 
سختی ها را بر مردم آسان کند، ابراز 
کرد: ارزش بســیاری دارد که الهیات 
دانشگاه را بخوانیم اما اثر کام علما 

جان را منقلب می کند.
در ادامــه ایــن همایــش، ســیده 
رقیــه علوی معــاون فرهنگــی حوزه 
علمیه اســتان نیز با اشــاره به اینکه 
خداوند را شــاکر هستیم که در مسیر 
گام برداشته ایم که امیدواریم زمینه 
ســاز حضــرت حجت باشــیم، اظهار 
خدمــت داشــت: تواضــع و فروتنــی 
یکــی از نشــانه هــای اثر گــذاری علم 

است.
وی بــا بیــان اینکــه حــدود 330 
طلبه نــو ورود به مجموعه را داریم، 
افزود: انجام وظیفه و انجام رسالت 
هــای تبلیغــی یکی از وظایــف حوزه 
هــای علمیــه اســت کــه بایــد مــورد 

توجه قرار گیرد.
علمیــه  حــوزه  فرهنگــی  معــاون 
هــای  برنامــه  بــه  اشــاره  بــا  فــارس 
برگزار شــده عنوان کرد: از برگزیدگان 

فعالیــت های فرهنگــی، طراحی بنر 
و همچنیــن پســت هــای برگزیده در 
کوثــر نــت در همایــش طلیعه حضور 

تجلیل شده اند.

و  عربــی  مکالمــه  مهــر  اول  از 
مــدارس  تمــام  در  انگلیســی 

خواهران فارس دایر می شود
حجت االســام محمودی، ظهر 
امــروز در همایش »طلیعه حضور که 
بــا حضــور مدیــر حــوزه هــای علمیه 
ســالن  در  کشــور  سراســر  خواهــران 
کوثر حرم مطهر شــاهچراغ)ع( برگزار 
شد، با اشاره به اینکه 6 هزار و 236 
آیــه در قرآن کریــم وجود دارد، اظهار 
داشــت: از ایــن تعداد 850 آیــه ما را 
دعــوت بــه فراگیری علم مــی کند که 

باعث افتخار است.
وی با بیان اینکه اســام اهمیت 
قائــل  علــم  فراگیــری  بــرای  زیــادی 
اســت، افزود: خداوند در سوره توبه 
مــی فرمایــد، در جریــان شــان نزول 
این آیه چنین آمده است، هنگامی 
که پیامبر)ص( دســتور جهاد دادند 
همــه مومنیــن آمــاده شــدند تــا در 
راه اســام به جهــاد برونــد هنگامی 
کــه آمــاده شــدند آیــه نــازل شــد کــه 
همه مومنین نیاز نیســت به میدان 
برونــد بلکه باید عده ای بروند تفقه 
در دیــن را حاصل کنند بــرای اینکه 
انــذار دهند قوم خــود را هنگامی که 

برمی گردند.
خواهــران  علمیــه  حــوزه  مدیــر 
اســتان فارس بــا ادامه ایــن مطلب 
که عامه طباطبایی)ره( می فرماید 
از این آیه استفاده می شود که تفقه 
در دیــن مربــوط بــه اصــول یــا فروع 
نیســت بلکه مربــوط به هــر دو آنان 
است، امید است که حضور در حوزه 
بر اســاس همین آیه باشــد، تصریح 
کــرد: حضــور در حــوزه و آموزش علم 
لطــف بزرگی اســت کــه خداوند آن را 

شامل حال ما کرده است.
علمیــه  مــدارس  از  بازدیــد  وی 
خواهــران ســطح اســتان را از برنامه 
هــای آینــده دانســت و خاطرنشــان 
بــروز  ای  حــوزه  اینکــه  بــرای  کــرد: 
داشــته باشــیم با اهتمــام معاونین 
تــاش بر این اســت که مــدارس بروز 
شــود، یعنی عاوه بــر مبانی که جزو 
پایه علوم حوزوی اســت، یک سری 
واحــد های درســی به مقتضــی نیاز 

روز در آنان داشته باشیم.
حجت االســام محمودی ادامه 
داد: در شهرستانی که جریان هایی 
فعالیــت  بهایــت  و  تصــوف  ماننــد 
دارنــد بنــا بــر ایــن اســت کــه واحــد 
درســی مقتضی با همــان جریان نیز 

برگزار کنیم.
وی همچنین بر دائر شــدن زبان 
انگلیســی و عربی در مدارس علمیه 
اشــاره و تاکید کــرد: از اول مهر از اول 
مهــر  مکالمــه عربــی و انگلیســی در 
تمــام مدارس خواهــران  فارس دایر 
مــورد قبولــی  امیداریــم  مــی شــود، 

همه طاب و مدارس قرار گیرد.
خواهــران  علمیــه  حــوزه  مدیــر 
در  کــرد:  عنــوان  فــارس  اســتان 
صددیم رایزنی هایی که با دســتگاه 
هــای دولتی انجام دهیم جایگاهی 
در  التحصیــل  فــارغ  طــاب  بــرای 
نظــر بگیریم افــرادی که مشــغول به 
تحصیل هســتند نیز با برنامه ریزی 
هایی که با سپاه و آموزش و پرورش 
داشــته ایــم قــرار اســت بــه فعالیــت 

بپردازند.
وی حضور بانوانی که دارای عدم 
صاحیــت اخاقی و علمی هســتند 
در  تبلیــغ  هــای  آســیب  از  یکــی  را 
سطح استان دانست و خاطرنشان 
کرد: یکی از مشــکات جدی همین 
افراد هستند علی رغم اینکه جامعه 
مــا طاب بســیار موفــق و موثری در 

امر تبلیغ دارند.

