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مدیر حوزه های علمیه خواهران در مراسم معارفه مدیر حوزه علمیه خواهران کرمان:

قرآنوسیرهمیݣݣݣگویدزنمیتواند
صفحه 6

رئیس مرکز تحقیقات زن و خانواده:

 دبیر شورای سیاست گذاری حوزه های علمیه خواهران:

آیت اهلل نورمفیدی در دیدار سرپرست و کارکنان 

حوزه علمیه خواهران گلستان:

عقالنیتاسالمیآزادیلیبرالیسم
راضدآزادیمیداند

ایرانکانونمبارزهبااستکباراست

طالباهلتدبر،تفکر
واستنباطشوند

در کمیسـیون های یازده گانه چهاردهمین اجـــــــالس سراسری 

مدیران مدارس علمیه خواهران مطرح شد:

کاستیهاوارائه کیدبررفـــــع تــــــأ
راهکارهایتحققمدرسهمحوری
صفحه 4 و5

صفحه 2

صفحه 2

صفحه 8

مدیر حوزه های علمیه خواهران در اختتامیه طرح والیت:

طالبداشتههاواطالعاتخودرااحتکارنکنند

مدیــر حوزه  هــای علمیه خواهــران اظهار کــرد: ما 
بایــد شــبکه انتقــال دیــن را طراحــی کنیــم و شــما 
طــاب باید در این شــبکه حضور داشــته باشــید 
چــرا کــه طــرح والیــت برگزار نشــده اســت که شــما 
اطاعات و داشــته های خود را احتکار کنید بلکه 
بایــد ایــن داشــته های خــود را بــه دیگــران منتقل 

کنید.
حجت االســام والمســلمین بهجــت پــور در مراســم 
اختتامیــه طرح والیت که مشــهد مقدس برگزار شــد 
اظهــار کرد: بینش موجب می شــود تا ســخنی گوش 
داده شــود، روشــی مورد توجه قرار گیرد و نســبت به 
روش دیگــری از زندگــی بی مهری و بی توجهی شــود 
و مهم ترین وظیفه مبلغان دین اســت که بینشــی را 
ایجــاد کنید و نگاهی را تغییــر دهید در غیز اینصورت 

تاش های شما بی نتیجه خواهد بود.
وی افزود: شما در طول این دوره، نگاه خود را تغییر 
دادید، البته بخشی از تغییر اتفاق افتاده است، شما 
در این دوره نگاه خود را عمیق و گســترده کردید، کار 
بزرگ انبیا این است که بتوانند عرصه ها را در جلوی 
چشــمان ما بگذارند و حقایق ســخن را به ما نشــان 
دهند و نگاه های ما را به دوردست ّها توسعه دهد و 
براساس نگاهی که ایجاد می کنند انسان را در مسیر 

استعداد ها و ظرفیت هایی که دارد دهند.
مدیــر حوزه های علمیــه خواهران خاطرنشــان کرد: 
بــا تغییر بینش اســت که فطرت خــدادادی وصل به 
گرایش هــای اجماعــی و خانوادگــی و ... می شــود و 
در نتیجــه ایــن ظرفیــت نهــاده شــده در یــک نهال، 
آن چنــان کــه باید رشــد پیــدا نمیکنــد و کار انبیا این 
است که این نهال را با ظرفیت ها نگه دارند و مراقبت 
کننــد از بیــرون چیــزی  موجــب تغییــر ماهیــت  آن ها 
نشــود.وی با بیان اینکه کار بــزرگ پیامبران مراقبت 
از فطرت انســان ها است ادامه داد: شرایط محیطی 
باید متناسب با فطرت  انسان ها باشد و آن چیزی که 
بســیار اهمیت دارد این است که انسان داشته های 
ذاتــی و فطــری خود را بشناســند و نســبت بــه آن ها 

معرفت داشته باشد.
اســتاد برجســته حوزه هــای علمیــه بیان کــرد: نکته 
مهمــی کــه در مــورد قــران وجــود دارد ایــن اســت که 
قرآن پس از این که انســان  بینش مناســب پیدا کرد، 
روش هــای تغییــر بینش دیگــران را نیز بــه ما آموزش 

می دهد.
یــک مجموعــه  بینــش می توانــد  کــرد:  عنــوان  وی 
سازماندهی شده و سامان یافته باشد و این مسئله 
درست و صحیحی است، اما اینکه چگونه، در کجا و 

با چه ترکیبی این بینش ها باید به افراد دیگر منتقل 
شــود تنها در قران بیان شــده اســت و کار بزرگ ما نیز 
پس از فهم و درک بینش، انتقال، تفکیک، تجزیه و 

انتقال آن بینش به دیگران است.
حجت االســام والمســلمین بهجت پــور گفــت: مــن 
از خواهــران طلبــه خواهــش می کنــم کــه در انتقــال 
داشته های خود بسیار احتیاط کنند و به هیچ وجه 
شــتاب زده عمل نکنند چراکه آنچه که در ابتدا مهم 
اســت این است که انســان به یک شخیصت استوار 

تبدیل شود.
وی تصریــح کــرد: یکی از نکات بســیار مهمی که باید 
همواره به آن توجه داشــته باشــیم این است که، ما 
باید شبکه انتقال دین را طراحی کنیم و شما طاب 
باید در این شــبکه حضور داشــته باشــید چرا که این 
طــرح والیــت برگــزار نشــده اســت کــه شــما اطاعات 
و داشــته های خــود را احتــکار کنیــد بلکــه بایــد ایــن 

داشته های خود را به دیگران منتقل کنید.
مدیر حوزه های علمیه اظهار کرد: شبکه انتقال دین 
از قــم ســامان پیدا می کنــد و باید سراســر حوزه های 
علمیه را فرا گیرد و از حوزه ها نیز سایر ارکان فرهنگی 
و دینــی را تحــت تاثیر خــود قرار دهد، شــما وارد یک 
شــبکه شــده اید و باید از کســانی باشــید که بنا دارند 
اندیشــه نــاب اســامی را در کشــور گســترش دهنــد و 

تثبیت و مراقبت کنند.
وی ابــراز کــرد: مــا در خدمــت مقــام معظــم رهبــری 
هســتیم و باید  زیر سایه، پشت ســر و با اشاره  ایشان 
حرکت کنیم، طرح والیت یک رانش مثبت به سمت 

این شبکه همراه است.
اســتاد برجســته حوزه هــای علمیــه گفــت: در حــال 
حاضــر در جامعــه ، همه مــردم در یک مســتوا از نظر 
فهم و همراهی دین نیســتند اما باید زنان و مردانی 
باشند که خود را برای هزینه کرد در این نظام مقدس 

آماده کنند.
وی ادامه داد: در کشور ما فرق غیر اسامی نیز زندگی 
می کننــد و حتــی مســلمانان نیــز درجــات مختلفی 
دارند و کســانی که در درجه باال هستند نباید کسانی 
که در درجه پایین تر قرار دارند را تحت فشار قرار دهد 
چراکــه مانــدگاری و رشــد انقــاب اســامی محصول 
اندیشه ناب اسامی است و تحت این اندیشه ناب، 
همه افراد باید زندگی خوب و خوش داشــته باشــند 
اما شــبکه عمیــق ایمانی باید بر همه حاکم باشــد تا 

این رانش های مثبت را انجام دهد.
حجت االســام والمســلمین بهجت پور خاطرنشان 
کرد: امیدوارم که همه ما در خدمت این اندیشه ناب 
و این نگاه اثرگذار باشــیم و این همان خط درســتی 

است که انقاب اسامی را بیمه می کند.

نخستین جلسه کارگروه بانوان ستاد اربعین حسینی استان قم 
با مشارکت حوزه های علمیه خواهران و نمایندگان امور بانوان 

مراکز و نهادهای استان قم برگزار شد.
نخســتین جلســه کارگروه بانوان ستاد اربعین حســینی استان قم 
بــا مشــارکت حوزه های علمیــه خواهــران و نمایندگان امــور بانوان  
اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســتان قــم، ســازمان تبلیغات 
اســامی، ســپاه علــی  بــن ابــی طالــب، ســازمان بســیج طــاب و 
روحانیــون و دیگــر مراکــز و نهاد هــای اســتان قــم در مرکــز مدیریــت 

حوزه های علمیه خواهران برگزار شد.
* ضرورت استفاده از فرصت اربعین برای تبلیغ چهره به چهره

در ابتــدای این جلســه خانــم معصومیه ظهیری با اشــاره فضیلت  
زیــارت امــام حســین )ع( در اربعیــن اظهار کــرد: ما بــرای هیچکدام 
از معصومیــن اربعیــن نداریم به جز امام حســین )ع( کــه هم روایت 
اربعیــن و هــم زیــارت اربعیــن در خصوص ایشــان وارد شــده اســت 
و از نشــانه های شــیعه بــودن زیــارت اربعیــن عنــوان شــده اســت. 
وی با بیان اینکه اربعین بزگترین اجتماع جمعیت انســانی اســت 
خاطرنشــان کرد: ســال های سال شــیعیان محروم از زیارت اربعین 
بودنــد و اگــر در پیشــینه زیــارت اربعیــن جســت  وجو کنیــم متوجــه 
می شــویم که شــیعیان حتی با ســختی ها و هزینه های بســیار زیاد 
بــه زیــارت امــام حســین )ع( می رفتنــد. معــاون فرهنگــی تبلیغــی 
حوزه هــای علمیــه خواهــران با بیــان اینکــه وحدت جهان اســام 
اهمیت بســیار زیادی دارد خاطرنشــان کرد: در ایام اربعین افرادی 
از مذاهــب دیگــر نیز حضــور دارند و باید از ایــن فرصت برای تقویت 

وحدت جهان اسام استفاده کنیم.
وی بــا بیــان اینکه اربعین باید مردمی بماند ادامــه داد: باتوجه به 
التزام هــا و عــدم دعــوت حضور بانــوان بــرای زیارت اربعیــن، تعداد 
زائــران زن اربعیــن بــه حدی اســت که بایــد به عنــوان کمیته هایی 
همــراه بانــوان حضــور داشــته باشــیم، همچنیــن بایــد از ظرفیــت 
طاب خواهر در این ایام استفاده کنیم چراکه تبلیغ چهره به چهره 
تاثیــرات بســیار زیــادی دارد و ایــام اربعیــن نیز برای ایــن نوع تبلیغ 

بسیار مناسب است.
خانم ظهیری با اشاره به جنبه سیاسی اربعین عنوان کرد: متاسفانه 
دشمنان در این ایام سعی در ایجاد تفرقه میان مسلمانان در ایام 
اربعین دارد و این مســئله که دشــمنان سعی در ایجاد تفرقه میان 
مسلمانان و جهان اسام دارند بر هیچکس پوشیده نیست. وی با 
بیان اینکه تجمع عظیم اربعین برای دشمن حساسیت ایجاد کرد 

تصریــح کرد: باید در ایــام اربعین کار و فعالیت های فرهنگی صورت 
گیــرد و از ایــن فرصــت و ظرفیــت  عظیــم بــرای انجــام فعالیت های 

فرهنگی استفاده کنیم.
* تشــریح وظایف و مسؤولیت های کارگروه بانوان ستاد اربعین 

حسینی
در ادامــه خانــم جالــی به بیــان وظایــف و مســؤولیت های کارگروه 
ســازماندهی،   هدایــت،  کــرد:  اظهــار  و  پرداخــت  اســتان  بانــوان 
راهبــری، رصــد و پیگیری مســتمر برنامه های فرهنگــی، تبلیغی و 
آموزشــی استانی بانوان، شناســایی و به کارگیری و ظرفیت نهاد ها 
و موسســات دولتی، عمومی و مردمی در اســتان جهت پشتیبانی 
ارائــه خدمــات فرهنگــی، تبلیغــی و آموزشــی بانــوان اســتان و  و 
ساماندهی مشارکت های مردمی از جمله وظایف مسؤولیت های 
کارگــروه بانــوان ســتاد اربعیــن حســیتی اســتان اســت. وی ادامــه 
داد: تعییــن راهکار های تبیین اهداف و پیام حقیقی قیام عاشــورا 
و تعمیــق فرهنــگ اربعیــن ویــژه بانــوان از طریــق فعــال نمــودن 
گروه های مرجع، فعاالن و خیرین فرهنگی استان، تعیین نماینده 
کارگروه هــای بانــوان اســتان در شــورای تبلیغ،  نماز و قرآن اســتان، 
تشــویق و ترغیــب مبلغه های اســتانی جهت همراهی بــا کاروان ها  
و موکب هــای اســتانی،  برنامه ریزی جهت دعــوت از فرهیختگان و 
تشــکیل هیئت اندیشــه ورز بانوان در اســتان و دریافت اطاعات از 
ظرفیت هــای موجود در موکب های اســتانی جهــت ارائه خدمات 
فرهنگــی بــه بانــوان زائــر اربعیــن از کمیته فرهنگــی اســتانی از دیگر 

وظایف کاگروه بانوان ستاد اربعین استان است.
مدیــرکل فرهنگــی تربیتــی حوزه هــای علمیــه خواهــران بــا تأکیــد 
بــر تشــویق بانــوان زائــر اســتان به اقــدام در جهــت زیــارت گروهی و 
کاروانــی عنــوان کــرد: از دیگر مســؤولیت ها و وظایف کارگــروه بانوان 
ســتاد اربعین اســتان می توان به برنامه ریزی، هماهنگی و اجرای 
برنامه های آموزشی، فرهنگی و تبلیغی اربعین مرتبط با حوزه زنان 
و خانواده و مسئله عفاف و حجاب در استان، اطاع رسانی نسبت 
بــه برنامه  های فرهنگــی و تبلیغی کمیته فرهنگی مرکــزی از جمله 
برگزاری ســوگواری عبرات، اجرای طرح نایب الشهید و مشارکت در 
ویکی اربعین، برنامه ریزی جهت برگزاری مراســم بدرقه بانوان زائر 
اربعین در استان، برگزاری نشست  آموزشی و توجیهی  اباغ وظایف  
و مســؤولیت های مبلغه هــای تاییــد صاحیــت شــده و در معرض 
اعــزام به موســم اربعین و دریافت  گــزارش  فعالیت های مبلغه های 

اعزامی به موسم اربعین و ارزیابی و تعیین سطح آن ها اشاره کرد.

با پذیرفتن مسؤولیت کارگروه بانوان ستاد اربعین حسینی انجام می شود؛

مشارکت فعال حوزه های علمیه خواهران در برنامه های اربعین
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خبر

گفــت:  خانــواده  و  زن  تحقیقــات  مرکــز  رئیــس 
بایــد بررســی شــود که چــه نگاهی لیبرالیســت  
بــه انســان و ارزش هــای اخاقی دارد کــه از دل 
لیبرالیســم آزادی بــه معنــای امــروز یعنــی اباحه 
گری پیش می آید، و عقانیت اسامی چیست 
کــه آزادی بــه معنــای لیبرالیســتی را ضــد آزادی 

تفسیر می کند.
در  زیبایی نــژاد  والمســلمین  حجت االســام 
نخســتین دوره کوتــاه مــدت مطالعات جنســیت 
کــه  کشــور  از  خــارج  آکادمیــک  مخاطبیــن  ویــژه 
دوشــنبه ۶ شــهریور در مرکــز مدیریــت حوزه های 
علمیــه خواهران برگزار شــد با بیان اینکــه باید در 
گفت وگوهــا یک فهم متقابل حاصل شــود اظهار 
کــرد: در اندیشــه شــیعیان امامــان معصــوم )ع( 
دوازده نفر هســتند، تناقضات رفتار میان ایشــان 
وجــود ندارد امــا موضع گیری های مختلف وجود 
دارد کــه البتــه موضع گیری های مختلف به دلیل 
وجــود شــرایط مختلــف اســت بــه عنــوان مثــال 
در یــک شــرایطی صلــح و در شــرایط دیگــر جنگ 

انتخاب می شود.
وی افــزود: بــه عنــوان مثــال بــه امــام صــادق )ع( 
کــه حــدود 1۵۰ ســال پــس از حضــرت علــی )ع( 
زندگی می کردند که اشــکال شــد کــه حضرت علی 
ســاده  و  قیمــت  ارزان  لباس هــای  همــواره  )ع( 
می پوشــیدند امــا شــما لباس خوب می پوشــید، 
پاســخ امام صادق )ع( به دو نکته اشــاره داشت، 
نخســت اینکــه حضــرت علــی )ع( حاکــم بودند و 
مناســب بــود کــه حاکــم ماننــد اشــخاص ضعیف 
زندگــی کنیــد و دوم اینکه شــرایط در زمان زندگی 
حضرت علی )ع(، شرایط سختی بود و مسلمانان 
در ضیق بودند و شــرایط اقتصادی عموم جامعه 

مناسب نبود.
رئیس مرکــز تحقیقات زن و خانواده خاطرنشــان 
کــرد: در برخــی تفســیر آموزه های دینــی یک امام 
دیگــر  امــام  و  می دهــد  توضیــح  حــدی  یــک  در 
توضیحات تفصیلی تر دارد و این مســئله نباید به 
عنوان تناقض میان دو دیدگاه مطرح شــود بلکه 

تفاوت اجمال و تفصیل است.
وی ادامــه داد: مــا شــیعیان معتقدیــم کــه عــاوه 
بــر اینکه شــیعیان معصوم هســتند پیامبــران نیز 
معصوم هستند و این یکی از نقاط افتراق دیدگاه  
شــیعیان و اهل ســنت اســت و داســتان هایی که 

در مــورد حضرت داوود یا حضرت ســلیمان گفته 
می شــود کــه در برخــی از احادیــث وارده در متون 
اهل تسنن وجود دارد، از نگاه ما منشأ این است 
که غیر مســلمانان این دیدگاه ها را را وارد ادبیات 

اسام کرده اند.
حجت االسام والمسلمین زیبایی نژاد با اشاره به 
مقایســه دیدگاه های موجــود در عرصه مطالعات 
جنســیت گفت: دو دیدگاه در خصوص مطالعات 
جســنیت وجود دارد که دیدگاه نخســت تشابه و 
برابــری و دیدگاه دوم که مــا نیز این دیدگاه دوم را 

انتخاب می کنیم تناسب است.
وی بیان کرد: بدون تردید اگر ما ببینیم که عده ای 
از افــراد بر روی دوپــای خود راه می روند، هیچگاه 
برای ما سوال پیش نمی آید که چرا این افراد روی 
دو پا راه  می روند اما اگر ببنیم که یک نفر به صورت 
چهــار دســت و پــا راه  می رود برای ما ســوال پیش 

می آید که چرا اینگونه راه می رود.
رئیــس مرکز تحقیقــات زن و خانواده عنــوان کرد: 
بایــد بــه ایــن نکتــه توجه داشــته باشــیم کــه چرا 
مــا نســبت بــه برخــی از مســائل پرســش مطــرح 
مســائل  از  دیگــر  برخــی  بــه  نســبت  و  می کنیــم 
پرسشی مطرح نمي کنم و این از مسائلی است که 
باید بررســی شــود و چرایی این مســئله مشخص 
شــود؛ این مســئله بــه دلیل ایــن پیش فرض ها و 
عقانیت های ذهنی ما است و سوال ها براساس 

پیش فرض هایی که داریم به وجود می آید.
مواجــه  دنیــای  امــروز،  دنیــای  کــرد:  بیــان  وی 
عقانیت ها اســت و مــا باید عقانیتی که منجر به 
نپذیرفتن تشــابهات حقوقی و تشــابه نقش های 
مرد و زن اســت و قائل به ضرورت ایجاد تناســب 
میان حقوق و مســؤولیت های زن و مرد اســت را 

بشناسیم.
زیبایی نــژاد  والمســلمین  حجت االســام 
خاطرنشــان کرد: زمانی که دو عقانیت در مقابل 
یکدیگــر قــرار می گیرنــد آن چیزی کــه در عقانیت 
اول مشــکل و مسئله محســوب می شود، ممکن 
اســت در عقانیــت دوم، ارزش و راه حــل شــمرده 
شــود بــه عنــوان مثــال آزادی جنســی در ادبیات 
لیبرالیســتی ارزش اســت امــا در ادبیــات اســامی 

مشکل و مسئله است.
وی عنوان کرد: چرایی این مسائل برای ما بسیار 
مهــم اســت، چــه نگاهــی لیبرالیســت  بــه انســان 

دارد، چــه نگاهــی بــه ارزش های اخاقــی دارد که 
از دل لیبرالیســم آزادی بــه معنا امروز یعنی اباحه 
گری پیش می آید، و عقانیت اسامی چیست که 
آزادی به معنای لیبرالیســتی را ضد آزادی تفسیر 

می کند.
 رئیــس مرکــز تحقیقــات زن و خانواده اظهــار کرد: 
دیدگاه لیبرال تمام هستی را این دنیا می داند که 
قبل و بعدی ندارد و با مرگ انسان همه  چیز تمام 
می شود اما در ادبیات دینی، قبل از اینکه به دنیا 
بیاییم در عالم دیگری بودیم و پس از مرگ نیز به 
عالم دیگری می رویم که بسیار وسیع تر از این دنیا 

است.
وی افــزود: در دیــدگاه لیبرالیســتی خــدا یــا وجود 
نــدارد یــا تنها خالق اســت و بعد از خلقت انســان 
دیگــر نقشــی ندارد امــا در نگاه مــا خداوند متعال 
لحظــه بــه لحظه جهان را هدایــت می  کند و برای 
همــه ابعــاد برنامه دارد و اختاف نظر اساســی که 
میان ما و لیبرالیســم وجود دارد این اســت که ما 
ســعادت بشــر را با خداوند تعریف می کنیم و خدا 
را همــه چیــز عالــم می دانیــم و انســان نیز بــا خدا 
تعریف می شود و اعتقاد داریم انسان زمانی ارزش 

پیدا می کند که به خداوند متصل باشد.
بــا  زیبایی نــژاد  والمســلمین  حجت االســام 
بیــان اینکــه اســام بــا مســیحیت قــرون وســطی 
تفاوت های زیادی دارد تصریح کرد: اســام دینی 
است که بر عقل و علم تأکید می کند و عقل و علم 
در خدمت کشف حقایق جهان و در خدمت فهم 
پیام هــای الهــی قــرار دارند؛ در اندیشــه شــیعیان 
اول  بخــش  کــه  دارد  اهمیــت  قــدری  بــه  عقــل 
مهم تریــن منبــع روایی مــا که اصول کافی اســت، 
مربــوط بــه عقــل اســت و پــس از عقــل مباحــث 

امامت و رسالت مطرح می شود. 
میــان  کــه  دیگــری  مهــم  تفــاوت  کــرد:  ابــراز  وی 
نــگاه  نــوع  لیبــرال و اســامی وجــود دارد،  تفکــر 
بــه گذاره هــای اخاقــی اســت، از نگاه لیبرالیســم 
و  هســتند  ذهن ســاخته  اخــاق  ارزش هــای 
انسان ها ارزش های اخاقی را می سازند و خارج از 
ذهن ما هیچ واقعیت عینی به عنوان ارزش های 
اخاقــی وجود نــدارد و می تــوان در یــک روز، یک 
ارزش اخاقــی و در روز بعد یک ارزش اخاق دیگر 

را انتخاب کنیم.

مدیــرکل روابــط عمومــی و امــور بین الملل حوزه هــای علمیــه خواهران 
از پخــش دومیــن گفت وگــوی تصویــری برخــط مدیــر حوزه هــای علمیــه 
اســتانی،  مدیــران  مــدارس،  مدیــران  اســاتید،  طــاب،  بــا  خواهــران 

هیئت امنا و موسسان حوزه های علمیه خواهران خبر داد.
حجت االســام والمســلمین علی موالیی در گفت وگو با خبرنگار نمای حوزه 
اظهــار کــرد: دومین گفت وگوی تصویری برخط حجت االســام والمســلمین 
عبدالکریــم بهجت پــور مدیــر حوزه هــای علمیــه خواهــران کشــور بــا طاب، 
اساتید، مدیران مدارس و استانی، هیئت امنا و موسسان حوزه های علمیه 
خواهــران از شــبکه کوثرنــت پخش می شــود. مدیــرکل روابط عمومــی و امور 

بین الملــل حوزه هــای علمیــه خواهــران خاطرنشــان کــرد: ایــن گفت  وگو روز 
یک شــنبه 18 شــهریور ماه جاری از ســاعت 11 تا 13 با محوریت تشــریح ابعاد 
گوناگــون مدرســه محوری و نقــش اجــزا و ارکان مختلــف حوزه هــای علمیــه 

خواهران در تحقق این راهبرد انجام خواهد شد.
گفتنی اســت اولین گفت وگوی برخط حجت االسام والمسلمین بهجت  پور 
بــا موضــوع سیاســت ها و دیدگاه هــای مدیریــت جدیــد حوزه هــای علمیــه 
خواهران در عرصه های فرهنگی، پژوهشــی و آموزشــی که برای نخســتین بار 
انجام شد،  با استقبال گسترده مجموعه حوزه های علمیه خواهران و سایر 

مخاطبان مواجه شد.

رئیس مرکز تحقیقات زن و خانواده:

عقالنیتاسالمیآزادیلیبرالیسم
راضدآزادیمیداند

مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل حوزه های علمیه خواهران خبر داد:

پخش دومین گفت وگوی تصویری برخط مدیر حوزه های علمیه خواهران 
با طالب، اساتید و مدیران مدارس علمیه خواهران

خبر خبر

خبر

مدیــر حوزه هــای علمیــه خواهــران بــا بیــان اینکه 
حوزه های علمیه باید در کنار و همراه مردم باشــند 
گفت: امروز در شــرایطی که استکبار جهانی، جنگ 
ســرد فقــر اقتصــادی را بــر نظــام و مــردم تحمیــل 
می کنــد، حــوزه وظیفه بســیار ســنگینی را بــر دوش 
دارد و انتظار زیادی از حوزه های علمیه وجود دارد.
ســال  آغــاز  مراســم  در  والمســلمین  حجت االســام 
تحصیلی حوزه  های علمیه برادران و خواهران استان 
تهــران ضمــن تبریــک عیــد غدیر خــم اظهار کــرد: آرزو 
می کنــم کــه در این ایــام مبارک، پیام غدیــر را دریافت 
کــرده و بتوانیــم بــه جهــان انســانیت منتقــل کنیــم و 
همچنیــن جهــان را بــرای پذیرایــی از فرزنــد ایشــان، 

حضرت بقیه اهلل العظم آماده کنیم.
وی افــزود: تشــویق بــه حضــور در حوزه هــای علمیه، 
صرفا تشــویق به حضور در یک نظام آموزشی معمول 
در عرض نظام های آموزشــی دیگر مانند دانشگاه ها و 
پژوهشــگاه ها نیســت، حوزه علمیه بار بسیار سنگین 
بازگردانــدن مــردم به فطرت و مراقبت بر رشــد فطری 

آن ها را بر عهده دارد.
اینکــه  بیــان  بــا  علمیــه خواهــران  مدیــر حوزه هــای 
هســتند  انبیــا  راه  ادامه دهنــده  علمیــه  حوزه هــای 
خاطرنشــان کــرد: حوزه هــای علمیــه تــاش می کنند 
تا مردم آنچنان که آفریده شــده اند، شــکوفا بشــوند و 
مراقبت می کند تا فضاها و جریان های مخالف، مردم 

را از مسیر درست و صحیح خارج نکند.
وی ادامــه داد: در حــال حاضر مناطق مختلف کشــور 
یــک کارویژه دارند و باید توجه داشــته که تحصیل در 
حــوزه علمیــه تهران، تحصیل در حوزه ای ویژه اســت 
چراکــه تهــران شــاه راه ورود اندیشــه های متعــدد بــه 
کشــور اســت و جرقه های اصلی و اولیه  هــر جریانی در 

تهران زده می شود.
اســتاد برجســته حوزه هــای علمیــه عنوان کــرد: پیام 
شــکفتگی و تحــول در ابعــاد مختلف، ابتــدا در تهران 
به گــوش مي رســد و از تهــران اســت کــه به دیگــر نقاط 
منتقــل می شــود و پیــام مدیریــت انقابــی،  مدیریت 
ناقــص یــا مدیریــت ســکوالر از تهران به سراســر کشــور 

ارسال می شود.
حجت االسام والمسلمین بهجت پور بیان کرد: مردم 
تهــران باید در این تحول از گذشــته به حال و شــرایط 
جدیــد بــه خوبــی مدیریــت دینــی شــوند ، حوزه ّ های 
علمیه خواهران سراسر کشور اگر بنا است که در شرایط 

تحول قرار گیرند الگو و نماد الزم دارند.
وی بــا بیــان اینکــه طــاب تهــران در شــاه راه تضــارب 
اندیشــه ها و اعتقــادات قــرار دارنــد تصریح کــرد: حوزه 
برای اینکه بتواند تحوالت چهل سال  گذشته انقاب 
اســامی را بــه خوبــی جمع بنــدی کنــد و فضــا را برای 
ورود بــه پــس از چهل ســالگی فراهم کند، نیــاز به یک 
مــدل و نماد دارد و چه حوزه و اســتانی بهتر و واالتر از 

حوزه  علمیه تهران است.
مدیــر حوزه هــای علمیه خواهــران عنوان کــرد: حوزه  
علمیه تهران، همانند تنگه احد است و اگر ما در اینجا 
نتوانیــم حوزه هــای علمیــه را بــه رشــد و شــکوفایی و 
مهارت انجام وظیفه در شــرایط جدید برســانیم، اوال 
حوزه و ثانیا مردم را از دســت خواهیم داد و این برای 
همه ما ضایعه  ای اســت که به ســختی می تــوان آن را 

جبران کرد.
وی تصریح کــرد: از خواهران و برادران طلبه خواهش 
بــه شــرایط فرهنگــی، اجتماعــی، اقلیمــی،  می کنــم 
ظرفیت هــا، فرصت هــا و تهدید هــای موجــود توجــه 

داشته باشند و متناسب با شرایط فعالیت کنند.
اســتاد برجســته حوزه های علمیه با بیــان اینکه باید 
فهــم عمیــق در دیــن بــه نتیجه برســد گفــت: ورود نو 
َرس و کال به عرصه های اجتماعی، فرهنگی و تبلیغی 
بیــش از آنکــه منجر بــه هدایت و ارشــاد مردم باشــد، 

موجب سقوط و ضرر خواهد شد.
 وی بــا بیــان اینکــه حوزه هــای علمیــه بایــد در کنــار و 
همراه مردم باشند افزود: امروز در شرایطی که استکبار 
جهانــی، جنگ ســرد فقر اقتصادی را بــر نظام و مردم 
تحمیــل می کنــد، حــوزه وظیفه بســیار ســنگینی را بر 
دوش دارد و انتظــار زیــادی از حوزه های علمیه وجود 

دارد.

مدیر حوزه های علمیه 
خواهران در مراسم آغاز سال 

تحصیلی حوزه های تهران:

حوزه های علمیه باید 
همراه مردم باشند

 دبیر شورای سیاست گذاری 
حوزه های علمیه خواهران:

ایران کانون مبارزه
 با استکبار است

دبیــر شــورای سیاســت گذاری حوزه هــای علمیــه خواهــران بــا 
بیــان ایــن که نبایــد اجازه عملی شــدن طرح های دشــمن برای 
ایجاد اختاف بین مســلمانان را داد، گفت: باید با هوشــیاری، 
برادری شیعه و سنی و با حفظ وحدت مانع نفوذ و پیاده سازی 

طرح های خائنانه دشمنان اسام شویم.
آیــت اهلل مرتضــی مقتدایــی عضــو جامعــه مدرســین حــوزه علمیه 
قم امروز در دیدار با بزرگان نهضت حســینی پاکســتان که در ســالن 
اجتماعات جامعه مدرسین برگزار شد، با اشاره به فعالیت شیعیان 
پاکستان در نهضت حسینی اظهار داشت: برادران عزیز پاکستان در 
نهضت حسینی بسیار فعال هستند و در مبارزه با داعش، وهابیت، 
افــراد ســودجو و فرصت طلــب فعالیت می کنند که این امر بســیار با 

ارزش بوده و برآمده از تفکر اسام و تشیع است. 
نماینــده مجلــس خبــرگان رهبــری بــا بیــان این کــه دولــت آمریکا، 
انگلیس و فرانسه در مقام مبارزه با اسام بسیار سرسخت هستند، 
گفت: در اثر انقاب ایران و نهضت حضرت امام خمینی)ره( بیداری 
اســامی در دنیا پیدا و ســبب آشــنایی و هشــیاری مردم نسبت به 

جریان های استکباری شد. 
وی بــا تأکیــد بــر این کــه امــروز منفورتریــن فــرد دنیــا، رییس جمهور 
آمریکا اســت، بیان کرد: دشــمنان می دانند که کانــون حرکت ایران 
استکبارســتیزی اســت، از این رو به دنبال تضعیف اســام و تشــیع 
بوده و به همین جهت تکفیری ها و وهابیت را برای ایجاد اختاف 

بین مسلمانان حمایت می کنند.
 آیت اهلل مقتدایی با اشاره به وظایف بزرگان جهان اسام در مقابل 
جریــان تکفیری بیان کرد: مهمترین وظیفه ما ایســتادن در مقابل 
افــکار پلید وهابی گری و تکفیری اســت، به همین جهت باید دین 
اسام و مسائل اعتقادی آن را تبلیغ کرد تا شبهات از ذهن جوانان 
و مردم زدوده شود، این وظیفه مهمی برای علمای اسام است و 