 طلبه باید با زبانی سخن بگوید که سختی ها را بر مردم آسان کند 
 معان فرهنگی حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور: 

 مدیــر محتوای نشــر هاجر) انتشــارات حوزه علمیــه خواهران( از 
اقبال قابل توجه عاقه مندان به کتاب و کتاب خوانی نسبت به 
کتب و آثار مرتبط با ســبک زندگی دینی منتشــر شده از سوی این 

انتشارات حوزوی خبر داد.

هنگامــه ســید تقیــان بــا اشــاره به ایــن کــه یکــی از موضوعات 
محوری فعالیت نشــر هاجر ناظر به تبیین و ترویج ســبک زندگی 
اســامی اســت، اظهار داشت: در زمینه پژوهشی و علمی، یکی از 
مهم ترین و البته پرفروش ترین آثار ما، کتاب "مهارتهای زندگی" 
اســت که شــامل حیطه های مختلف همچون رفتار در خانواده ، 
رفتار در اجتماع و نیز مهارت های گوناگون چون مهارت انتخاب 

شغل و حتی کمک های اولیه می شود.
وی افزود: این کتاب خوشــبختانه در سال های اخیر از جمله 
نمایشگاه کتاب امسال تهران بسیار مورد توجه عاقه مندان قرار 
گرفته و این مســاله نشــان می دهد که توجه به این موضوعات تا 

چه در حد در جامعه ما ضروری به شمار می رود.
ایــن کارشــناس فرهنگــی  همچنین گفــت: از دیگــر کتاب های 
قابل توجه در زمینه ســبک زندگی که به همت نشــر هاجر منتشر 
شــده ، کتــاب "جلوه هــای حیا در روابــط خانوادگی" اســت که در 
خصــوص تبییــن اهمیــت حیــا و جایــگاه آن در خانــواده و بیــن 
زوجین و والدین و فرزندان اســت، ضمن آن که نویســنده در این 
کتاب، راهکارهای تقویت حیا در کانون خانواده را نیز مورد بحث 

قرار داده است.
وی بیــان داشــت: عــاوه بر این که نــرم افزار "آیه هــای زندگی" 
در حیطــه هــای اخــاق و احــکام و عبــادات که مــورد نیــاز زندگی 
یک فرد مســلمان است نیز مورد توجه بازدیدکنندگان نمایشگاه 

کتاب تهران قرار گرفته است.
ایــن مســئول فرهنگــی  افــزود: یکــی از کتــب مهم مــا در زمینه 
ســبک زندگی اســامی ، کتابی اســت با عنوان" درآمــدی بر نظام 
خانواده در اســام" نوشته حجت االســام ساالری فر که مباحث 
ارایــه شــده در آن از تشــکیل خانــواده شــروع شــده و در ادامــه به 
روابــط زوجیــن در نهــاد خانــواده پرداختــه و وظایــف والدیــن و 
فرزنــدان در ایــن بــاره را متذکر می شــود بــه نحوی کــه این کتاب 

عمًا جامع است.
ســید تقیان همچنین در ادامه ســخنان خود با اشــاره به این 
کــه حــدود 6 عنــوان کتاب در حــوزه ســبک زندگی به همت نشــر 
هاجر منتشــر شــده اســت، ابراز داشــت: در زمینه روایت و خاطره 
گویی نیز به مقوله سبک زندگی ورود پیدا کرده ایم و به خصوص 
با همکاری و مشارکت نشر شهید کاظمی کتاب هایی در این باره 
انتشــار داده ایــم کــه در ایــن آثار همچــون کتاب "خانــم کارکوب"، 
"راض بابا" و ... ســبک زندگی اســامی در قالب خاطرات همســر 

یا مادر شهید مورد توجه قرار گرفته است.
وی گفــت: کتاب "یادت باشــد" درباره زندگی عاشــقانه شــهید 
کتــاب  همچنیــن  و  ســیاهکالی  مــرادی  حمیــد   ، حــرم  مدافــع 
"فرهنــگ نامه فاطمی" که انتشــار ســال 97 بوده نیــز از جمله آثار 

پرفروش نشر هاجر در نمایشگاه امسال بوده است.

مدیر محتوای انتشارات حوزه علمیه خواهران خبر داد:

اقبال کتاب خوانان به کتب سبک 
زندگی دینی نشر هاجر
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اهمیت حوزه های خواهران به هیچ وجه
 کمتر از برادران نیست 

امام جمعه شیراز: باید از دانش آموختگان حوزه به عنوان معلم در مدارس استفاده شود

مدیر حوزه های علمیه خواهران کشور: تمام ظرفیت حوزه های علمیه در اختیار سیل زدگان قرار گرفت

مدیر حوزه علمیه خواهران استان فارس: تحصیل بیش از 2 هزار طلبه خواهر در استان فارس

آیت اهلل دستغیب در نشست اعضای جامعه روحانیت با مدیر حوزه های علمیه خواهران:

بزرگترین تمدن در ایران در حال شک گیری است

مدیــر حــوزه هــای علمیــه خواهران سراســر 
کشــور گفــت: تاش حــوزه علمیــه خواهران 
در ایــن نگاه های رو بــه جلو نوید این را می 
دهد که ان شاءاهلل بزرگترین تمدن در ایران 

در حال شکل گیری است.