همه باید به صورت متحد به وظیفه خود عمل کنند.
 دبیر شــورای سیاســت گذاری حوزه های علمیه خواهران گفت: در 
ایــران حــوزه علمیــه قم، علمــای بــزرگ و مراجع عظام هســتند که 
زعامــت حــوزه را برعهــده دارنــد و ایــن حوزه زنــده، با نشــاط و پویا 

است. 
وی بیــان کــرد: در حــوزه جامعــه مدرســین وجــود دارد و گروهــی از 
مدرســان و علمای حوزه علمیه در آن حضور دارند که تأســیس آن 
مربــوط بــه ۶۰ ســال قبــل اســت و بزرگانــی از مراجع در ایــن جامعه 
عضو بوده و اکنون هم علمای بزرگی از عصر حاضر عضو این جامعه 

هستند. 
آیــت اهلل مقتدایــی در ادامــه بــه وظایف جامعه مدرســین اشــاره و 
بیــان کــرد: این جامعه عاوه بر نظارت علمی بر حوزه و طاب، یک 
نظارت سیاســی بر  نظام جمهوری اســامی داشته و از آن حمایت 

می کند. 
دبیر شورای سیاست گذاری حوزه های علمیه خواهران با اشاره به 
ســخنان رهبــر معظم انقاب درباره جامعه مدرســین خاطرنشــان 
کرد: رهبر انقاب در جلســه ای خطاب به اعضای جامعه مدرسین 
فرمودند، جایگاه عظیم و نفوذ کام جامعه مدرســین در نزد مردم 
اعطایی نیســت، بلکه به ســبب اقدامــات، برخوردهای مناســب، 
سخنرانی ها و موضع گیری های ارزشی اعضای آن چنین جایگاهی 

برای جامعه به وجود آمد. 
عضــو جامعه مدرســین حوزه علمیه قــم افزود: رهبــر انقاب تأکید 
داشــتند کــه جامعــه مدرســین نســبت به ســیر جمهوری اســامی 
ایران اشــراف کامل داشــته و در صورت مشــاهده خطا و انحرافی از 
دولتمردان، تذکر دهد، اگر از فان وزیر یا رییس جمهور کاری خاف 

مصلحت نظام مشاهده کردید، تذکر دهید تا پاسخ گو باشند.
وی اضافــه کــرد: بــه فرمــوده رهبر معظــم انقاب نظــام فرزند حوزه 
اســت و حوزه علمیه مادر این نظام الهی اســت، باید توجه داشت 
کــه امام راحل و یاران ایشــان حــوزوی بوده و قیام مقدس خود را از 
حوزه آغاز کردند، بدیهی است که غفلت مادر از فرزندش پذیرفتنی 
نیســت و الزم اســت او را حفظ کند، از این جهت جامعه مدرســین 
بــر اعمــال نظام نظــارت می کند تــا از بروز انحــراف و خطایــی در آن 

جلوگیری کند. 
آیــت اهلل مقتدایــی همچنین به وظایف شــورای عالی حوزه اشــاره 
و بیــان کــرد: این شــورا سیاســت گذاری برای حوزه هــای علمیه قم 
و سراســر کشــور را برعهــده دارد کــه ســبب یکپارچگــی عظیمی بین 

حوزه های علمیه کشور شده است. 
وی با تأکید بر ضرورت وحدت بین مســلمان جهان گفت: با اتحاد 
و اخــوت دســت بــرادری به همه مســلمانان داده تا بــا همفکری و 
بــرادری در مقابــل تــاش دشــمنان در جهــت از بین بردن اســام، 
بایســتیم و از اســام، احکام آن و این کشور اسامی حمایت کنیم و 

این وظیفه شرعی با وحدت و همدلی امکان پذیر است. 
دبیر شــورای سیاســت گذاری حوزه های علمیه خواهــران  در پایان 
افــزود: نباید اجازه عملی شــدن طرح های خائنانه دشــمنان برای 
ایجــاد اختاف بیــن مســلمانان را داد، بلکه با هوشــیاری، برادری 
شــیعه و ســنی و بــا حفــظ وحــدت بایــد مانع نفــوذ و پیاده ســازی 

طرح های خائنانه دشمنان اسام شویم.
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فرمانده کل قوا در دیدار فرماندهان 
قرارگاه پدافند هوایی خاتم االنبیاء )ص( ارتش:

قرارگاه پدافند هوایی در خط مقدم 
مقابله با دشمنان ایران است

حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای )مدظله العالی( در دیدار فرماندهان و مسئوالن قرارگاه پدافند هوایی ارتش جمهوری اسامی ایران، این 
قرارگاه را بخشی بسیار حساس از نیروهای مسلح و در خط مقدم مقابله با دشمنان ایران خواندند و بر افزایش آمادگی ها و توانمندی های 

کردند. کید  کارکنان آن تأ پدافند هوایی و 
کید بر اینکه از لحاظ محاسبات  در این دیدار که به مناسبت روز پدافند هوایی برگزار شد، حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای)مدظله العالی( با تأ
چابک،  و  کارآمد  مدیریت  با  و  هوشیاری  با  باید  مسلح  نیروهای  حال،  عین  در  گفتند:  ندارد،  وجود  نظامی  جنگ  وقوع  احتمال  سیاسی 
که در جهت تقویت آمادگی های نیروهای مسلح برداشته شود،  گامی  توانایی های انسانی و تجهیزاتی خود را روز به روز ارتقا دهند و بدانند هر 

یک عبادت و حسنه در نزد پروردگار متعال است.
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حضورسامانهخبریحوزههایعلمیهخواهراندرنمایشگاهمطبوعاتاستانگلستان
همزمان با 17 مرداد روز خبرنگار 

نمایشگاهی از مطبوعات و خبرگزاری های 
گلستان برپا شد و روابط  فعال در استان 

عمومی حوزه علمیه خواهران استان 
گلستان به نمایندگی از سامانه خبری 

حوزه های علمیه خواهران، نشریه 
کوثرنیوز در این  نمای حوزه و خبرگزاری 

کرد و ضمن معرفی  نمایشگاه شرکت 
این سامانه و عملکرد و دستاورد های 

آن فعالیت  هایی در راستای معرفی 
حوزه های علمیه خواهران انجام داد، 

گزارشی از حضور در  آنچه در پی می آید 
این نمایشگاه است.

در نشســت مدیریــت حــوزه علمیــه خواهــران اســتان 
گلستان با اداره کل فرهنگ و ارشاد اسامی و تفاهمات 
صــورت گرفتــه و همچنیــن حمایــت هــای ویــژه »خانم 
ســیده نفیســه حســینی واعــظ« مدیــر حــوزه علمیــه 
خواهــران اســتان؛ خانــم قربانــی نــژاد مســئول روابــط 
عمومــی اســتان بــه نمایندگــی از روابــط عمومــی و امور 
بیــن الملل مرکــز مدیریت حوزه های علمیــه خواهران، 
مجــری برپایــی این نمایشــگاه بــود؛ اقدامــات الزم را در 
ایــن خصــوص انجــام داد. در ابتــدا هماهنگــی هایی با 
حجت االســام والمســلمین جناب آقای موالیی مدیر 
کل روابــط عمومــی و جنــاب آقــای ذاکــری رئیــس اداره 

اطاع رسانی صورت پذیرفت.
بازدید رســمی از نمایشــگاه، از روز شــنبه 13 مرداد آغاز و 

در دو نوبت صبح و عصر تا 17 مرداد به طول انجامید.

* بازدید و حضور طالب و مسئولین از غرفه
بعــد از اتمام فعالیت های مقدماتــی، با تمامی مدیران 
و مســئولین روابط عمومی اســتان تماس گرفته شــد تا 
ضمــن بازدید، با حضور فعال خــود از غرفه، از مجموعه 
فعالیــت هــای حــوزه هــای علمیــه خواهــران حمایــت 
نماینــد که تــا اندازه ای توانســتیم به این هدف دســت 
یابیــم. حضور فعال طاب و دانش آموختگان در غرفه، 
موجبــات توجه ســایر غرفه ها به غرفــه خبرگزاری حوزه 
را جلــب نمــوده، از حاضریــن در غرفه، جهــت حضور در 

نشست ها دعوت به عمل آمد. 
عــاوه بر دعــوت از مســئولین حوزه، از برخی مســئولین 
نهادهای دیگر، خانواده های طاب و غرفه داران دیگر 

نیز جهت بازدید دعوت به عمل آمد.
در همین راســتا، برخی اعضا شــورای شــهر، غرفه داران 
دیگر _که یا مدیر مســئول و یا خبرنگار بودند- ، مدیران 
کل نهادهــای اجرایــی اســتان و رؤســای شهرســتانی، 
مســئولین ارشــد نظامی، طــاب و بعضا خانــواده های 
آنــان از نمایشــگاه بازدیــد نمودنــد کــه نظــرات 4۰ نفــر از 
مدیران کل و مسئولین ارشد نظامی در دفتر یادبود این 

غرفه ثبت گردید.

* برگزاری ویژه برنامه ها
نیــز  و  بازدیدهــا  و  فعالیــت  نمــودن  هدفــدار  جهــت 
شناســاندن توانمندی های حوزه و اساتید مجرب آن، 
۵ نشســت و 1 مصاحبــه مطبوعاتــی از ســوی مدیریــت 
غرفــه برنامــه ریــزی شــد کــه از غرفــه داران دیگــر جهــت 

حضور در برخی نشست ها دعوت به عمل آمد.
1- دکتــر محمــد حکیمــی اســتاد حــوزه و دانشــگاه در 
نشســت »مسئولیت مطبوعات در ترویج فرهنگ دینی 
در  جامعــه« کــه با حضور طاب مدرســه علمیــه و عالی 
الزهراء)س( گرگان و سعدیه رامیان در غرفه  برگزار شد، با 
بیان این که یکی از نقش های مطبوعات آگاهی بخشی 
بــه جامعه اســت، ابراز کــرد: مطبوعات در رشــد فرهنگ 
جامعــه نقــش مهمی دارند بــه این معنا کــه عقل مردم 
رشــد کــرده و بــر آگاهی آنــان بیفزایــد. یکی از ابعــاد مهم 

فرهنگ، رشد فرهنگ دینی و اجتماعی است.
وی ضمــن اشــاره بــه آیــه ای از ســوره اســراء مبنــی بــر 
ضــرورت آگاهــی یافتــن و آگاهــی دادن بــه افــراد، بــه دو 
وظیفــه مطبوعــات در ایــن زمینــه پرداخــت و گفــت: از 
یک طــرف مطبوعات باید حقایق را به صورت مســتند 
برای مردم آشکار نموده و از طرف دیگر در تقلیل مرارت 
های مردم و حل مشــکات جامعه نقش داشته باشند 
تا مســئولین با شناختی که به این وسیله به دست می 

آورند، در رفع آن قدم بردارند. 
این اســتاد حــوزه، بیان حقایــق دینی و رفع مشــکات 
مربــوط بــه تعلیــم و تربیــت دینــی را از دیگــر نقش های 
تاثیرگــذار مطبوعــات دانســت و افــزود: مطبوعــات مــی 
توانند متناســب با مناسبت های تاریخی و اجتماعی و 
فرهنگی از جمله واقعه عاشــورا مقاالتی بنویســند که در 
مقام توصیف حقایق را بیان بکند و در مقام تحلیل نیز 

تجزیه و بررسی شود. 
 حکیمــی بر متخصص بودن نویســنده در نوشــته های 
خود تاکید کرد و گفت: امروز نمی شود یک نفر هم مورخ 
اســام و هم فیلسوف و فقیه و...باشد، مطبوعات باید 
بــا مراجعــه بــه متخصصین هــر فــن، حقایــق را دقیق و 
مســتند بیان نمایند. وی در راســتای نقش مطبوعات 
در مســائل اجتماعی خاطرنشــان کرد: یکی از مشکات 
جامعه و خانواده ها، فضای مجازی و استفاده بی رویه 
از آن اســت؛ فضای مجازی باعث دوری اعضاء خانواده 

از یکدیگر شــده اســت. پیشــگیری و فرهنگ ســازی در 
نحوه استفاده صحیح از جمله وظایف مطبوعات است 
که باید در راه حل مشکات و سواالت دینی افراد کمک 

نمایند.
اســتاد دانشــگاه، توصیــف، تحلیــل و نقــد را از وظایــف 
مطبوعــات دانســت و بــر مبــارزه بــا خرافــات تاکیــد کــرد 
و افــزود: محتــوای مطالبــی کــه مطبوعــات در مســائل 
دینــی بــه کار مــی برند باید با قرآن، عقل ســلیم و ســیره 
پیامبر)ص( و اهل بیت)علیهم السام( مطابقت داشته 

باشد.
حکیمی تاکید کرد: مطبوعات باید مطالب مفید، ساده 
و روان و مــورد نیــاز جامعــه را بنویســند نــه مطالبــی کــه 
باعث اختاف آفرینی شــود، محتوای مطبوعات زمینه 
وحــدت آفرینــی را فراهــم کنــد چــرا کــه مــا یــک دشــمن 
مشــترک داریــم. وی بــا بیــان ایــن کــه مطبوعــات بایــد 
اندیشــه و میزان درک عموم افراد جامعه را رشد دهند، 
اضافه کرد: مطبوعات باید رشــد معرفــت دینی و ترویج 
اخاق دینی در جامعه را در رأس کارهای خود قرار داده 

و مردم را با معارف و منابع دینی آشنا نماید.
ایــن اســتاد حــوزه و دانشــگاه در پایــان ضمن اشــاره به 
ویژگــی هــای یــک نویســنده موفــق؛ هوشــمندی، علم 
و آگاهــی، انصــاف و قلــم روان را از جملــه آن ویژگــی هــا 

دانست.
2- خانــم قربانــی نــژاد مســئول روابــط عمومــی حــوزه 
علمیــه خواهــران این اســتان در نشســتی با مســئولین 
روابــط عمومــی مــدارس علمیــه«، توجه ویــژه به بحث 
ارتباطــات، تبلیغــات و رســانه ها را تاکیــد و برخی نکات 

پیرامون اخبار را مطرح کرد. 
هــا،  روابــط عمومــی  برشــمردن وظایــف مهــم  بــا  وی 
پیرامون ضرورت تعامل حوزه با رســانه ها گفت: امکان 
ندارد در عصر حاضر روابط عمومی یک ســازمان باشیم 
امــا با رســانه در ارتبــاط نبود.  وی یکــی از وظالیف مهم 
روابط عمومی ها در عرصه کنونی را تعامل با رســانه ها، 
مطبوعات، نشــریات و غیره دانســت و افزود: یک روابط 
عمومی موفق و کارآمد با ارتباط هر چه بیشــتر با رســانه 
ها، سازمان ها و ادارات دیگر زمینه معرفی دستاوردها، 
فعالیت ها و پیشــرفت سازمان خود را در جامعه فراهم 

می آورد.
 مســئول روابــط عمومــی حــوزه علمیــه خواهــران ایــن 
استان حضور غرفه خبرگزاری حوزه خواهران را در میان 
خبرگــزارای های دیگِر اســتان مثبت ارزیابی کرد و گفت: 
ایــن حضــور، بــرای روابــط عمومی هــا و طــاب مدارس 
علمیه ای که حضور پیدا کردند، اقدام جالب و جدیدی 
بود که »حوزه« هم در این میان حرفی برای گفتن دارد.
بــا اشــاره بــه مهــم تریــن وظایــف روابــط  نــژاد  قربانــی 
عمومــی هــای مــدارس، شــرح وظایــف روابــط عمومــی 
مرکــز مدیریت، اســتان و مدارس را یکســان و نزدیک به 
هم دانســت و اذعان کرد: میزان فعالیت روابط عمومی 
مــدارس بســتگی به پذیــرش جایــگاه روابــط عمومی از 

سوی مدیران آنان دارد. 
وی ارتبــاط و تعامــل با ســازمان ها و نهادهــای اجرایی 
را بــه عنوان یکــی از وظایف مهم روابــط عمومی معرفی 
کــرد و ابــراز داشــت: حضــور غرفــه حــوزه در نمایشــگاه، 
زمینــه هــای همــکاری خوبــی را بوجــود آورده اســت که 
ایــن تعامــات برای پیشــبرد اهداف حــوزه های علمیه 

خواهران و نهادهای همسو بسیار اثرگذار و مهم است.
مســئول روابط عمومی این اســتان، در راستای وظیفه 
»تبلیغــات« توضیــح داد: یکــی دیگــر از وظایــف روابــط 
عمومی که برای معرفی دستاوردهای حوزه های علمیه 
خواهران مهم اســت، بحث تبلیغات می باشد که اکیدا 
توصیه می کنم روابط عمومی ها در این مورد با مدرسه 

همکاری خوب و فعالی داشته باشند. 
قربانی نژاد ادامه داد: زمینه های خوبی برای اســتفاده 
از ابراز تبلیغاتی در اســتان وجود دارد که آشــنایی با آنها 
بــرای روابــط عمومی ها الزم اســت تا در مناســبت های 
خاص از آن بهره گیرند، از آن جایی که حوزه های علمیه 
نقش بسیار مهمی در فرهنگ سازی جامعه در بسیاری 
از امور به ویژه مسائل دینی دارند، تبلیغات در مناسبت 

های دینی در سطح شهر فرصت مناسبی برای این امر 
اســت. وی در راســتای مباحث مربوط بــه خبر و اطاع 
رســانی، رصد اخبار حوزه و مدارس در رســانه ها را مورد 
تاکیــد قــرار داد و افــزود: حتما اخبار خــود و محتوای آن 
را رصــد کنیــد که در مفهوم و محتوای آن اشــکالی پیش 
نیامــده باشــد. و از طــرف دیگر آمار بگیرید که خبر شــما 

چقدر بازتاب داشته است.
مســئول روابــط عمومــی این اســتان اظهــار کــرد: با این 
که 4 ســال از اســتقال اســتان سپری شــده و برنامه ها، 
همایــش هــا، نمایشــگاه هــا و فعالیت هــای مختلفی از 
ســوی مدیریــت انجام شــده، اما هنــوز آن طور کــه باید 
حوزه خواهران استان شناخته نشده است؛ اینجاست 

که فهمیده می شود بیشتر باید تاش کرد. 
قربانــی نــژاد گفتمــان ســازی را یک اصل مهــم در روابط 
عمومــی دانســت و توصیــه کرد: روابط عمومــی ها غیر از 
فضــای معمولــی و اداری؛ با مســئولین مدرســه، روابط 
عمومی های مدارس دیگر و با استان مشورت و تعامل 
داشــته باشــند تا با بهره گیری هر چه بیشــتر از تجارب، 
پیشــرفت و موفقیت بهتــری برای انجــام فعالیت های 
خــود فراهــم نماینــد و بتواننــد فعالیــت های خــود را با 

گستره استانی و حتی کشوری برگزار نمایند.
وی ضمــن بیــان نکاتــی پیرامــون اشــکاالت خبــری و 
عکاســی، فعالیــت هــای روابــط عمومــی های مــدارس 
علمیه اســتان را مثبت و کمترین اشــکاالت ارزیابی کرد 
و اعــام نمود: فعالیت های خبری مدارس در ســال 9۶ 
رتبه بندی شده اند که در شرایط مناسبی از دو رتبه اول 

تقدیر به عمل خواهد آمد.
مسئول روابط عمومی استان ابراز کرد: ما در بحث روابط 
عمومــی اســتان، بــه دنبــال تربیــت حرفــه ای نیروهای 
خود در بحث خبر و اطاع رسانی و ارتقا توانمندی های 
آنان در زمینه های مرتبط هستیم که هدف اصلی ما در 
ایــن مــورد، معرفی هــر چه بهتر و کاملتر مــدارس علمیه 

استان است.
قربانــی نژاد در پایــان نکاتی را دربــاره مباحث مربوط به 
خبر، ارسال آن به خبرگزاری ها و هفته نامه های محلی 

و تهیه ویژه نامه مطرح کرد.  
3- دکتــر عبــاس عبداللهــی فــر اســتاد حوزه و دانشــگاه 
در نشســت »دیــن و رســانه« کــه بــا حضــور جمعــی از 
دانــش آموختــگان و مســئولین مدرســه علمیــه و عالی 
الزهــراء)س( گرگان، خبرنگاران و عمــوم بازدیدکنندگان 
اعم از خانم و آقا برگزار شــد، با بیان این که نســبت دین 
و رســانه بعد از پیروزی انقاب اسامی موضوعیت پیدا 
کــرد، بــه بیــان تاریخچــه رســانه و تعریــف آن پرداخت و 
گفت: به طور اجمال، رســانه وســیله انتقال پیام اســت 
کــه خود پیــام می تواند با موضوعات و اشــکال مختلف 

بیان شود.
وی بــا بیــان ایــن کــه از صــدر مشــروطه اقبــال خوبی به 
رســانه هــای مکتــوب شــده اســت، توضیــح داد: زمینه 
کتابت از هزاران سال پیش در بستر اسام وجود داشته 
و مســلمین در ایــن زمینــه فعالیــت نمودنــد، به همین 
جهــت زودتــر مــی تــوان بــا آن انــس گرفــت. این اســتاد 
حــوزه دین را مجموعــه ای از باورها، حقایق، ارزش ها، 
دســتورات و قوانین دانســت و اذعان کرد: تمام دین در 
دوچیز اســت؛ هســت ها و بایدها؛ دیــن مجموعه ای از 
آمــوزه هایــی اســت که مــی توانــد در خدمت رســانه قرار 

گیرد.
عبداللهی فر معتقد اســت؛ قرآن نوعی رســانه نوشتاری 
است و خبر را می توان در آموزه های دینی سراغ گرفت. 
یکــی از فعالیت های پیامبر)ص( هم، ِاخبار بوده اســت 
کــه در واژگان نبی آمده اســت.  وی اظهــار کرد: همه ما، 
مسئولین و بازدیدکنندگان نمایشگاه باید به این نتیجه 
برســیم کــه در مقابل جامعــه »باید چه کنیــم؟«. برخی 
معتقدند رسانه دست آورد عصر مدرن است که از ویژگی 

های این عصر، دنیاگرایی است.
اســتاد دانشــگاه ضمــن برشــمردن کارکردهــای مثبــت 
عصر جدید، غفلت و فراموشــی از یــاد خدا، تبلیغات به 
ویــژه در بحث ســرمایه داری و ترویج مصــرف گرایی را از 
کارکردهای مهم منفی رسانه ها در این عصر معرفی کرد 

و اذعان داشــت: اســام در این زمینه، معتقد اســت که 
رسانه باید محدود شود.

عبداللهــی فــر در ادامه به بیان ویژگی های رســانه ها در 
دیــن پرداخــت و عنوان کرد: یکــی از این ویژگی ها، حق 
محــوری اســت کــه خــود دارای معانــی متفاوتی اســت، 
وقتی گفته می شــود رسانه باید حق محور باشد، یعنی 
بایــد؛ خــدا، اوامــر و صفاتش لحاظ شــود. وی در تبیین 
معنای حق محوری گفت: حق محوری گاهی به معنای 
“خــدا” بــا جمیــع صفاتــش هســت و گاهــی بــه معنای 
معرفــت مطابــق با واقع اســت که معنای دوم در رســانه 

ها بیشتر کاربرد دارد.
اســتاد حــوزه و دانشــگاه در تشــریح رســانه بــه معنــای 
معرفت مطابق با واقع توضیح داد: در این معنا، حق در 
عالــم واقع وجود داشــته و محتوای گــذاره با عالم واقع، 
مطابقت دارد اما گاهی خبر به گونه ای طراحی می شود 
که در عالم واقع وجود ندارد و با منافع افراد عجین شده 

است.
عبداللهی فر یکی دیگر از وظایف رســانه ها را روشــنگری 
دانســت و افزود: روشنگری در قرآن با نام “تبیان” آمده 
است. در عصر جدید بیشترین کاربرد روشنگری در مورد 
روزنامــه نــگاران و نویســندگان بــه کار برده می شــود اما 
روشــنگری دینی با روشــنگری جامعه شــناختی تفاوت 
دارد. وی خاطرنشــان کرد: گاهی در رســانه ها، مغالطه 
فراوان اســتفاده می شود به ویژه رسانه های معاند؛ به 
همین جهت الزم است طاب، علم و سواد رسانه ای را 

در تبلیغ داشته باشند.
استاد حوزه با بیان این که در راه حق گو بودن باید دائما 
تاش کرد، گفت: گاهی در بیان حقایق، سانســور اتفاق 

می افتد که باید آن را مدیریت کرد.
عبداللهــی فــر معتقد اســت که رســانه هــا از منظــر دین 

شدیدا قابل نقد و بررسی هستند.
4- خانــم صدیقــه بهرامــی معــاون پژوهــش مدیریــت 
حــوزه علمیــه خواهــران اســتان گلســتان در »مصاحبه 
مطبوعاتی« با عنوان »یک تیتر، یک دنیا گفتگو؛ و اما باز 
هم مسأله حجاب...« که در این غرفه و در جمع طاب 
مدرســه علمیه صدیقه طاهره)س( انبارالوم برگزار شد، 

پیرامون فلسفه حجاب سخن گفت. 
وی در تشــریح واژه »حجــاب« بیــان کــرد: ایــن کلمــه، 
اصطاحی جدید اســت که در دوران معاصر شیوع پیدا 
کــرد. حــال آن کــه در منابــع فقهــی بحــث »ســتر« یعنی 
پوشــش مطــرح اســت و از زمــان حضــرت آدم مســئله 
پوشش وجود داشته است حتی در سایر ادیان از جمله 

دین زرتشت و ... .
معاون پژوهش حوزه علمیه خواهران اســتان گلســتان 
بــا بیان ایــن نکته که حجاب زاده اســام نیســت و تنها 
توسط اســام تکمیل شده اســت، اذعان کرد: اصطاح 
»چــادر« نیــز در واژگان عــرب وجــود ندارد زیــرا این کلمه 
دارای حرف »چ« است که در لغات آنان وجود ندارد و ما 
آن را در فارسی به کار می بریم، در حقیقت کلمه چادر در 

اوستا به کار رفته است.
بهرامــی بــا اشــاره بــه جایگاه پوشــش در اســام و ســایر 
ادیان خاطرنشــان کرد: حجابی که اســام برای پوشش 
زنــان مســلمان در نظــر گرفته اســت، پوشــش کفین و پا 

هست و اصراری ندارد که صورت پوشیده شود.
آیــات  داد:  توضیــح  حجــاب  فلســفه  راســتای  در  وی 
پوشــش، اختصــاص بــه مــرد و زن نــدارد بلکــه ابتــدای 
آیــات قــرآن، اول به مــردان تذکر می دهد؛ اگــر مِن اصِل 
وجــود زن و مــرد به عنوان یک وجود انســانی شــناخت 
شــود که انســان با حجاب مصون است و باعث حفظ از 
آســیب ها می شــود؛ در این میان، آســیبب زن به دلیل 
ظرافت های موجود بیشتر است، مردان هم در صورتی 
کــه بــدون حجاب در جامعه حرکت نمایند، آســیب می 

بینند. 
معاون پژوهش حوزه علمیه خواهران اســتان به کامی 
از استاد مطهری اشاره کرد و گفت: ایشان می فرمودند؛ 
اســت«  مصونیــت  بلکــه  نیســت  محدویــت  »حجــاب 
فرمایش استاد اینجا معنا پیدا می کند، به عنوان مثال؛ 
همان طور که انسان با پوشیدن کفش محدود نشده و 

از آســیب ها مصــون می ماند، زن نیز با چادر و پوشــش 
محدود نیست بلکه مصون می ماند. 

بهرامی ادامه داد: اگر به عنوان یک زن و مرد مسلمان، 
درک کنیــم که تا چه اندازه مــی توان جامعه را در مقابل 
آســیب هــا حفــظ کــرد، این مســئله نــه تنها بــرای خود 
فــرد مصونیت اســت بلکه امنیت بخش جامعه اســت؛ 
این اســت فلســفه حجاب و چیزی کــه در عمق جامعه 
به دنبال آن هســتیم. وی با بیان این که با درخواســت 
آزادی؛ تــِن برهنه همچون پای برهنه اســت، حجاب را 
مســئله دانســت و افزود: این که اســتاد مطهری عنوان 
کتاب خود را »مســئله حجاب« نامیدند برای آن اســت 
که مســئله قابل حل است و شما می توانید در مورد آن 

یک راه حل پیشنهاد نمایید.
این استاد حوزه اظهار کرد: امروز ما با بحران و یا مشکل 
حجــاب مواجــه نیســتیم کــه قابــل حــل نباشــد بلکه با 
مســائل مواجــه هســتیم. بــا تجزیــه مســائل خواهیــم 
فهمیــد کــه گرایــش های مــا دارای ســه بعد اســت؛ بعد 

شناختی، احساسی و رفتاری.
بهرامی با توضیح ابعاد شــناختی گرایش انسان، اذعان 
کرد: با ضعف در بعد شناختی، احساس لذت از حجاب 
هم حاصل نمی شود و زمانی که احساس لذت نباشد، 
در رفتار هم بروزی نیست. در حقیقت، احساس خوش 
زمانی پیش می آید که اعتقاد خوشی از شناخت داشته 
باشیم. وی معتقد است: بحث هایی که امروزه در مورد 
عفــاف و حجــاب مطرح می شــود، بیشــتر حاصل عدم 
مطالعــه و بینــش اســت. ایــن اســتاد دانشــگاه در بیان 
راه کارهای مســئله حجاب و عفاف و ارتقا سطح بینش 
افــراد توضیــح داد: بایــد حضور مــا در جامعــه از گفتار به 
مرحلــه عمــل آید، تذکر زبانی به تنهایــی، امر به معروف 
نیســت بلکــه در مرحلــه اول آمــر بــه معــروف باید عفت 

داشته باشد، عفت در نگاه، بیان و رفتار. 
بهرامی با بیان این مطلب که بینش و شناخت، افراد را 
به نتیجه مطلوب می رساند، افزود: در تبلیغ و گفتمان 
می توان نتیجه گرفت و افراد راه صحیح را پیدا نمایند. 
وی گفت: در کشــورهای خارجــی زیاد اتفاق می افتد که 
در مــورد میزان زیبایــی افراد برهنه مســابقه می گذارند 
امــا درباره حجاب یک زن محجبه نمی توانند مســابقه 
گذارنــد زیرا اســام فلســفه ای تعریف کرده که مشــخص 

نیست چقد یک زن زیبا است.
کارشــناس مسئله حجاب و عفاف یکی از راه های برون 
رفت از این مسئله را تزریق شناخت از دوران خردسالی 

دانست. 
۵- همچنیــن نشســت با مســئول مطبوعــات اداره کل 
ارشــاد اســامی و خانه مطبوعات و بازدید از غرفه های 
دیگــر و شــرکت در ویــژه برنامــه هــای آنهــا جهت کســب 
تجربــه و تعامــل نزدیکتــر بــا غرفــه داران، از دیگــر برنامه 

های مدیریت غرفه بود.

* معرفی حوزه های علمیه در نمایشگاه
1-شکل ظاهری

غرفــه آرایــی بوســیله بنرهایــی با تصویــر؛ نشــریه نمای 
حــوزه، نمای پرتال خبرگــزاری کوثرنیوز و عنــوان غرفه و 
نیز مکتوبات استانی)نشــریه های فرهنگی و پژوهشی( 

آراسته شد. 
همچنیــن نشــریه نمــای حــوزه و ویــژه نامــه »همایــش 
حجاب پژوهی با تاکید بر قرآن و ســنت« در معرض دید 
عموم قرار گرفت. آخرین شــماره نشــریه نمای حوزه نیز 

به بازدیدکنندگان اعطا شد.
2-گفتار    

معـــرفی حوزه های علمیه خواهران از کل به جزء یعنی؛ 
مـــرکز مدیریــت حــوزه های علمیــه خواهــران، مدیریت 
اســتانی و مدارس علمیه اســتان صورت پذیرفت. برای 
ایــن کار بــا توجــه بــه موضوعیــت نمایشــگاه؛ خبرگزاری 
کوثرنیــوز و نشــریه نمــای حــوزه و جایگاه اســتان در این 
زمینه، سایت استان و نشریات مکتوب مدارس معرفی 

گردید.

* دست آوردهای نمایشگاه
ایــن نمایشــگاه بــرکات و دســت آوردهــای بســیاری را 
بــه همراه داشــت کــه در اولین قدم، معرفــی حوزه های 
علمیه خواهران، فعالیت ها و نیز خبرگزاری این مرکز به 
عنوان یک خبرگزاری دینی از سوی مرکز مدیریت حوزه 

های علمیه خواهران بوده است. 
عــاوه بــر معرفــی حــوزه هــای علمیــه خواهــران، برکات 
زیــادی را بــرای مدیریــت و مــدارس اســتان بــه همــراه 
داشــت کــه برخی در دســت اقــدام و دســته ای در حال 

بررسی است. به عنوان نمونه؛  
بــا؛ مدیــر کل کتابخانــه های اســتان گلســتان، فرمانده 
رئیــس  ایشــان،  و همــکاران  اســتان  انتظامــی  نیــروی 
حــوزه هنــری انقــاب اســامی اســتان، مســئول روابط 
عمومــی ارتــش، مدیر مســئول برخــی هفتــه نامه های 
محلی، مسئولین کانون پرورشی-فکری کودکان، روابط 
عمومــی آب و فاضــاب روســتایی، از مســئولین برخــی 
خبرگزاری های کشــوری که نمایندگی استانی داشتند، 
مسئولین شورای هماهنگی تبلیغات اسامی، پیگیری 
هایــی جهــت همکاری صورت گرفته اســت که برخی به 
مرحله انعقاد تفاهم نامه رسیده است و نیز گفتگوهایی 
بــا مدیــران کل؛ دادگســتری، شــرکت نفــت، اداره آب و 
فاضاب، دانشگاه منابع طبیعی، صنایع دستی، پارک 
فنــاوری و شــرکت گاز، جهت همــکاری طرفینی صورت 

گرفت که در حال بررسی است.            