حجــت االســام والمســلمین بهجت پــور در 
جلســه موسســان، مدیــران و اســاتید مــدارس 
کــه در  علمیــه خواهــران ســطح اســتان فــارس 
سالن شهید دستغیب حرم مطهر شاهچراغ)ع( 
برگزار شــد، اظهار داشــت: ایــران در پیچ تاریخی 
مهــم مــی رود تــا تمدنی بــر پایه اســام، دانش، 
از همــه  کــرده  گــذر  و  ارزشــمند  فنــاوری  قــدرت 

سختی در سال های آینده را مشاهده کند.
وی با بیان اینکه امروزه تردیدی نیست که 
ظرفیت ها در ایران متعالی شده است، افزود: 
مباحــث علمــی و فنــاوری هــا، بخشــی از بــاور 
قطعی مردم ایران شــده اســت، شــعار “ما می 
توانیــم” در ایــران علمی و عملی شــده اســت، 
احســاس  ایــن  از  ای  گوشــه  خواهــران  حــوزه 

توانایی است.
مدیــر حــوزه هــای علمیه خواهران سراســر 
کشور تصریح کرد: تاش حوزه علمیه خواهران 
در ایــن نــگاه هــای رو به جلــو نوید ایــن را می 
دهــد که ان شــاءاهلل بزرگترین تمــدن در ایران 

در حال شکل گیری است.

وی بــا تاکیــد بــر اینکــه امــروز هرچــه جلو تر 
برویم دشــمن ما حقیرتر می شود، عنوان کرد: 
ظرفیــت ملــت مــا بــرای تحمــل مشــکات که 
پایه یک تمدن اســت، اگر قرار بود ملتی بدون 
برســند  جایــی  بــه  ســختی  ظرفیــت  داشــتن 
تمــدن شــکل می گرفــت امــا برخی از کشــورها 
هســتند که می توانند تمدن را شکل دهند ما 
اکنون در این مسیر قرار داریم، حوزه خواهران 
در این برهه از تاریخ مســیر را خوب تشــخیص 

داده که در راه کامل شدن است.
حجــت االســام والمســلمین بهجــت پــور 
خاطرنشــان کــرد: آنچــه کــه مطــرح مــی شــود 
قــدرت جمع بین انتظارات از بانوان اســت که 
بــرای مــا نیز ســرمایه بزرگی اســت، تصــور نمی 
شــود که بانوان در حوزه تربیت دینی چیزی از 
بــرادران کمتــر دارد و اظهــار کنند کــه به مقصد 
جنــس  از  نــگاه  و  مســئله  رســید،  نخواهیــم 

دیگری است.
وی با اعام خبر دیدار طاب با مقام معظم 
رهبــری، بیان داشــت: طــاب روز چهارشــنبه 
آینــده توفیــق پیــدا مــی کننــد تــا دیــداری را با 
مقام معظم رهبری داشــته باشــند و حدود 10 
نفر کــه پنج نفر آنان خواهران هســتند به ارائه 

گزارش خواهند پرداخت.
مدیــر حــوزه هــای علمیــه خواهــران سراســر 
کشــور ابــراز کرد: حــوزه علمیه به عنــوان جریانی 
که باید مســاله مدیریــت فرهنگ را به خوبی در 
جامعه پیاده کند باید هشیارانه در این موضوع 

ورود پیــدا کنــد؛ حدود 1500 اســتاد چهــار دوره 
تفســیر را در ســطح کشــور گذرانــده و یــا خواهند 
گذراند هدف این اســت که کیفیت فرهنگی را بر 

اساس قرآن به نتیجه برسیانیم.
وی با ادامه این مطلب که تصمیمات مهم 
در حوزه خواهران باید از مســیر تصمیم سازی 
بدنــه انجام شــود، تاکیــد کرد: بخشــنامه های 
مکرر صادر کردن هنر نیســت، صدور بخشنامه 
هــای پــی در پــی نگــران کننده اســت، که اصا 
فرصــت اجرا را پیدا نکنند، اســقرار در ســازمان 
و تقریــر متیــن و قابــل دفــاع یکــی از هنــر های 
مدیــران توانــا اســت کــه بایــد مــورد توجــه قرار 

گیرد.
حجــت االســام والمســلمین بهجــت پــور 
بــه تعریــف حــوزه انقابــی پرداخــت و عنــوان 
کــرد: حــوزه بالنــده حــوزه ای اســت کــه بتواند 
نظریــات خود را در برابر گفتمان اســتکبار بیان 
کند؛ دشــمن تاش می کنــد که جنس انقابی 
گری را از ما بگیرد، اینکه مانند کشوری باشیم 
کــه در برابــر هــر اتفاقی پرچــم صلح بلنــد کنیم 

انقابی گری نخواهد بود.
تغییــر  بایــد  دو  ســطح  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
اساســی پیدا کند، خاطرنشــان کرد: تغییر سطح 
دو بــه این معنا که نیاز هــای آینده ما، انتظارات 
دیگــری را مــی طلبــد اصــاح بــه معنــای ضعــف 
گذشــته نیســت، امروز تغییــرات بایــد اصاحاتی 

انجام شود.

نشســت اعضــای جامعــه روحانیــت با حجت االســام 
والمســلمین عبدالکریم بهجت پور در سالن دارالتولیه 

حرم مطهر شاهچراغ)ع( برگزار شد.

 آیــت اهلل ســید علــی اصغــر دســتغیب در ایــن نشســت  
بــا اشــاره بــه اینکه انتخــاب حجت االســام محمــودی به 
انتخابــی  اســتان،  عنــوان مدیــر حــوزه علمیــه خواهــران 
شایســته اســت، اظهــار داشــت: امیدواریم بــرای آینده در 
نظــام حــوزوی خواهــران در اســتان فارس نقــش موثری را 

ایفا کنند.
وی بــا بیــان اینکــه ایــن جلســه بــه عنــوان آشــنایی و 
گردهمایــی پــر برکت با حضــور اعضای جامعــه روحانیت و 
مســئوالن استان تشــکیل شــد، افزود: امیدواریم که منشا 
خیــر و برکات در جهت حمایــت تقویت و همکاری با حوزه 