ازدواج از دیدگاه 
مقام معظم رهبری

)مد ظله العالی(

کار الهی و یک  که مرد و زن باید آن را به عنوان یک  از نظر اسام، تشکیل خانواده یک فریضه است. عملی است 
گر چه شرعًا در در زمره ی واجبات ذکر نشده، اما به قدری تحریص و ترغیب شده است  وظیفه انجام بدهند. ا
کارگزاری، بلکه به عنوان یک  که انسان می فهمد خدای متعال بر این امر اصرار دارد، آن هم نه به عنوان یک 
کرده و جدایی  حادثه ی ماندگار و دارای تأثیر در زندگی و جامعه. لذا این همه بر پیوند میان زن و شوهر تحریص 

را مذمت نموده است.



مــدارس  مدیــران  سراســری  اجــاس  چهاردهمیــن 
علمیــه خواهــران از روز ۲7 الــی ۲۹ مرداد مــاه ســال 
جاری با محوریت مدرسه محوری، نگاهی درون زا به 
رفع کاستی ها در سالن بیداری اسامی جامعه الزهرا 

)س( برگزار شد.
در ایــن اجــاس 11 کمیســیون بــا محوریــت رفع  کاســتی 
و مدرســه محــوری بــا حضــور مدیــران مــدارس علمیــه 
مرکــز  مســئوالن  و  اســتانی  مدیریت هــای  خواهــران، 
مدیریــت برگــزار شــد و مخبــران کمیســیون یازده گانه در 
اختتامیــه چهاردهمیــن اجاســیه مدیــران سراســری 
حــوزه هــای علمیه خواهــران بر مدرســه محــوری و رفع 

کاستی های این حوزه تأکید کردند.

بــا حفــظ شــئونات  پایــدار  منابــع  ایجــاد  * ضــرورت 
حوزه های علمیه خواهران

خانم عیوضی مخبر کمیسیون منابع مالی پایدار به ارائه 
گزارشــی از این کمیســیون پرداخت و بیان کرد: با عنایت 
به وجود چالش های اساسی در تأمین منابع مالی برای 
حوزه های علمیه خواهران، ایجاد و توسعه منابع پایدار 
ضرورت غیرقابل انکاری برای حوزه های علمیه خواهران 

است.
وی افــزود: ایجــاد و توســعه منابــع پایــدار نقــش مهمــی 
در اســتقال مالــی و سیاســی حوزه های علمیــه خواهد 
داشــت و بــه همیــن دلیــل بایــد توجــه ویــژه ای بــه این 

مسئله داشته باشیم.
خانم عیوضی اظهار کرد: در کمیسیون منابع مالی پایدار 
موضوعات مختلفی ارائه گردید که شامل مسئله فقدان 
منابــع مالــی غیردولتــی در حوزه های علمیــه خواهران، 
زمینــه مدیریــت منابــع  فقــدان مدیریــت مناســب در 
غیردولتــی و ... بــود. وی تشــریح کرد: از مســائل مهمی 
که در این کمیســیون به آن اشــاره شــد ضــرورت ایجاد و 
توســعه منابع پایدار و حفظ اســتقال حوزه های علمیه 
خواهران و جذب مشــارکت های مردمی همراه با حفظ 

کرامت و شئون حوزوی بوده است.
خانــم عیوضــی ادامــه داد: بیان اهــداف و منافــع ایجاد 
منابــع مالــی پایــدار ازجملــه تشــریح مصوبــات شــورای 
عالــی حوزه هــای علمیــه خواهــران و بررســی آیین نامــه 
تدوین شــده در این خصوص از اقدامات انجام  شــده در 

این کمیسیون بوده است.
وی خاطرنشــان کــرد: در کمیســیون منابــع مالــی پایدار 
مطرح شــد که مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران 
بــا اســتفاده از تعامــات فــرا ســازمانی بــه ایجــاد کــردن 
معافیــت  نظیــر  پایــدار  مالــی  منابــع  زیرســاخت های 
حوزه هــای علمیه از اخذ هزینه برای پروانه ایجاد منابع 
مالــی بپــردازد و همچنیــن بــرای مســائلی ماننــد رفــع 

خألهای قانونی درزمینه توسعه منابع پایدار اقدام کند.
خانــم عیوضــی ابراز کــرد: همچنین مقرر شــد از امکانات 
اوقــاف و امور خیریه در راســتای ایجاد منابع مالی پایدار 

برای مدارس علمیه خواهران استفاده شود.
وی افــزود: در کمیســیون منابــع مالــی پایــدار پیرامــون 
وظایف مــدارس علمیه خواهران دراین بــاره مقرر گردید 
که توجیه هیئت امنا و مؤسس به منظور تفهیم ضرورت 
ایجــاد منابع پایــدار انجام شــود و ظرفیت  های اســتانی 
برای ایجاد و توســعه منابع پایدار موردبررسی و استفاده 

قرار گیرد.
خانــم عیوضــی اظهــار کــرد: از دیگــر مصوبه هــای ایــن 
از  کــه مــدارس علمیــه خواهــران  بــود  ایــن  کمیســیون 
ظرفیت هایــی ماننــد اجــازه از مراجــع بــرای کمــک بــه 
حوزه هــای علمیــه خواهــران از طریق وجوهات شــرعی 

استفاده شود.

* تضییق و توســعه اختیارات هیئت امنا مورد بررســی 
قرار گرفت

امــور  خانــم عبدالحمیــد مخبرکمیســیون ســاماندهی 
حوزه هــا با بیان اینکه مصوبات کمیســیون ســاماندهی 
کــرد:  بــا ســه موضــوع تصویــب شــد، اظهــار  و نظــارت 
«مشــارکت  »هیئت امنــا«  از  عبارت انــد  کمیســیون ها 

مــدارس در تصمیم ســازی و تصمیم گیــری« و »تعامات 
فرا سازمانی«. وی افزود: مصوبات کمیسیون هیئت امنا 
در دو بنــد تصویــب شــد و از میــان نظــرات مختلفــی کــه 
پیرامون هیئت امنا مطرح شــد یکی از نظرات برگزیده به 
تصویب رســید و مقرر شد که هیئت امنا با همین عنوان 
کار خــود را ادامــه داده و در برخــی از اختیــارات توســعه و 

تضییق یابد.
مخبرکمیسیون ساماندهی امور حوزه ها تصریح کرد: در 
بنــد دوم در رابطــه با فعال ســازی هیئت امنــا و عملیاتی 
شــدن حمایت هــای آن ها بــود که بنا شــد بر اســاس آن 
نحوه پشــتیبانی مالی و شیوه پرداخت و التزام پرداخت 
در زمــان معین توســط هیئت امنــا انجام شــود و هیئت 
مشورتی مطابق با تخصص هیئت امنا تشکیل شود. وی 
ادامه داد: این کمیسیون مسائلی پیرامون نحوه توسعه 
و تضییــق اختیــارات هیئت امنــا در رابطه بــا درصد تأثیر 
هیئت امنا در تعیین مدیریت مدارس حوزه های علمیه 
خواهران و کارکنان، معاونان و استادان موردبررسی قرار 

گرفت. 
درگذشــته  کــرد:  خاطرنشــان  عبدالحمیــد  خانــم 
تصویب شــده بود که از میان اعضای هیئت امنا باید سه 
نفــر مدرس باشــند کــه در مصوبــه این کمیســیون تأکید 
کردیم که نحوه انتخاب این سه نفر به این صورت باشد 
که یک نفر شخصیت علمی پژوهشی، یک نفر شخصیت 
متخصص تبلیغی و یک نفر متخصص آموزشی و تدریسی 
در هیئت امنــای مدارس علمیه خواهران حضورداشــته 
باشــند. وی تشــریح کرد: مصوبات کمیســیون مشارکت 
مــدارس نیــز این بود کــه مرکز مدیریت بــه نقش مدیران 
مدارس در تصمیم سازی و تصمیم گیری های حوزه های 
علمیه خواهــران توجه نموده و زیرســاخت های الزم در 
زمینه های آموزش، ارتقــای مهارت های مدیران و غیره 

را ایجاد کند.
افــزود:  حوزه هــا  امــور  ســاماندهی  مخبرکمیســیون 
همچنین تصویب شــد که مرکز موظف اســت در طرح ها 
و آیین نامه هــای مــدارس بــه انحــای مختلــف بــا ایجاد 
شورای مشورتی در مدارس و در مدیریت استانی نظرات 

مدارس علمیه خواهران را موردبررسی قرار دهد.
وی عنوان کرد:  در کمیسیون مشارکت های فرا سازمانی 
مقــرر شــد که تمــام تفاهم نامه هــا به دو صورت کشــوری 
و اســتانی منعقــد گــردد بر عهــده مرکز مدیریت کشــوری 
و اســتانی خواهــد بــود و همچنین تصویب شــد که مرکز 
مدیریــت انواع ارتباطات فرا ســازمانی مــدارس علمیه را 
سازمان دهی کند و ظرف مدت حداکثر یک ماه به آن ها 

اباغ کند.
خانم عبدالحمید ابراز کرد: همچنین در این کمیســیون 
مقــرر شــد دوره های مهــارت افزایی ارتباط گیــری مؤثر با 
ســازمان های مختلــف به صــورت برخــط بــرای مدیران 

مدارس علمیه خواهران برگزار شود.

* تدویــن آیین نامــه مالــی مــدارس علمیــه خواهران 
تدوین می شود

خانم فاحیان مخبر کمیســیون مالــی حقوقی و عمران 
ضمن ارائه گزارشی از این کمیسیون بیان کرد: به طورکلی 
محور مشکات ابهامات و محورهایی که در کارگروه های 
مرتبــط در شــبکه کوثرنت نیــز موردبررســی قرارگرفته بود 
شــامل مــواردی ماننــد نبــود راهبــرد و آیین نامه هــای 
مشــخص در رابطــه بــا وظایــف مالــی حقوقــی و عمرانی 
اســت. وی افزود: از دیگر مشکات ما پیچیدگی مسائل 
مالــی، حقوقــی و عمرانــی مــدارس علمیــه خواهــران و 
عــدم اطــاع مدیریت هــای مــدارس علمیه خواهــران از 
اختیارات قانونی خود در این زمینه ها اســت، همچنین 
مســائلی مانند عدم توجیه نســبت بــه فرایندهای اخذ 
زمیــن، فرایندهــای عمرانــی و فراهــم کــردن نقشــه های 
مدارس نیز از دیگر مشکات ما بود که در این کمیسیون 

موردبررسی قرار گرفت.
مخبــر کمیســیون مالــی حقوقــی و عمــران تصریــح کــرد: 
تدویــن آیین نامه مالی مدارس باهدف یکپارچه ســازی 
تدویــن  خواهــران،  علمیــه  مــدارس  در  مالــی  مســائل 

دو  تدویــن  و  تنخواه گردانــی  دســتورالعمل های 
دســتورالعمل های انبــارداری و مدیریت اموال به منظور 
یکسان ســازی روش هــای نگهــداری و صیانــت از امــوال 
در  انجام شــده  فعالیت هــای  از  علمیــه  حوزه هــای 

کمیسیون مالی حقوقی و عمران بوده است.
وی بــا بیــان اینکه در تصویب  تدویــن همه آیین نامه ها 
باید ســه نکته اساســی موردتوجه قرار گیــرد، عنوان کرد: 
اواًل بایــد در تدویــن ایــن آیین نامه ها به اصل شــفافیت 
و پاســخگویی مالی به مدارس علمیه توجه شــود، دوما 
اصــل ســادگی و روان ســازی در کارهــا بایــد رعایــت شــود 
و ســوما اصــل محــور بودن مدرســه در همــه فرایندهای 

طراحی و استاندارد باید موردتوجه قرار گیرد.
خانــم فاحیــان ابــراز کــرد: در بخــش حقوقــی مقرر شــد 
تــا تســهیات و اختیــارات قانونــی در قالــب تدویــن یک 
دســتورالعمل به مدیریت های مدارس علمیه خواهران 
ارســال شود و همچنین در بخش عمرانی نیز با توجه به 
عدم شــناخت کافی مدیران مــدارس علمیه خواهران از 
فرایندهای عمرانی مقرر شــد تا یک بخشنامه در بخش 
عمران مدارس علمیه خواهران به مدیران مدارس داده 

شود.
وی اظهار کرد: در طرح ریزی مســتندات این کمیســیون 
مــواردی ماننــد نظم بخشــی بــه مباحث مالــی، افزایش 
شــفافیت، دقت، قانونمندی و پاسخگویی و همچنین 
تمرکززدایــی از مرکز باهدف مشــارکت بیشــتر مــدارس در 

امور حوزه های علمیه خواهران موردتوجه قرار گرفت

* ایجاد و تاسیس مدرسه نخبگان حوزوی در قم
خانــم پرهیــزکار مخبر کمیســیون پذیــرش بیان کــرد: در 
کمیسیون پذیرش حوزه های علمیه خواهران مقرر شد 
تا در شرط سنی حافظان قرآن کریم، همسران و خانواده 
شــهدا تسهیل شود و شــرط حداقل مدرک سیکل برای 
داوطلبان بومی تا یک نمره تحفیف داده شود و حداقل 

پذیرش داوطلب سیکل با نمره کارنامه 1۵  باشد.
بــرای  کــه  گردیــد  مقــرر  کمیســیون  ایــن  در  افــزود:  وی 
امــر  بــرای  از اســتعداد تحصیلــی داوطلبــان  اطمینــان 
پذیــرش در مــدارس علمیــه خواهــران ضمــن توجــه به 
کارنامه تحصیلی از شــیوه های دیگر نیز اســتفاده شود و 
همچنیــن تصمیم  گرفته شــد کــه حافظان قــرآن کریم از 
شرط معدل برای پذیرش در حوزه های علمیه خواهران 

معاف باشند.
کمیســیون  در  کــرد:  اظهــار  پذیــرش  کمیســیون  مخبــر 
پذیــرش حوزه هــای علمیه خواهران مقــرر گردید تا برای 
فرزنــدان روحانیــون و نخبگان حوزه های علمیــه در امر 
پذیرش امتیازات ویژه ای داده شــود، مصوبه دیگر ما در 
این کمیســیون این بود که با توجه به کاهش داوطلبان 
در برخــی از مــدارس، برای تاســیس مــدارس جدید نیاز 

سنجی درستی صورت گیرد.
وی تصریح کرد: در این کمیسیون مقرر شد تا پذیرش در 
شــهرهایی که دارای یک مدرســه علمیه خواهران بوده 
و با کاهش داوطلب روبررو هســتند به صورت یک ســال 
در میان باشــد، همچنین مصــوب گردید تا حداقل یک 
مدرســه علمیه خواهران برای داوطلبان مقطع ســیکل 

در هر استان وجود داشته باشد. 
طراحــی  طــرح  تصویــب  بــه  اشــاره  بــا  پرهیــزکار  خانــم 
رشته های تحصیلی برای دانشجویان رشته های مرتبط 
با حوزه با توجه به رشته های تحصیلی آن ها، عنوان کرد: 

از دیگر مسائلی که در کیسیون پذیرش حوزه های علمیه 
خواهــران مقــرر گردیــد ایــن بــود کــه پذیرش نخبــگان با 
ایجاد مدرســه ای در قم مورد توجه قرار گیرد و همچنین 
مدارس علمیه ای که بیش از سه برار ظرفیت خود دارای 
طلبه هستند شرایط خاصی برای پذیرش مانند برگزاری 

آزمون و غیره داشته باشند.