های علمیه خواهران باشد.
عضــو مجلــس خبرگان رهبری با تاکید بــر اینکه اهمیت 
حــوزه هــای علمیه خواهــران به هیچ وجه کمتــر از برادران 
نیســت و یکــی از موهبــت هــای الهــی در نظــام مقــدس 
جمهوری اســامی اســت، تصریــح کرد: به برکــت وجود دو 
رهبر بزرگ جهان اسام در عصر حاضر حضرت امام و مقام 
معظم رهبری این حرکت بسیار عظیم و این پدیده مبارک 

حاصل شده و روز به روز خود را نشان می دهد.
وی بــه ابعــاد مختلــف بــرکات حــوزه علمیــه خواهــران 
بیــان داشــت: در مرحلــه نخســت موضــوع  کــرد و  اشــاره 
پــرورش خواهــران اســت کــه بــه خــودی خــود موضوعیت 
دارد، یعنی ســطح آگاهــی معارف دینی مباحــث اخاقی و 
تقویتــی اگــر نســبت به یکــی از خواهران در جامعــه به وجه 
احسن انجام شود خود یکی از برکات عمده است و معلوم 
می شود که عدد کثیری از جامعه خواهران رشد یافته و به 

مدارج عالیه رسیده خواهیم داشت.
آیــت اهلل دســتغیب ابراز کرد: در گذشــته نیــز یک بانوی 
نمونــه اصفهانــی مجتهده داشــته ایم، ایشــان شــهرتی در 
ســطح جهان اســام داشــته انــد، بزرگانی از علمــا گاهی به 
دیــدار ایشــان مــی رفتــه انــد و از فیوضات علمــی و معنوی 
ایشــان بهره می گرفته اند این نتیجه تعالیمی بوده است، 
یــک چهــره این چنین اثرگذاری داشــته ایم، امــروز نیز می 
توانیم عدد کثیری از این تعداد خواهران در شته و سطوح 
مختلــف در نقــاط مختلف میهن اســامی و حتی در ســایر 

کشور ها داشته باشیم.
وی بــا اشــاره بــه اینکه اثــر گذاری بانــوان در خانــواده از 
اهیمت باالیی برخوردار است، ابراز کرد: برخی از خواهران 
در تغییــر تحــول والــده و شــوهران خــود موثر بــوده اند، که 

حقیفتا مصداق بارز آن، عزیزانی هستند که به راه و روشی 
که به ســبک زندگی حضرت زهــرا)س(، تعلیم و تربیت می 

شوند و نسبت به فرزندان نیز بسیار موثر هستند.
تولیت آســتان مقدس احمــدی و محمدی عنوان کرد: 
بانــوان اســوه های اخــاق و تربیت و چراغ هــای نورانی در 
جامعــه انــد، همچنیــن اینکــه نیــاز شــدید بــه ایــن بانوان 
بــرای جلســاتی کــه خــا آن در گذشــته احســاس مــی شــد 
وجود دارد، همچنان که در محدودیت هایی در خصوص 
مبلغــان قرار داریم، گاهی از لحاظ افــراد این آمادگی تبلیغ 
وجــود دارد امــا باید برنامه ریزی شــود و کار به دســت آنان 

سپرده شود.

درخواست امام جمعه شیراز از وزیر آموزش 
و پرورش

حجــت االســام والمســلمین لطــف اهلل دژکام با اشــاره 
بــه اینکه در تربیت نیروی انســانی، حــوزه علمیه خواهران 
تــاش کــرده و در ایــن بخش ســرمایه هــای خوبــی داریم، 
گفت: اگر تربیت نیروی انسانی را در بیانیه گام دوم انقاب 
جــزو تربیــت نیــروی انســانی قــرار دایــم اکنون بایــد جامعه 

پردازی کنیم.
وی بــا بیــان اینکــه بایــد از دانــش آموختــگان حــوزه به 
عنــوان معلــم در مــدارس دانــش آمــوزی اســتفاده شــود، 
افــزود: در ایــن رابطــه با وزیر آمــوزش و پــرورش مکاتبه ای 
صــورت گرفتــه و یــک ضــرورت اســت، اگــر بنا اســت تربیت 
نســل دیگــری کنیم باید نیــروی هایی که مــی دانیم از نظر 

روش های آموزشی وارد هستند استفاده کنیم.
بــر اینکــه یــک درصــد از  بــا تاکیــد  امــام جمعــه شــیراز 
نیروهایی که وارد آموزش و پرورش می شوند باید حوزوی 
باشــند، تصریــح کرد: طرحــی برای آمــوزش دوره آموزشــی 
نوشــته شــده اســت، اگر نیاز باشــد مورد بحث قرار خواهد 

گرفت.
وی بــا اشــاره بــه اینکه باید در رســانه حضــور قوی تری 
داشته باشیم، عنوان کرد: در جامعه پردازی اکنون نیاز به 
حضور رســانه ای قوی داریم، منبر در گذشــته رســانه بود، 
اکنــون نیز در حال کار کردن اســت، اما بــا رقیبانی که ایجاد 

شده نمی توانیم بگوییم کافی است.
حجت االسام والمسلمین دژکام خاطرنشان کرد: باید 
از ظرفیت رســانه ها استفاده کرد، حوزه خواهران، برادران 
و ائمه جمعه در این زمینه باید رســانه های قوی وابســته 
بــه خــود داشــته باشــند، فعالیتــی که مــی کنیم بــا کیفیت 
اســت امــا مخاطب خود را پیدا نمــی کند، از این رو باید در 

این موضوع قوی گام برداریم.