علمیــه  مــدارس  درســی  متــون  از  برخــی  تعدیــل   *
خواهران 

خانم مهرابی مخبر کمیسیون آسیب های نظام آموزشی 
بیــان کــرد: در کمیســیون آســیب های نظام آموزشــی دو 
آســیب مهــم مــورد بررســی قــرار گرفــت کــه اولین آســیب 

گایه منــدی نســبت بــه حجــم متــون درســی اســت که 
دغدغه اکثر استادان و مدیران مدارس علمیه خواهران 

بود. 
وی افزود: در کمیســیون آسیب های نظام آموزشی مقرر 
گردید با نظر کارشناسی استادان نسبت به کاهش حجم 
برخی از متون درســی اقدام شــود، همچنین مقرر شد تا 
مهارت افزایی استادان مورد توجه قرار بگیرد زیرا بخشی 
از عــدم تدریــس تمــام محــدوده بــه دلیل عــدم توانایی 

استادان است.
مخبر کمیسیون آســیب های نظام آموزشی تصریح کرد: 
همچنین در این کمیسیون مقرر شد تا روش های نوین 
ارائــه تدریس مــورد توجه اســتادان قرار گیــرد و تحول در 
روش یادگیــری و تحصیــل طاب با توجه بــه روش های 
اصیل حوزوی به ویژه پیش مطالعه و مصاحبه نیز مورد 
تاکید قرار گیرد.وی خاطرنشان کرد: دومین مسئله ای که 
باید بــه آن توجه ویژه ای شــود بحث پیش نیازی برخی 
از درس هاســت کــه طــاب حوزه هــای علمیــه خواهران 
دغدغه هــای زیــادی نیــز در این رابطه داشــتند و در این 
کمیسیون راهکار های این مشکل مورد برسی قرار گرفت.
خانــم مهرابــی عنــوان کــرد: راهــکار اول ما این اســت که 
بازنگــری در تعییــن دروس پیش نیــاز و در صــورت لــزوم 
تعدیــل آن مــورد توجــه قــرار گیــرد و راهــکار بعــدی نیــز 
استفاده طاب از ظرفیت فضای مجازی در صورت عدم 

حضور مجدد در کاس های پیش نیاز است.
وی ادامه داد: تبدیل دروس پیش نیاز در موارد داشــتن 

غیبــت موجــه و نمــرات ده تــا دوازده به هم نیــازی نیز از 
راهکاهــای مهــم ارائــه شــده در کمیســیون آســیب های 

نظام آموزشی پیرامون مشکل پیش نیازها بوده است.
مخبر کمیسیون آسیب های نظام آموزشی با بیان اینکه 
طــول ســنوات تحصیل و چگونگــی اســتفاده از ظرفیت 
فضــای مجــازی یکــی دیگــر از مســائلی اســت کــه بایــد 
مــورد توجه قرار بگیرد تشــریح کــرد: وقتی طلبه به دلیل 
مشکات فراوان نمی تواند تحصیل خود را در زمان مورد 
نظر به اتمام برســاند باید زیرســاخت های مناسب برای 
آموزش مجازی فراهم شــود و کاس های آناین حداکثر 
بــه میــزان چهــار واحد درســی بــرای مقاطع ســطح دو و 
ســطح ســه و دو واحد درســی بــرای مقطع ســطح چهار 

برگزار شود.

* برگزاری دوره های ارتقای مهارت تدریس استادان 
خانم واسعی مخبر کمیســیون اساتید به ارائه گزارشی از 
عملکرد این کمیسیون پرداخت و بیان کرد: در کمسیون 
اســاتید مقــرر گردید که آزمون کتبی نیــز به مراحل جذب 
و گزینش اســتادان سطح دو حوزه های علمیه خواهران 
اضافه شده و شرط سنی حداقل 4۵ سال برای تدریس 

استادان حوزه های علمیه خواهران لحاظ شود.
وی افــزود: در این کمیســیون مقرر شــد که حداکثر ســن 
برای تدریس در مدارس علمیه خواهران ۶۰ ســال باشد 
و تمدید مجوز بعد از ســه ســال از قطع فعالیت تدریسی 
اســتادان مشــروط بــه احراز شــرایط اخاقــی و علمی آن 
اســتاد توســط مدرســه علمیــه باشــد.مخبر کمیســیون 
اســاتید اظهــار کرد: مقرر شــد تــا راه اندازی نشــریه علمی 
علمیــه  حوزه هــای  مدیریــت  مرکــز  توســط  پژوهشــی 
خواهران مورد توجه قرار گیرد و همچنین مقرر گردید شد 
تا دوره های ارتقایی استادان حوزه های علمیه خواهران 
گام به گام و به صورت نیمه وقت برگزار شود. وی ابراز کرد: 
اولویت  برگزاری دوره های ارتقایی استادها به این صورت 
است که اول دوره های اخاقی و سپس دوره های علمی 
همــراه بــا مهارت هــای تدریــس و پــس از آن دوره هــای 

ارتقای مهارت عمومی تدریس برگزار خواهد شد.
خانم واســعی ادامه داد: از دیگر اموری که در کمیســیون 
اساتید مقرر شد این بود که برگزاری دوره های تخصصی 

4

در کمیسـیون های یازده گانه چهاردهمین اجـــــــالس     سراسری مدیران مدارس علمیه خواهران مطرح شد:

کاستیهاوارائهراهکارهایتحققمدرسهمحوری کیدبررفـــــع تــــــأ

شماره 27223 ذی الحجه 1439شنبه17 شهریور 1397

رئیس و اعضای مجلس خبرگان 
با رهبر معظم انقاب اسامی 

دیدار کردند 

رهبر  خامنه ای  العظمی  آیت اهلل  حضرت  با  رهبری  خبرگان  مجلس  اعضای  و  رئیس 
کردند. معظم انقاب اسامی دیدار 

این  پنجم  دوره  اجاس  پنجمین  پایان  در  رهبری  خبرگان  مجلس  اعضای  و  رئیس 
مجلس با حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای)مدظله العالی( رهبر معظم انقاب اسامی 

کردند. دیدار 
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مهارت افزایی تدریس در مراکز استانی و در مرکز مدیریت 
هــدف  بــا  قــم  در  کشــور  خواهــران  علمیــه  حوزه هــای 
ارتقای ســطح علمی اســتادان مورد توجه مرکز مدیریت 

حوزه های علمیه خواهران قرار گیرد.

* تدویــن طرح نامــه تهذیب و تربیت مــدارس علمیه 
خواهران 

خانــم نیکپــور مخبر کمیســیون تهذیب و تربیت بــا ارائه 
گزارشــی از ایــن کمیســیون بیان کــرد: موضوعاتــی مانند 
مشــاوران حوزه هــای علمیــه خواهران، مباحــث قرآنی، 
حوزه انقابی، بصیرت سیاســی و اجتماعــی و طرح نامه 
تهذیــب و تربیــت در کمیســیون تهذیــب و تربیــت مــورد 
بررسی قرار گرفت.وی اظهار کرد: در جلسه ای که پیرامون 
مسئله مشاوران داشتیم مقرر گردید که مدیران مدارس 
بایــد حداقــل آموزش هــای عمومــی  علمیــه خواهــران 
مشــاوران را گذرانــده باشــند، همچنیــن آمــوزش رشــته 
مشاوره در سطح سه و افزایش حقوق و مزایای مشاوران 

نیز مسائلی بود که در این کمیسیون مطرح شد.
در  کــرد:  تصریــح  تربیــت  و  تهذیــب  کمیســیون  مخبــر 
جلســه ای کــه پیرامــون برنامه هــا و فعالیت هــای قرآنــی 
مــدارس علمیه خواهران بود بنا شــد که مدارس علمیه 
تفاهم نامه هایــی  همســو  ادارات  و  مراکــز  بــا  خواهــران 
منعقــد کننــد تا همــکاری و فعالیــت بیشــتری در زمینه 

فعالیت های قرآنی داشته باشند.
وی ادامــه داد: همچنیــن مقــرر گردید تا مســئله تدبر در 
قــرآن کریــم جهت بهره مندی بیشــتر طاب مــورد توجه 
قــرار گیــرد و مدرســه مجــازی قــرآن کریــم نیز جهــت ارائه 

آموزش های الزم با تأکید بر حفظ قرآن ایجاد شود.
خانــم نیکپــور عنــوان کــرد: جلســه دیگــری که داشــتیم 
پیرامــون ســرفصل های دروس فرهنگــی ماننــد زن در 
اســام، قرائت و تجوید قــرآن، روش تدریس قرآن و غیره 
بــود که برخی از آن ها مورد بازنگری قرار گرفت و دو درس 
جدیــد بــا عنــوان حــوزه انقابــی و پاســخگویی و روش 
پاسخگویی به شــبهات فرهنگی نیز به آن ها اضافه شد 
و باید دوره های مناسب برای تدریس این درس ها برای 
اســتادان برگزار شــود. وی با بیان اینکه استفاده کردن از 
استادهای غیرحوزوی در رشته هایی مانند روانشانسی 
نیز در دســتور کار قرار خواهد گرفت، خاطرنشــان کرد: در 
جلســه دیگر این کمیســیون بر این مسئله تاکید شد که 
بحــث حــوزه انقابــی در مــدارس علمیه خواهــران مورد 
توجــه ویــژه قــرار بگیــرد و راهکارهایی برای این مســئله 
داده شــد کــه یکــی از آن هــا دعــوت از اســتادان انقابــی 
و فراجناحــی بــرای روشــنگری و ارتقــای ســطح بینــش 
سیاســی طاب و اســتادان حوزه های علمیــه خواهران 
بودد.مخبــر کمیســیون تهذیــب و تربیت افزود: جلســه 
پایانــی پیرامــون طرح نامه تهذیب و تربیــت بود که اصل 
این طرح مورد تایدد قرار گرفت و مقرر شد که برنامه های 
تربیتــی بــه صــورت نظام منــد و منســجم برای مــدارس 
علمیه خواهران تنظیم شود و تأمین استادهای اخاق 
از طــرف مرکــز مدیریــت حوزه هــای علمیــه خواهــران به 

خوبی انجام شود.

* ایجاد و تاسیس مراکز پژوهشی حوزوی خواهران در 
کشور 

خانــم میرمومنــی مخبــر کمیســیون پژوهــش و راه های 
مرتبــط با آن به ارائه گزارشــی از این کمیســیون پرداخت 

و بیان کرد: بهترین چراغ راه برای حل مســائل پیرامون 
امــر پژوهــش بهــره گیــری از رهنمودهــای مقــام معظــم 
رهبری )مدظله العالی( اســت.وی ادامــه داد: در روایات 
بر این امر تاکید شــده اســت که هیچ عملی بدون عنصر 
آگاهــی مورد پذیــرش قرار نمی گیــرد و این نشــان دهنده 
اهمیــت مســئله پژوهــش و تحقیق اســت، مقام معظم 
رهبری)مدظله العالــی( نیز از تحقیق و پژوهش به عنوان 

حیات آینده کشور تعبیر کردند.
مخبر کمیســیون پژوهــش و راه های مرتبط بــا آن اظهار 
فرمودنــد  رهبری)مدظله العالــی(  معظــم  مقــام  کــرد: 
»عنصــر تحقیــق و پژوهــش در همــه جــا به صــورت یک 
اصــل در مجموعــه کارهــا باید مــورد توجه قرار گیــرد و اگر 
ژرف یابــی و پزوهــش نباشــد نتیجــه اش درجــا زدن و بــا 
دنیای پیرامون خود بیگانه شــدن است«، مقام معظم 
رهبری)مدظله العالــی( پیشــرفت کشــور را مشــروط بــه 

تحقیق و پژوهش و تولید علم و محتوی می دانند.
خانــم میرمومنــی بــا بیان اینکــه در کمیســیون پژوهش 
ســاماندهی  شــیوه های  آن  بــا  مرتبــط  راه هــای  و 
دانش آموختــگان را مــورد بررســی قــرار دادیــم، تصریــح 
کــرد: جامعــه تشــنه حضــور و فعالیــت فارغ التحصیــان 
حوزه هــای علمیه خواهران اســت اما آن ها ســاماندهی 
مناســبی ندارنــد کــه راهــکار مــا ســاماندهی مناســب و 

حمایت مادی و معنوی از آن ها است.
وی تشــریح کــرد: از دیگر پیشــنهادهای این کمیســیون 
برای ارتقای سطح پژوهشی حوزه های علمیه خواهران 
خواهــران  علمیــه  مــدارس  در  پژوهشــی  صــف  ایجــاد 
و  پژوهشــی  موسســات  و  مراکــز  تأســیس  همچنیــن  و 
پژوهشکده ها در کشور با توجه به ظرفیت  استان ها بود.

مخبــر کمیســیون پژوهــش و راه هــای مرتبــط بــا آن ابراز 
کــرد: تســهیل و مســاعدت حداکثــری و حمایــت از مراکز 
پژوهشی و همکاری با سایر مراکز پژوهشی در کشور برای 
ارتقای سطح پژوهشی طاب و همچنین تولید محتوی 
متناســب با نیازهای جامعه از دیگر طرح های پیشنهاد 

داده شده توسط این کمیسیون بود.
وی افزود: اگر معاونت های مختلف مرکز در جشنواره های 
مختلف وحدت رویه داشته باشند می توانند تاثیر بسیار 
باالیی در ارتقای ســطح پژوهشی طاب داشته باشند، 
همچنین باید اداره کل دانش آموختگان مرکز حوزه های 

علمیــه خواهــران بــا حمایــت جــدی و همه جانبــه امور 
پژوهشــی فعــال شــود و تنها به مســائل فرهنگــی توجه 

نکند.

کــودکان در عرصه هــای  بانــوان و  * پایــش نیاز هــای 
فرهنگی، سیاسی و اجتماعی

خانم قنبری مخبر کمیسیون تبلیغ و دانش آموختگان 
اظهــار کــرد: بــا عنایت به مطالبــات مقام معظــم رهبری 
)مدظله العالــی( بــه امــر فرهنــگ و تبلیــغ و اختصــاص 
شــش ماموریــت از هشــت ماموریــت حوزه هــای علمیــه 
خواهــران، شــرح وظایــف خواهــران در زمینــه فرهنگ و 
تبلیغ با رویکرد مدرســه محوری بازخوانی شد و وظایفی 

به مدارس و مدیریت های استانی محول شد.
وی افــزود: در زمینــه تبلیــغ چهــار مصوبه مطــرح گردید 
کــه مصوبه اول شــامل پنچ گام از جملــه تاش در جهت 
ساماندهی ، ارتقا و توسعه امور فرهنگی و تربیتی بانوان و 
کودکان در سطح محلی با همکاری ارگان های ذی ربط، 
ترویــج و گســترش فعالیت های فرهنگــی در عرصه دین 
و مســائل زن و خانــواده در ســطح محلــی و منطقــه ای، 
برنامه ریــزی و اجــرای برنامه هــای افزایــش تــوان تبلیــغ 
تخصصــی و مدیریــت فرهنگــی در عرصه دین و مســائل 
زن و خانــواده در ســطح ملی و محلــی، ارزیابی وضعیت 
فعالیت هــای تبلیغی و فرهنگی و خدمــات اجتماعی با 
تأکیــد بر مســائل زن و خانــواده و رصد و پایــش نیاز های 
بانــوان و کــودکان در عرصه هــای فرهنگــی، سیاســی و 

اجتماعی است.
مخبر کمیســیون تبلیغ و دانش آموختگان خاطرنشــان 
کرد: همچنین در این کمیسیون مقرر شد، محور فرهنگی 
- تبلیغی در ســه ســطح ســتاد، مدیریت های استانی و 
مدارس فرایند تحقق شــرح وظایف خود را در شــش گام 
عملیاتــی کننــد که ایــن گام هــا عبارتنــد از: تکمیل بانک 
اطاعات فعاالن و موثرین در عرصه فرهنگ تا پایان سال 
جاری، استعدادسنجی مهارتی و علمی مبلغان براساس 
شاخص های مهارتی، علمی و شخصیتی، شبکه سازی 
تخصصــی،  و  علمــی  حیطه هــای  براســاس  مبلغــان 
توانمندسازی نظری و عملی دانش  آموختگان، کارورزی 
نیازســنجی محیطــی در حــوزه  و  و رصــد  پشــتیبانی  و 

فرهنگی، سیاسی و اجتماعی به صورت محلی.
وی ادامــه داد: در حــوزه منابــع مالی نیز مصوب شــد که 
مدارس به دنبال موقوفات و نذورات جهت امور فرهنگی 
و توســعه همکاری با نهاد ها باشند، همچنین براساس 
مصوبه تبلیغ، تفاهم نامه ها و قرارداد هایی اســت که به 
اطاع مدیران رســیده و در ســامانه ای که به این منظور 
طراحی خواهد شــد به صورت برخط کاســتی ها و موارد 

ضعف به اطاع مسؤوالن ستادی خواهد رسید.
خانــم قنبری به مصوباتی که در زمینه دانش آموختگان 
انجــام شــد اشــاره کــرد و گفــت: تســریع در رونــد تحلیــل 
ســامانه جامــع معاونــت فرهنگــی بــا مدنظــر قــراردادن 
مدیــران مــدارس و بهره بــرداری و اســتقرار فــاز اول ایــن 
سامانه تا پایان سال 1397، مشارکت و همکاری میدانی 
مدارس علمیه و مدیریت های استانی  جهت شناسایی 
دانش آموختــگان، عملیاتی ســازی کلیــه ظرفیت هــای 
موجــود در مرکز مدیریت حوزه های علمیــه خواهران در 
راســتای اطاع رســانی حداکثــری بــه دانش آموختــگان 
جهت ثبت اطاعات، ایجاد ســطوح دسترسی مناسب 
در ســامانه اطاعــات دانش آموختــگان بــرای مدیریــت 
اســتان و مدارس جهــت بهره بــرداری از اطاعات و ثبت 
نقطــه  نظــرات، تســریع در تصویب ســاختار پشــتیبان و 
حلقان دانش آموختگان در شورای های تصمیم گیرنده 
جهت سازماندهی دانش آموختگان در مدارس، اهتمام 
مــدارس دارای دانــش آموختــه جهت تاســیس حلقات 
دانش آموختگــی، ارائــه و تصویب ســاز و کار صــدور کارت 
هویتی بــرای دانش آموختگان در شــورا های ذی صاح، 
بــه  دانش آموختــگان  انســانی  اطلــس  ارائــه  و  تدویــن 
مدیران اســتانی و مدارس پس از شناســایی حداقل 2۰ 
هــزار دانــش آموختــه، تدویــن، تصویــب و اطاع رســانی 
کار ویــژه بــا همکاری مدیــران مدارس، عقــد تفاهم نامه 

و توافق نامــه بــا نهاد هــا و مراکز مختلف جهت اســتفاده 
از ظرفیــت مبلغــان و رفــع مشــکات بــا تصویــب قوانین 
حمایتی، تخصصی و گرایشــی نمودن تحصیات سطح 
دو حوزه هــای علمیــه خواهــران بــا همــکاری معاونــت 
آموزش براساس نیاز سناشی های صورت گرفته، برگزاری 
دوره هــای تکمیلــی و مجــازی بــرای دانش آموختگان و 
ارائــه مــدرک تخصصــی بــرای خواهــران دانش آموخته، 
و  کانون هــا  موسســات،  تاســیس  ضــرورت  تبییــن 
ســازمان های مردم نهاد و برگزاری  دوره های حضوری و 
غیرحضــوری ارتقایی با همکاری ســازمان های مربوطه 
در ســطح مدارس، تاسیس مراکز رشد حوزه های علمیه 
خواهران برای حمایت اولیه از موسســات تازه تاســیس 
جهــت خودکفایی، ثبت یک موسســه فرهنگی و هنری 
و یک سازمان مردم نهاد در مدرسه منتخب هر استان و 
پیگیری دریافت مجوز مهدکودک های قرآنی با استفاده 
از ظرفیــت  دســتگاه های مرتبط بــرای دانش آموختگان 
حوزه های علمیه خواهران از مصوبات کمیسیون تبلیغ 

و دانش آموختگان بودند.