۲۰ واحد درســی در اختیار مدیران مدارس 
است

حجــت االســام والمســلمین بهجــت پــور بــا اشــاره بــه 
ظرفیت بهره گیری از حوزه علمیه خواهران اظهار داشــت: 
بانوان ظرفیت هایی دارند که باید زمینه آن فراهیم شــود 
اگر آن زمینه ها فراهم شــود جوهر افراد، خود را نشــان می 

دهد و نقش تاثر گذار افراد نمایان می شود..
وی بــا بیان اینکــه صحنه کربا فرصتی شــد که حضرت 
زینــب)س( دیده شــود، افــزود: ظرفیتــی در بانــوان پنهان 
اســت که در شرایط، خود را نشــان می دهد، مثا در شیراز 
حادثــه ســیلی کــه اتفاق افتــاد، برای شــیراز آبرو شــد کاری 
کــه مــردم ایــن شــهر کردنــد و ظرفیت هــا را به طــور رایگان 
در خدمت ســیل زدگان گذاشــتند موجب آبرو برای کشــور 

و شیراز شد.

Á  تمــام ظرفیــت حوزه هــای علمیــه در اختیار ســیل
زدگان قرار گرفت

مدیــر حــوزه هــای علمیه خواهران سراســر کشــور ادامه 
داد: در حادثه ســیل در ســه اســتان که آســیب باالیی بود 
در برابــر آنــان چیــزی جــز عــرض غبطــه نــدارم، در شــرایط 
بحرانــی پــل دختــر، مدیر حــوزه همــه ظرفیت هــای خود 
را در خدمــات ســیل زدگان مــی گــذارد، همچنیــن در آق 
قــا نیــز تعدادی از اســاتید در منطقه شــیعه نشــین هر روز 
بــرای کمــک به خانواده هــا تاش می کردنــد و هنگامی که 
شــنیدند و حــس کردنــد که شــاید حضــور بنده بــه معنای 
تجلیل و تکریم مالی شــود ســعی کردند نــام خود را مخفی 

نگاه دارند.
وی بــه نقــش بانــوان در امداد های فرهنگی اشــاره کرد 
و بیــان داشــت: بســیاری از بانــوان دچــار مشــکاتی مانند 
اعتیــاد و یا درگیر مســائل دیگری می شــوند ایــن افراد نیاز 
دارنــد تــا بــا مشــاوره بــه خوبــی مدیریــت کنند و کســی جز 
بانوان این کار خاص را درباره خانوداده ها و فرزندان نمی 

تواند انجام دهند.
حجــت االســام والمســلمین بهجــت پــور عنــوان کــرد: 
کمیتــه امــداد امــام خمینــی)ره( هماهنگی هایــی با حوزه 
خواهــران انجــام داده اســت، که موضوع امــداد خانوادگی 

برای مددجویان را انجام دهد.
وی خاطرنشان کرد: تاش بر این است که حوزه علمیه 
حالت تمرکز رفتاری را برخود بگرید و فرصت هایی را برای 
تصمیــم گیــری هایــی در حــوزه تبلیغ دین داشــته باشــد، 
هرچــه به ســمت تمرکز برویم فرصت و فایــده نقش آفرینی 

بیشتر می شود.

مدیــر حــوزه هــای علمیــه خواهران سراســر کشــور بیان 
کــرد: حوزه علمیه شــخصیت های ارزشــمندی را در کشــور 
دارد، در حــوزه علمیــه نظــام طولــی مصطلــح معنــا ندارد، 
شــرایط توســعه و توزیــع روحانیت بــا تهذیب مــردم پیوند 
خــورده اســت؛ منطــق توزیــع حــوزه منطــق نیــاز مــردم به 
تربیت اســت، و حوزه علمیه به تناســب آن سازمان شکل 
گرفتــه، بنابراین درســت آن اســت تــا جایی که مــی توانیم 
شرایط را برای نقش آفرینی در شهر و مدرسه فراهم کنیم.

وی بــه برنامــه هــای آموزشــی نیــز اشــاره و عنــوان کرد: 
تصمیم گرفته ایم از 190 واحد درســی که برای حوزه علمیه 
خواهــران وجــود دارد 20 واحــد آن بنــا بــر تصمیــم مدیــر 
مدرســه در اســتان شــکل گیرد، این تصمیم نیز اباغ شده 
اســت تــا برنامــه ریــزی کنند و طبــق نیــاز درس هــا را بر آن 

اساس شکل دهند.

Á  حدود 2500 فارغ التحصیل از خواهران در اســتان
فارس داریم

حجت االســام والمســلمین بهجــت پور با بیــان اینکه 
حــدود 2500 فــارغ التحصیــل از خواهران در اســتان فارس 
داریم که ظرفیت بســیار ارزشــمندی است، تصریح کرد: اگر 
دشمن این تعداد نیروی تربیت شده را در اختیار داشت از 
چه مقدار آن اســتفاده می کرد، چه قدر می توانست نقش 
فرهنگــی را انجــام دهــد؛ دشــمن شــبکه گســترده ای را به 
وســیله فضای مجازی مدیریت می کند، بنابراین آیا برای 
مقابلــه با تهاجم دشــمن در این اســتان بــرای تکریم زنان 

پوشیده و پاک دامن کاری صورت گرفته است.
وی ادامــه داد: آیــا دفتــر تبلیغــات و ســازمان تبلیغــات 
فقــط بــرای برادران هســتند یا بایــد فعالیت هایــی را برای 
بانــوان طلبــه انجــام دهنــد، مســائلی اســت که بایــد مورد 
عنایــت قــرار گیــرد، بایــد بــه ســرعت فرصــت بهــره گیــری را 
فراهــم کنیــم، حــدود 7 هــزار طلبه خواهــر، غیــر از مدارس 

امین، در سطح مدارس مشغول فعالیت هستند.
مدیــر حــوزه هــای علمیــه خواهران سراســر کشــور بیان 
داشــت: حســینیه های بســیاری زیــادی در اســتان فارس 
وجــود دارد که مــی توانیم به عنوان پایگاه هــای بانوان در 
نظــر بگیریــم، اگــر چنین پایگاهی تاســیس شــود نگرانی ها 

پیرامون مجلس گردان ها برطرف می شود.
وی بــا اشــاره به اینکــه نظام آموزشــی حوزه بایــد اقل و 
اکثر استقالی شود، ابراز کرد: در کمیسیون تخصصی حوزه 
ها بنا شد 10 درصد از ظرفیت آموزش و پرورش مخصوص 
طلبه ها شــود وزارت نیز پذیرفته اســت امیدواریم تصویب 

شود.

حجت االســام والمســلمین بهجــت پور بــه راه اندازی 
مرکــز تربیــت معلم در قم به اســتعداد 400 نفــر خواهر و 200 
الــی 300 نفــر برادر اشــاره کرد و بیان داشــت: این مرکز برای 

تدریس طاب در آموزش و پرورش است.
وی عنــوان کــرد: از افتخــارات حوزه علمیه آن اســت که 
دســتگاه تعلیــم و تربیــت مســتقلی بــرای خواهران شــکل 
داده اســت و هیچ کشــوری این سیستم را ندارد؛ سیاست 
این بوده که از نزدیک ترین نقطه به محل سکونت بانوان 
مدرســه تشــکیل شــود، تا نقش های مادری قطع نشــود، 
نظــام تعلیم و تربیتی منعطــف با توجه به ویژگی بانوان در 
حوزه ایجاد کنیم؛ در حدود 20 سال میزان مدارس علمیه 
از برادران بیشتر شده است، 500 مدرسه را در سطح کشور 
داریــم، که حدود 370  مدرســه آنان از ابتدا ســاخته شــده 

است.

تحصیل بیش از ۲ هزار طلبه خواهر در استان 
فارس

حجت اســام محمودی با اشــاره به اینکه حوزه علمیه 
بــه عنــوان اصلــی تریــن نهــاد ترجمــان آیــات قــرآن محــل 
مبارکــی بــرای تربیــت طــاب اســت، اظهــار داشــت: حوزه 
هــای علمیه رســالت هدایت جامعه را بر عهــده گرفته اند، 
امیدواریــم بــا همتــی بلنــد بتوانیــم ایــن مســیر پــر برکت را 

ادامه دهیم.
وی بــا بیــان اینکــه امیدواریــم بتوانیــم در ایــن اســتان 
بــرای تولید علم گام های موثــری برداریم، افزود: مدیریت 
حوزه علمیه خواهران استان فارس امیدوار است براساس 
منویــات مقام معظم رهبری در بیانیــه گام دوم انقاب که 
افــق بســیار مبارکــی را پیــش روی جامعــه و فرهیختــگان 
گذاشــته انــد، بــا در اختیــار داشــتن بیــش از دو هــزار طلبه 
خواهر در حال تحصیل و همین تعداد فارغ التحصیل گام 

های موثری را بردارد.
مدیــر حــوزه علمیــه خواهــران اســتان تصریــح کــرد: اگر 
فضایــی کــه در حوزه خواهران و بــرادران وجود دارد، نظام 
منــد شــود با هماهنگی ها می تــوان از این ظرفیت به نفع 

تعالی و رشد استان استفاده کرد.
حجــت االســام محمــودی خاطرنشــان کــرد: همــه مــا 
مــادران  بانــوان و  ایثــار  و محبــت هــای  تــاش،  مرهــون 
هســتیم، همچنــان کــه امــام نســبت بــه اهمیــت حضــور 

خواهران در صحنه ها اشاره کرده اند.
وی در پایــان بیــان داشــت: امیدواریــم بــا هــم افزایــی 
بتوانیــم آن چــه را کــه نظــر صاحــب حــوزه ها اســت انجام 

دهیم.

مدیــر حوزه های علمیه سراســر کشــور گفت: آموزش 
و پــرورش بــا حجــم عظیمی از بازنشســته هــا مواجه 
اســت. در کمیســیون تخصصــی حــوزه کــه مربــوط به 
شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی اســت، مصوبــه ای 
گذشــته کــه ده درصــد معلمیــن از حوزه هــای علمیه 

انتخاب شوند.

حجــت االســام والمســلمین بهجت پور، شــامگاه پنج 
شنبه در جلسه جامعه اساتید استان فارس که در مصای 
نماز جمعه شــیراز برگزار شــد، اظهار داشــت: انجمن هایی 
در حــوزه خواهــران وجــود دارد، امــا بــه صــورت مجــازی 
فعالیــت می کننــد و برای مباحث اختصاصی گردهم جمع 
می شــوند، این که در شــیراز انجمن اساتید خواهر تشکیل 
شود که جزو انجمن های همین اساتید قرار گیرد کار بسیار 

خوب و ارزشمندی است.
وی افــزود: از نظر حجم اســاتید و طلبه های کوشــا می 
توانیــم بگوییــم طــاب خواهر از خود، جوشــش و کوشــش 
بیشــتری نشــان می دهند، البته شــاید به این معنا باشــد 
کــه دغدغه اشــتغال فکــری را ندارند، لذا ســرمایه ای برای 
نظــام هســتند؛ باید به ســمت دیده شــدن ایــن بانوان در 

سطح استان پیش رویم.
مدیر حوزه های علمیه سراســر کشــور خاطرنشــان کرد: 
گــروه هــای علمــی در مــدارس تشــکیل شــده اســت؛ در هر 
مدرســه 4 نفــر بــه عنــوان گــروه علمی هســتند و اگــر اوضاع 
مالــی برطرف شــود در تابســتان نیــز حقوق آنــان پرداخت 

خواهد شد.
وی بــا تاکیــد بر لــزوم حضور طاب در آمــوزش و پروش، 
تصریح کرد: آموزش و پرورش با حجم عظیمی از بازنشسته 
ها مواجه اســت. در کمیســیون تخصصی حــوزه که مربوط 
به شــورای عالی انقاب فرهنگی است، مصوبه ای گذشته 