* ضرورت پژوهش محور شدن نظام آموزشی
خانم امام وردی مخبر کمیســیون نظام آموزشی با بیان 
اینکه پژوهش از مبانی زیرســاختی دانش بشــری اســت 
اظهــار کــرد: توســعه علمــی، صنعتــی و فرهنگــی در هــر 
کشــور بدون پرداختن به امــر پژوهش با موفقیت همراه 
نیســت، یکی از عوامل اساســی پیشــرفت در کشــور های 
توســعه یافته نیز توجه خاص به پژوهش اســت و اصوال 
هر نوع پیشرفت و توسعه ارتباط مستقیمی با تحقیقات 
علمی دارد و رشــد و توســعه کشــور های پیشرفته نتیجه 

سرمایه گذاری در زمینه پژوهش است.
وی افــزود: معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران 
بــه منظــور تربیــت خواهــران طلبــه پژوهشــگر و موثــر در 
نورانــی  مکتــب  بــه  و خدمــت  اســامی  نظــام  اعتــای 
اهل بیت)ع(، تمام عوامل و امکانات خود را برای هموار 

کردن حرکت در این مسیر بسیج کرده است.
ایــن  کــرد:  عنــوان  آموزشــی  نظــام  کمیســیون  مخبــر 
کمیســیون در سه محور فعالیت خود را آغاز کرد که محور 
اول موانــع پژوهش محــور شــدن نظــام آموزشــی، محور 
دوم ماهیــت حــوزوی نظــام آموزش جای و محور ســوم 
بررســی تنگناهــای متــون درســی بــود. وی بــا اشــاره به 

برنامه پژوهشی نظام آموزشی پژوهش محور ادامه داد: 
بســته های پژوهشــی برای ســاعات پژوهش مدارس در 
نظر گرفته شده بود که به صاحدید مرکز این امر متوقف 
شــد و مقــرر شــد از ابتــدای ســال تحصیلــی جــاری ایــن 
مســئله با پژوهش محور شــدن برخی دروس ادامه پیدا 

کند.
خانم امــام وری به بیان مصوبات کمیســیون پرداخت و 
گفت: تدوین و اجرای برنامه پژوهشــی در نظام آموزشی 
بــا توجــه بــه ضــرورت تولیــد علــم در حوزه هــای علمیــه 
خواهــران و برو ن رفت از شــیوه حفظ محــوری حرکت به 
سمت پژوهش محوری، معرفی یک استاد پژوهشگر به 
عنوان مشــاور پژوهشــی مدارس، تهیه فرم های ارزیابی 
بــرای آموزه های پژوهشــی هر درس به صــورت جداگانه 
توسط معاونت پژوهش مرکز، تسریع در برگزاری کارگاه ها 
صحیــح  اجــرای  پژوهشــی،  توان افزایــی  دوره هــای  و 
طــرح آمــوزش پژوهــش محــور و نظــارت متســمر مدیــر، 
معاون آموزش و معاون پژوهش، تعریف بســته آموزشی 
مهارت های پژوهشی به منظور توانمندسازی استادان، 
رتبه بنــدی اســاتید با توجه به توانمندی پژوهشــی و در 
نظر گرفتن عوامل تشــویقی و انگیزیشــی برای اســتادان 
شــرکت گننده در کار گاه از جمله مصوبات این کمیسیون 
بود.وی با اشاره به مصوبات این کمیسیون در خصوص 
تحقیقات پایانی گفت: همچنین در این کمیسیون مقرر 
شــد تحقیقات پایانی از ســطح دو حذف شود و مقاالتی 
متناسب با اهداف تعریف شده در سطح حدو به منظور 
تســریع بخشــی در رونــدکار و عــدم اتــاف وقــت طاب و 
کاربــردی نمــودن آثــار و ایجــاد انگیــزه و عاقه پژوهشــی 

جایگزیــن شــود؛ همچنیــن در راســتای کیفیت بخشــی 
بــه تعلیــم و تربیــت در طــرح نظــام آموزشــی، دو نظــام 
بــرای تعلیــم و تربیت پیشــنهاد و مصوب شــد کــه نظام 
اول مشــابه نظام آموزشــی فعلــی با انجــام اصاحات در 
تعــداد واحد ها و نظام پیشــنهادی دوم، نظام آموزشــی 
اجتهــادی اســت که در ایــن نظام شــیوه تدریس مبتنی 

برای پیش مطالعه و مباحثه و پژوهش است.
مخبــر کمیســیون نظــام آموزشــی با اشــاره بــه مصوبات 
کــرد:  عنــوان  درســی  متــون  خصــوص  در  کمیســیون 
جایابــی اهــداف آموزشــی و تهذیبی و مهارتــی در متون 
علمیــه  حوزه هــای  درســی  متــون  طراحــی  آموزشــی، 
خواهران براساس متغییر جنسیتی و رعایت جنبه های 
روانشناختی و زیبایی شناختی بانوان، روش مند شدن 
اســاتید براســاس روش ها و فنون تدریس و مجهز شدن 
بــه تکنولــوژی آموزشــی جدیــد، تدویــن متون آموزشــی 
براســاس روش هــای مختلــف یادگیــری بــا اســتفاده از 
تکنولوژی آموزشــی برون رفت از تدریس های ســلیقه ای 
و اقدام در جهت روش مند ســازی تدریس اســاتید نیز از 
مصوبات کمیسیون نظام آموزشی در زمینه متون درسی 

است.

* جلوگیری از اعمال ســلیقه های شخصی در گزینش 
مدیران و معاونان مدارس

حجت االســام والمســلمین رضــا کاظم لــو بــا اشــاره بــه 
کمیســیون مدیریت هــای اســتانی گفــت: تســهیل امــور 
مــدارس توســط مدیریت هــای اســتانی بــه گونــه ای کــه 
از  نظــر  اخــذ  شــود،  مرتفــع  مــدارس  مدیــران  دغدغــه 
مدیریت هــای اســتانی در خصــوص برگــزاری رشــته ها و 
دوره های آموزشی و بورسیه ها، اخذ نظر از مدیریت های 
بودجه هــای  حجــم  و  ســقف  خصــوص  در  اســتانی 
اختصاصــی به برنامه های مــدارس، تنظیم روابط میان 
ارکان مدارس، حمایت از نخبگان حوزوی و نخبه پروری 
کــردن نیروهــای حــوزوی، بومی ســازی  جهــت کارآمــد 
برنامه هــای فرهنگــی، آموزشــی و پژوهشــی در مــدارس 
مذهبــی  و  فرهنگــی  بافــت  و  محلــی  اقتضائــات  بنابــر 
مبتنــی بر طــرح آمایــش، تنظیم و تبیین دقیــق وظایف 
عملکــرد  از  پرهیــز  و  مــدارس  و  اســتانی  مدیریت هــای 
ســلیقه ای در راهبرد مدرســه محوری، فعال سازی مدار 
بــه عنــوان قطــب فرهنگی و محــل رجوع عامه مــردم به 

ویژه بانوان در شهر و استان و تاش برای توسعه ارتباط 
با نهاد های حاکمیتی و مردمی در راستای تحقق رسالت 
حوزه هــا از جملــه مصوبــات کمیســیون مدیریت هــای 

استانی در زمینه الزم های مدرسه محوری بود.
کمیســیون  مدیریت هــای  بــه مصوبــات  اشــاره  بــا  وی 
استانی در زمینه منابع انسانی بیان کرد: تنظیم و تقسیم 
رابطــه موسســان و هیئــت امنــا بــا مــدارس و بازطراحی 
نقش و شرح وظایف هیئت امنا، طراحی و استقرار نظام 
جامــع و فراگیر برای گزینش مدیــر و معاونان و جلوگیری 
در  بخشــی  اولویــت   شــخصی،  ســلیقه های  اعمــال  از 
بکارگیــری دانش آموختــگان، تاکیــد بــر توانمندســازی و 
تقویت اساتید و گروه های علمی، توانمندسازی مدارس 
در ابعاد مختلف علمی، اخاقی فرهنگی و .... و تثبیت 
جایگاه مدیران مدارس و اســتقرار نظام جبران خدمات 
به صورت عادالنه از مصوبات این کمیسیون در خصوص 

منابع انسانی بود.
مدیــر حــوزه  علمیــه خواهــران قزویــن در پایان بــه بیان 
مصوبــات کمیســیون مدیریت هــای اســتانی در زمینــه 
زمینــه  ایــن  گفــت: در  و  پرداخــت  پایــدار  مالــی  منابــع 
مصوبــات زیــادی صــورت گرفــت کــه اســتفاده از منابــع 
مردمــی و موقوفــات، تأکیــد بــر حفــظ شــأن حوزه هــای 
علمیــه خواهــران در جــذب و تامین منابع مالــی پایدار، 
تأکیــد بــر رویکــرد فرهنگــی در مســائل مالــی، توجــه بــه 
مســتقل بــودن و مردمــی ماندن و حفظ اعتمــاد مردم، 
تأکید بر تبیین نقش موسسان و هیئت امنا در خصوص 
منابع مالی پایدار و در نظرگرفتن مشوق برای مدارسی که 

منابع مالی تأمین کردند از جمله مصوبات بود.

در کمیسـیون های یازده گانه چهاردهمین اجـــــــالس     سراسری مدیران مدارس علمیه خواهران مطرح شد:

کاستیهاوارائهراهکارهایتحققمدرسهمحوری کیدبررفـــــع تــــــأ

شماره 27223 ذی الحجه 1439شنبه17 شهریور 1397

ج فقه رهبر معظم  درس خار
انقاب در سال تحصیلی 

جدید حوزه آغاز شد

ج فقه آیت اهلل العظمی خامنه ای در سال تحصیلی جدید، با حضور  نخستین جلسه  درس خار
جمعی از فضا و طاب علوم دینی در حسینیه  امام خمینی)ره( برگزار شد.

ج فقه حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای )مدظله العالی(  در سال  نخستین جلسه  درس خار
خمینی  امام  حسینیه   در  دینی،  علوم  طاب  و  فضا  از  جمعی  حضور  با  جدید،   تحصیلی 

)رحمه اهلل( برگزار شد.
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خانــم محمــدی به نقــش و وظایــف حوزه های 
حــوزه  گفــت:  و  کــرد  اشــاره  خواهــران  علمیــه 
خواهران باید با تمام توان به یاری و مدد نظام 
اســامی بشــتابد و با تولیــد اندیشــه و ارائه راه 
حل برای مشــکات مخصوصا در حوزه بانوان 

نقش خود را ایفا کند.
خانم محمدی، در مراســم تودیــع و معارفه مدیر 
جدید حوزه علمیه خواهران اســتان کرمان گفت: 
مشــیت الهــی بــر این بــوده اســت که ایــن وظیفه 
خطیــر بــر عهده من بیافتــد که در ایــن رابطه خدا 
را شــکرم و از درخواســت کمــک در ایــن راه را دارم 
و وظیفــه خــودم می  دانــم کــه از زحمــات حجــت 
االسام و المسلمین حســین اللهوردی قدر دانی 
و تشــکر کنم. بــرای تقویــت کار در حــوزه خواهران 
حتمــا از تجربیــات ارزشــمند و گرانســنگ ایشــان 
در ادامــه راه اســتفاده خواهــم کــرد، همچنیــن از 
حجــت  جنــاب  خواهــران  حوزه هــای  مدیریــت 
االســام و المســلمین بهجــت پور کــه این فرصت 

را در اختیار من قرار داد، تشکر و قدردانی می کنم.
وی در ادامه به جایگاه حوزه خواهران اشاره کرد و 
بیان داشت: حوزه  های علمیه خواهران به عنوان 
مروجــان، حافظان و پاســداران دیــن از دو جهت 
دارای جایــگاه ویــژه و منحصر به فردی هســتند. 
جهــت اول اینکه به عنوان حوزه در جایگاهی قرار 

دارنــد کــه جایــگاه انبیــاء الهی اســت و همین طور 
که وظیفه آن ها هدایت مردم به صراط مســتقیم 
بوده است، حوزه های خواهران هم وظیفه تبلیغ 

و ترویج دین را برعهده دارند.
مدیــر جدید حوزه علمیــه خواهران کرمــان ادامه 
داد: جهــت دیگــر در جایگاه و شــخصیتی که زنان 
در اسام دارند، می باشد. از نظر اسام زنان عاوه 
بــر جایگاهشــان در خانــه، در حــوزه گســترده تری 
نقش ایفا می کنند. زنان مربی جامعه اند و وظیفه 
تربیــت جامعــه را بر عهــده دارنــد، لذا معمــار کبیر 
انقــاب نقــش زن را در جامعــه باالتــر از نقــش مرد 
می بــرد و می فرمایــد از دامــن زن اســت کــه مرد به 

معراج می رود.
 محمدی در رابطه با وظایف حوزه خواهران یادآور 
شــد: اولیــن  وظیفــه حــوزه خواهران الگــو بودن و 
اســوه بودن برای جامعه اســت که الزمه آن توجه 
بــه اخاق و تهذیب نفس اســت. تببین و تفســیر 
دیــن و پاســداری از دیــن و حریــم والیــت با توجه 
به هجمه فرهنگی دشــمنان و مقابله با شــبهات 
مهمتریــن  از  یکــی  زنــان  مســائل  در  مخصوصــا 
وظایــف حــوزه خواهران بــه عنــوان مرزبانان دین 
به شــمار مــی رود، لــذا همان طور که مقــام معظم 
رهبری فرمودند حوزه خواهران باید مسائل زنان 

را احصا و برای پاسخگویی به آنها اقدام کند.

وی تاکیــد کرد: حوزه خواهــران باید حوزه انقابی 
باشــد. حــوزه انقابی واســط امــام و مردم اســت. 
نیروسازی، وظیفه محوری، آینده نگری و دشمن 
شناســی از ویژگی هــای حــوزه انقابی اســت که بر 
پایه والیت استوار و عملکردی والیتی دارد. تحقق 
و حیــات حــوزه انقابــی با پــرورش طلبــه انقابی 

ممکن است.
مدیــر جدید حوزه علمیه خواهران اســتان کرمان 
خاطرنشــان کــرد: مــدد رســانی بــه نظام اســامی 
حــوزه  اســت.  خواهــران  حــوزه  وظایــف  دیگــر  از 
خواهــران بایــد با تمــام توان به یــاری و مدد نظام 
اســامی بشــتابد و با تولید اندیشــه و ارائه راه حل 
بــرای مشــکات مخصوصــا در حوزه بانــوان نقش 

خود را ایفا کند.
وی در پایــان گفت: امید اســت همه ما با همدلی 
و همــکاری بتوانیــم پاســخگوی ایــن نیــاز جامعه 
باشــیم و بتوانم این وظیفه را به انجام  برســانیم. 
برخــود الزم  می دانم برای ارتقا حــوزه خواهران، از 
تمــام ظرفیت های اســتان خصوصا علما و طاب 
مــدارس  مدیــران  ارجمنــد  همــکاران  و  جــوان 
بهره مند شوم و ان شاءاهلل برای تفصیل و توضیح 
برنامه ها در اولین فرصت و با شروع سال تحصیلی 

از مدارس استان بازدید خواهم کرد.