که ده درصد معلمین از حوزه های علمیه انتخاب شوند.
حجــت االســام والمســلمین بهجــت پــور ادامــه داد: 
طــاب برای حضــور در آموزش و پرورش باید مهارت هایی 

را فرا بگیرند.
حجــت االســام محمــودی، شــامگاه پنج شــنبه در 
نشســت صمیمانه اعضای جامعه اساتید استان فارس 
بــا خحــت االســام والمســلمین بهجت پور مدیــر حوزه 
هــای علمیه خواهران کشــور که در مصــای نماز جمعه 
برگــزار شــد، اظهار داشــت: باید برای آمــوزش و پژوهش 
برنامــه هایی داشــت تــا در تولید علم فعالیت بیشــتری 

داشته باشیم.
وی بــه لــزوم تشــکیل جامعــه اســاتید خواهــران در 
شــیراز اشــاره کــرد و افــزود: بــا توجــه بــه ظرفیــت حــوزه 
علمیــه خواهــران تقاضــا داریــم بتوانیم جامعه اســاتید 
حوزه خواهران را تشکیل دهیم که خروجی آن بسیاری 

اهمیت دارد.
در ادامــه این جلســه، حجت االســام ســید عیســی 
اظهــار  فــارس  اســتان  اســاتید  حســینی عضــو جامعــه 
داشــت: بــرای جذب طــاب در آمــوزش پــرورش باید با 
یک حالت تحکم به آموزش و پرورش نگاه کرد که چرا از 

حوزه های علمیه استفاده نمی کنند.
وی خاطرنشــان کرد: مقام معظم رهبری می فرماید 
خروجی های دانشــگاه های فرهنگی باید افراد متدین 
باشــد، چه کسی می تواند این فرهنگیان را تربیت کند، 
زحمتی کشــیده شــده و باید از آن اســتفاده کــرد، از این 
رو خواهــران حــوزه هــای علمیــه بایــد جذب آمــوزش و 

پرورش شوند.
عضو جامعه اســاتید اســتان فارس ادامه داد: زمینه 
فراهم اســت، اما فقط مشــکل استخدام و جذب وجود 

دارد و این مطلب با مطالبه گری به عمل می آید.

 10 درصد معلمین آموزش و پرورش از حوزویان تامین خواهد شد 
مدیر حوزه های علمیه خواهران کشور:  مدیر حوزه های علمیه خواهران کشور در جامعه اساتید شیراز: 



ایــران جــزو 10 کشــور اول دنیــا از نظــر جاذبه های گردشــگری و جزو 5 کشــور اول دنیــا از نظر 
جاذبه های طبیعی اســت؛ اما بســیاری از مردم حتی نام برخی از این جاذبه های گردشــگری 

را هم نشنیده اند.
از آن جا که تورهای گردشگری و راهنمای مسافرت به اماکن مختلف، یکی از پر طرفدارترین 
موضوعاتی است که از سوی خانواده های عاقه مند به سفر، جستجو می شود، این موضوع 

می تواند دست مایه جذابی برای وباگ نویسی قرار بگیرد.
از دیگــر ســو، وبــاگ هــای بــا موضوع گردش و ســفر، نقــش بســزایی در معرفــی جاذبه های 

گردشگری دارند.
از ایــن رو مــا در این فراخوان قصد داریم به معرفی جاذبه های گردشــگری با تأکید بر امکان 
مذهبی بپردازیم تا به گردشــگرانی که به منظور دیدن اماکن مقدس یا امور مذهبی مســافرت 

می کنند، کمک کنیم.
در این تور گردشگری شما می توانید جاذبه های شهر یا محل سکونت خود را با ذکر نکات 
الزم اعــم از حمــل و نقــل و جابجایــی، اقامــت، غــذا، جاذبــه هــای مذهبی و طبیعــی، خرید و 

سوغات و… را به صورت برنامه گردشگری )یک یا چند روزه( برای مخاطب خود بنویسید.
پیشــنهاد مــی شــود در مطالب حتمًا از تصاویــر و ویدیوهایی که خودتان تهیــه کرده اید نیز 

استفاده کنید.
همچنین اماکن، آثار و بناهای جذابی که کمتر به آن توجه شده را بیشتر مد نظر قرار دهید.

نحوه شرکت در مسابقه:
در صورتی که وباگ ندارید، با مراجعه به سامانه کوثرباگ، وباگ خود را ایجاد کنید.

مطالب را با کلیدواژه گردشگری و تور مذهبی در وباگ خود منتشر کنید.
عاوه بر دو کلیدواژه مذکور، از سایر کلمات کلیدی مرتبط با متن حتمًا استفاده کنید.

 ضمــن انتشــار مطالــب در وبــاگ، از طریق دکمه اشــتراک گــذاری آن را در شــبکه کوثرنت با 
هشتگ #تور_گردشگری بازنشر کنید.

در پایان مسابقه به 5 نفر از برگزیدگان، هدیه1/000/000 ریالی اهدا می شود
 مهلت شرکت در این مسابقه، تا پایان تیرماه 98 می باشد.

بعــداز مدتهــا برگشــته بودم مدرســه. بچه های کاس خودمان یک ســال باالتر رفتــه بودند اما من مجبور بودم بروم ســر کاس 
سال دومی ها. بیشتر درسهایم با آنها بود.

یک روز درباره ی روضه های جعلی در کاس بحث مان شــد. یعنی ریشــه این بحث برمیگشــت به چت های شــب قبل مان در 
گروه کاسی در تلگرام.

آنجــا مــن یکــه و تنها صاف ایســتاده بــودم تو روی 25 نفر طلبه فاضله نمره الفی ســال دوم و گفته بــودم:” این روضه که درباره 
حضــور امام حســن علیه الســام در واقعه کوچه های بنی هاشــم خونده میشــه ســندیت نــداره. زاییده ذهن خــاق مداحان 

هست و تازگی از وسط زبان حالها بیرون درامده.”
و خوب طفلک ها فقط سرشان در دفتر دستک بود. حق داشتند حرفهای من را باور نکنند. این شد که به چالش کشیدم شان. 

فردا سر کاس جدال بود که تو این چرندیات چیه برای ما بلغور میکنی؟
آنجا بود که سینه سپر کردم و گفتم:” ما در کوثرنت گروه های پاسخ گویی به شبهات راه اندازی کردیم. آنجا این بحث را با اساتید 
سراســر کشــور به بررســی گذاشتیم و یکی از اساتید محترم از همدان این مساله رو عنوان فرمودند. ما هم که دسته جمعی کتب 
مختلف روایی و حدیثی و خطبه فدکیه را جستجو کردیم هیچ کامی مبنی بر حضور امام حسن علیه السام با ایشان در این 

واقعه نیافتیم.”
آنجا بود که یکی شــان درامد که اســتاد شــما از کجا معلوم ســوادش چقدره؟ شاید اشتباه میکنه. از کجا میشناسی این استاد رو 

که انقدر بهش اطمینان داری؟
و من گفتم :” دست شما درد نکنه. کوثرنته ها!”

و این شد که دعوا از بحث روضه ساختگی به کوثرنت کشیده شد.
البته تنبل های نمره الفی هیچ وقت ســعی نکردند به من ثابت کنند اشــتباه میکنم و فقط ســعی کردند مرا قانع کنند کوثرنت به 

درد نمیخورد و خوب موفق نبودند.
ســال اولی که همایش شــرکت کرده بودیم خدمت آیت اهلل نوری همدانی رســیدیم. ایشــان امر فرمودند گروه های پاسخ گویی 
بــه شــبهات راه بیاندازیــد و شــبهات موجــود در فضای مجازی را جواب دهید. و ما این طرح را ســه ســال پیــش در کوثرنت راه 

اندازی کردیم.
#به_قلم_خودم

#کوثرنتیم
#درد_و_دل_طلبگی

سارا بیات

تنبل های نمره الفی

مسابقه وبالگ نویسی “تور گردشگری آنالین” همراه با جوائز ارزنده در سامانه کوثربالگ
در ادامــه برگزاری سلســله نشســت های تخصصــی طلبه و فضــای مجازی، 
نشســت “روش هــا و تکنیــک هــای اقناع مخاطــب” در مدیریــت حوزه های 

علمیه خواهران استان اصفهان برگزار شد.

در ایــن جلســه آقــای مجید شــریفی فر، کارشــناس و مدرس ســواد 
رســانه ای، بــه بیــان تکنیــک هــای عمــده اقنــاع مخاطــب در فضای 
مجازی شــامل تــرس، تقابل معنا، اغــراق، اّرابه، واژه های همســنخ، 

تکرار و سبک زندگی پرداختند.
همچنیــن نمونــه هــای مختلفی از کلیــپ ها و مصادیــق مربوط به 

این تکنیک ها نیز نمایش و مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت.
نشســت هــای تخصصــی در موضوعــات مرتبــط بــا رســانه و فضای 
مجــازی از ســوی مجمــع فعــاالن فضــای مجــازی در شــهرهای قــم و 

اصفهان برگزار می شود.
کلیــپ های این نشســت تخصصی بــه زودی در آپــارات و کوثرباگ 

منتشر خواهد شد.

نشست تخصصی “روش ها و تکنیک 
های اقناع مخاطب” برگزار شد

در عصر پیامبر اکرم صلوات اهلل علیه و آله و سلم، زنان نقش کلیدی در تولید مایحتاج خانواده داشتند. زنان عاوه بر ترتبیت فرزند 
و انجام امور منزل، به پخت غذا، نخ ریسی، پارچه بافی و دوخت لباس هم مشغول بودند. عاوه بر این گروهی از بانوان فرهیخته به 
آمــوزش دیگــر زنان و کودکان مبادرت می ورزیدند. بخشــی از بانوان نیز در انجام امور کشــاورزی، باغــداری و دامداری به خانواده خود 
کمک می رساندند. امروزه نقش بانوان در #رونق_تولید ، عاوه بر تولید برخی از مایحتاج، که توسط بانوان ممکن است؛ این است که 

با خرید کاالی ایرانی به چرخه تولید یاری رسانند.
چرخه تولید شــامل تهیه مواد اولیه و خام، تولید با اســتفاده از نیروی انســانی و ماشــین آالت به روز، بازاریابی و فروش محصوالت 

میباشد.
اگر اجناس تولید شــده توســط کارخانه، به فروش برســد، هزینه تولید دوباره، تامین خواهد شــد. اگرنه چرخه تولید با مشکل رو به 

رو خواهد شد.
وظیفه بانوان امروز این است که با خرید کاالهای ایرانی به چرخه تولید رونقی دوباره ببخشند.

اما این مهم نیاز به حمایت بخشــهای دولتی نیز دارد. کاالهایی که در داخل توان تولید دارند، نباید از خارج از کشــور وارد شــوند. 
حتی در صورت کمبود باید این معضل توسط کارخانه های داخلی تامین شود و به هیچ وجه به خروج ارز از کشور و خرید کاال از خارج 

مبادرت نورزند. تولیدکننده وقتی ببیند بازار فروشی داغ دارد هر طور شده تولید خود را گسترش میدهد و بازار را بی نیاز می گرداند.
گره کور رونق تولید داخلی را بخش خصوصی جامعه باید باز کند. با خرید کاالهای ساخت ایران. )سارا بیات(

#به_قلم_خودم
#بهار_به_طعم_خدا
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