مدیر حوزه های علمیه خواهران:

قرآنوسیرهمیݣݣݣگویدزنمیتواند

مدیر جدید حوزه علمیه خواهران کرمان مطرح کرد:

ماموریت های مهم حوزه های علمیه خواهران در دنیای امروز

خبر خبر

آییــن تکریــم و تودیــع حجــت االســام و المســلمین حســین 
اللهوردی و معارفه ســرکار خانم محمدی به عنوان مدیر جدید 
حوزه علمیه خواهران اســتان کرمان، با حضور مدیر حوزه های 

علمیه خواهران کشور برگزار شد.
آیین تکریم و تودیع حجت االســام و المسلمین حسین اللهوردی 
مدیــر ســابق حوزه علمیــه خواهران اســتان کرمــان و معارفه ســرکار 
خانم محمدی به عنوان مدیر جدید حوزه علمیه خواهران استان 
کرمــان برگــزار شــد. در ایــن مراســم کــه بــا حضــور حجــت االســام و 
المسلمین عبدالکریم بهجت پور، مدیر حوزه های علمیه خواهران 
و هیئــت همراه و همچنیــن آیت اهلل جعفری، رئیس شــورای حوزه 
علمیه اســتان کرمــان و جمعی از ائمه جمعه، موسســین و مدیران 
مدارس علمیه خواهران این استان برگزار شد، ابتدا حجت االسام 
و المسلمین حســین اللهوردی، مدیر سابق حوزه علمیه خواهران 

استان کرمان در رابطه با وضعیت حوزه استان  سخنرانی کرد.
در ادامــه حجت االســام و المســلمین حســن علیــدادی، نماینده 
ولــی فقیــه و امام جمعــه کرمان ضمــن قدردانــی از خدمات حجت 
االسام و المسلمین اللهوردی و آرزوی توفیق برای خانم محمدی، 
به عناصر اصلی حوزه موفق و جایگاه بانوان در حفظ تمدن و نظام 

اسامی پرداخت. 
 بعد از آن حجت االسام و المسلمین عبدالکریم بهجت پور، مدیر 
حوزه های علمیه خواهران از زحمات حجت االســام و المســلمین 
حســین اللهوردی مدیر ســابق حوزه علمیه خواهران استان کرمان 

تقدیر  و سرکار خانم محمدی را به عنوان مدیر جدید معرفی کرد.. 
در ادامــه ســرکار خانــم محمــدی ضمــن تقدیــر از زحمــات حجــت 
االســام و المســلمین اللهوردی بــه نقش و وظایف حــوزه خواهران 
پرداخــت و  ســپس مدیــر حوزه هــای علمیه خواهران کشــور ضمن 
تقدیر از زحمات مدیر سابق حوزه خواهران استان، به جایگاه حوزه 
خواهــران و برنامه هــای ایــن حــوزه پرداخت و خانم محمــدی را به 

عنوان دومین بانوی مدیر استانی حوزه خواهران معرفی کرد. 
در پایــان، لــوح و هدایایــی بــه عنوان یادبــود از طرف کارمنــدان این 
مدیریت و همچنین لوحی از طرف مدیران مدارس علمیه خواهران 
اســتان کرمــان در راســتای پاسداشــت زحمــات حجــت االســام و 
المسلمین اللهوردی در زمان مدیریتشان بر حوزه علمیه خواهران 

استان کرمان به وی تقدیم شد.

حجــت االســام و المســلمین علیــدادی در مراســم 
تودیع و معارفه مدیــر جدید حوزه علمیه خواهران 
اســتان کرمــان در رابطه بــا حوزه موفــق، گفت: علم، 
بصیرت و بستر فعالیت سه ویژگی حوزه موفق است.
حجت االسام و المسلمین حسن علیدادی، در مراسم 
تودیــع و معارفــه مدیــر جدیــد حــوزه علمیــه خواهــران 
اســتان کرمان، ضمــن تقدیر از زحمات حجت االســام 
آرزوی  همچنیــن  و  اللهــوردی  حســین  المســلمین  و 
توفیق برای خانم محمدی مدیر جدید حوزه خواهران 
اســتان، در رابطه با حوزه موفق گفــت: حوزه موفقی که 
بتوانــد رســالت خــودش را در دنیای امروز انجــام دهد، 
باید ســه حلقه را کامل کند و این ســه حلقه باید درهم 
تنیده شوند تا این رسالت به نحو احسن و اکمل انجام 
شــود. آن هم رسالت بسیار سنگینی که ریشه در وحی و 

نبوت و امامت دارد . 
وی، اولیــن حلقــه را آموزش دانســت و  بیــان کرد: اولین 
حلقه آموزش و باال بردن فهم و  درک است. ارتقا علمی 
و درس خواندن به معنی واقعی کلمه و  رسالت تعلیم و 
تعلم را انجام دادن و  در کنار آن به ادب و تهذیب نفس 

پرداختن است .
 وی افــزود: ایــن حلقــه، حلقه بســیار مهمی اســت چه 
در بعــد علمی و بــاال بردن فهم و  درک و چه مهمتر از آن 
عاوه بر دانا شدن، دارا شدن و آنچه را که فهمیدین در 
خودمــان پیــاده کردن و به علممان عمل کردن اســت. 
ســعی و تاشی که علمای بزرگ در این زمینه کرده اند بر 

کسی پوشیده نیست.
 امــام جمعــه کرمان بــه دومین حلقه پرداخــت و گفت: 
اســت.  روز  نیازمندی هــای  شــناخت  دوم،  حلقــه 
حوزه هایی که دانا و دارا شدند و قرار است این دانایی و 
دارایی را به صحنه عمل بکشــانند باید از وضع موجود 
شــناخت و معرفــت درســتی داشــته باشــند و نیازهــا را 

خوب بدانند ، مخصوصا حوزه های خواهران.
 وی بــه نقشــه های دشــمن در تخریب تمدن ها اشــاره 
کــرد و  بیان داشــت: یکــی  از دانشــمندان غرب گــرا برای 
فروپاشــی تمدن هــا طرحی  را ارائه داده اســت و خاصه 
آن ایــن اســت که اگــر  می خواهید یک نظامــی و تمدنی 
را به ســقوط بکشــانید و  آن را متاشــی کنید، باید نظام 
تعلیــم و تربیــت آن را تخریب کنید. اگــر این نظام تعلیم 
تخریــب شــد، خــود به خــود ســقوط آن نظــام و تمدن 

حتمی خواهد شد . 
وی خاطرنشــان کــرد: محور نظام تعلیــم و تربیت معلم 
اســت و اگــر معلم متاشــی شــود نظــام تربیت متاشــی 
می شــود.  معلمــی کــه متاشــی و  از درون خالی باشــد، 
جامعه را به سقوط می کشاند. آن معلمی که باید جان 
را و روح و روان را روشن کند اگر متاشی شد نظام تعلیم 

و تربیت متاشی می شود.
 نماینــده ولــی فقیه در اســتان کرمــان ادامــه داد: محور  
اســت،  کــردن تمدن هــا مهــم  کــه در متاشــی  دومــی 
نظــام خانواده اســت. محور نظــام خانواده، مــادر و  زن 
اســت . مــادری کــه در تربیــت فرزند باشــک معلــم اول 
اســت و همه مردها و زن ها اولین معلمشــان در تربیت 

مادرانشان بوده است.
 وی افــزود: محــور  ســوم که تمدن ها را متاشــی می کند 
ایــن اســت کــه خــواص جامعــه از نظــر فکــری  و  ذهنــی 
یــک تمــدن  کــه حفــظ  پــس زمانــی  متاشــی شــوند. 
ضروری می شــود باید نظام خانــواده در آن تمدن قوی 
بشــود، پــس باید مــادران قوی شــوند و در نتیجــه باید 
فرهیختــگان و متولیــان در تربیــت مــادران فــردا قــوی 

گردند 
امــام جمعه کرمــان تاکید کرد: حلقه ســوم در فضای کار 
است. باید بسترها را مناسب کرد تا این دانایی و دارایی 
و معرفت و شــناخت در  رابطه با اوضاع و  احوال جامعه 
عملیاتــی شــود. ایــن کار مســووالن حــوزه و  مســووالن 
فرهنگــی در بخش های مختلف اســت کــه حتما یکی از 
وظایف جدیشــان این است که بسته ای را فراهم  کنند 
تــا حوزه هــای علمیه خصوصــا خواهــران، در آموختن و  
آمــوزش دادن تقویت شــوند و همه ظرفیتــی که برایش 

زحمت کشیده شده است به جامعه منتقل شود.
وی در پایــان خاطــر نشــان کــرد: اگــر این ســه حلقه هم 
خوب کامل شــود و  هم  در هم  تنیده شــوند آن حوزه ای 
کــه از آن توقــع داریــم و در مطالبــات امــام)ره( و مقــام 

معظم رهبری است، تحقق پیدا خواهد کرد.

با حضور مدیر حوزه های علمیه خواهران؛

مدیر حوزه علمیه خواهران 
کرمان جای خود را به یک 

»مدیر خانم« داد

نماینده ولی فقیه در کرمان 
مطرح کرد:

گی  سه ویژ
حوزه علمیه موفق

مدیــر حوزه علمیه کرمان، حوزه های علمیــه خواهران را روبه 
رشــد دانســت و گفــت: موفقیت هــای حــوزه علمیــه خواهران 

مرهون خانواده این حوزه است.
حجت االسام و المسلمین حسین اللهوردی، در مراسم تودیع و 
معارفه مدیر حوزه علمیه خواهران استان کرمان گفت: بنده بیش 
از حدود سه هزار روز توفیق خدمت در حوزه خواهران را داشتم که 
آن را از الطــاف خداونــد می دانــم و به لطف خدا این کار را با اعتقاد 
به قابلیت ها، ظرفیت ها و نقش بانوان در عرصه های مختلف آغاز 
کــردم و ادامــه دادم. وی افــزود: در ایــن مدت با اینکــه مدیر حوزه 
برادران نیز بودم، اما حوزه خواهران را مستقل مدیریت کردم و در 
هیــچ کجا، چــه در همایش  ها و چــه در برنامه ها، حــوزه خواهران 
تحت الشــعاع حــوزه برادران نبــود و همان نیرویی که بــرای حوزه 

برادران گذاشتم،  برای حوزه خواهران هم گذاشتم.
مدیــر حوزه علمیه اســتان کرمــان ادامــه داد: مــدارس و مدیریت 
حــوزه علمیه خواهران اســتان کرمــان بر اســاس برنامه ریزی های 
مدیریت حوزه های خواهران در ســطح ســه قرار داشــت که ظرف 
سه سال رتبه ما به رتبه دو ارتقا پیدا کرد. این ارتقا نه برای من که 

برای خانواده حوزه خواهران بود.
وی افــزود: همچنیــن این ارتقــا مرهون زحمــات روحانیت و ائمه 
جمعه استان نیز بوده است. ائمه جمعه چه آن هایی که موسس 
مــدارس بودنــد و چــه آن هایی که موســس نبودنــد، نقش مهمی 
در این ارتقا داشــتند. مدیران مدارس، اســاتید و همکاران در این 

موضوع نقش کلیدی داشتند. 
حجــت االســام و المســلمین اللهــوردی خاطرنشــان کــرد: بدنــه 
کادر مدیریتی اســتان کرمان از کارشناســان در زمینه های مختلف 
تشــکیل شــده اســت. این مســأله تنها محدود به مدیریت نبوده 
و مدارس نیز از کارشناســان خوبی برخوردار هســتند که البته این 
امتیــاز منحصــر به مدارس خــاص هم نیســت. در مناطق محروم 
هم شــاهد هســتیم که مدارس ویژگی ها و برجستگی های خود را 
دارند که این موضوع بستگی به میزان فعالیت مدیر یا اساتید هر 

مدرسه ای دارد.

حجت االسالم و المسلمین اللهوردی:

حوزه های علمیه خواهران
 در حال رشد است
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حجــت االســام و المســلمین بهجــت پــور بــا 
تاکید بر این که حوزه نباید باشگاه هیچ جریان 
سیاســی باشــد  و تنها باید نگاه به مقام معظم 
رهبری داشــته باشــد و  در آن مسیر حرکت کند ، 
گفت: حوزه باید در خدمت مقام معظم رهبری 
و انقــاب بــدون ایــن کــه رنگــی از کســی بگیرد، 

باشد.
حجت االسام و المسلمین عبدالکریم بهجت پور، 
مدیر حوزه های علمیه خواهران در مراسم تودیع 
و معارفه مدیر جدید حوزه علمیه خواهران استان 
کرمــان در رابطه با وضعیت حوزه خواهران، گفت: 
حوزه در شــرایط جدید حوزه ای اســت که بیش از 
آن که به پشیتبانی ها و همکاری های فراسازمانی 
احتیــاج داشــته باشــد، به مدرســه محــوری روی 
خواهــد آورد و بــر محور مدرســه مدیریــت خواهد 
شــد و  ارتقــا و  رشــد دانــش و پژوهــش و معنویت و  
قابلیت هــای حضور  در عرصه هــای اجتماعی و اثر 

گستری را بر کار خود قرار خواهد داد.
بــا انتخــاب بانــوان در نقش هــای  وی در رابطــه 
مدیریتــی حــوزه خواهــران، افزود: حکمــت آن که 
 تاش می شود در بخشی از مدیریت ها چه در مرکز 
و چه  در اســتان ها از خواهران اســتفاده شــود، به 
خاطر این اســت کــه بنا داریم حــوزه بالنده پس از 
دوره شــکل گیــری را رقم  بزنیم. دوره شــکل گیری 
حــوزه خواهران گذشــت و امروز دوره دیده شــدن 
و  قــد کشــیدن حوزه خواهران اســت. مــا باید این 
دوره را بــر پایــه توانایی های درونی شــکل بدهیم 
و  حــوزه خواهــران به عنوان یک  جریــان تاثیر گذار 
در ســطح ملــی و  بلکه بین المللی بــه تدریج خود 

را نشان دهد.
حجت االسام و المسلمین بهجت پور افزود: این 
هــا  همــه معطوف به آن اســت که بخــش داخل را 
تقویــت کنیم تا زمینه این ســرافرازی مهیا شــود و 
مــا به ســمت حوزه بالنــده حرکت کنیــم، تا بدین 
جــای کار ســال 9۶ را گذراندیــم  و ســال 97 را رفــع 
کاســتی های گذشــته قرار دایدم  و  سال بعد برنامه 

بالندگی را به صورت رسمی  کلید خواهیم  زد.
وی در ادامــه به تبیین نــگاه قرآن در رابطه با زنان 
پرداخــت و تصریــح کــرد: طبــق دیدگاه قــرآن کریم 
بانوان می توانند نقش مناسب مدیریتی را داشته 
باشند. قرآن درباره بلقیس می گوید به هیچ وجه 
بــه جایــگاه مدیریتــی او خرده ای نمی گیــرد، بلکه 
از تیزبینــی و دوراندیشــی آو می گویــد. همچنیــن 
در قــرآن از جایــگاه مدیریتــی و اجتماعی دختران 
شعیب یاد شده است. دخترانی که نقشی مردانه 
دارند و مهارت این نقش را نیز دارا هســتند . قرآن 
چنین تصویری را از زن برای ما نشان داده است.

افــزود: پیامبــر عزیز مــا چنیــن فرصت هایــی  وی 
حضــرت  اســت.   کــرده  ایجــاد  بانــوان  بــرای  را 
مدیــر  کــه  گــذار  ســرمایه  تنهــا  نــه  خدیجــه)س( 
اقتصــادی پیامبــر )ص( بود. در شــعب ابی طالب 
مرد هــا گرفتــار بودند و حضــرت، جنس های مورد 
نیــاز را بــا قیمــت گــزاف می خریدنــد و از راه هــای 
مخفــی وارد شــعب می کردند. حضرت زهــرا )س( 
نیــز تنها مالک فدک نبود، بلکــه مدیر فدک بود و 
 بدون دخالت امام علی )ع( این باغ ها را مدیریت 
می کردند. قرآن و  ســیره می گویند »زن می تواند«. 
پانصد مدرسه علمیه خواهران هم به ما می گویند 

»زن می تواند«.
مدیر حوزه های علمیه خواهران یادآور شد: بنده 
گواهــی می دهــم در ۵۰۰ مدرســه خواهــران، یــک 
تخلف یا یک  سرکشی، یک بی انضباطی و یا یک  
گــزارش نگــران کننــده از رفتــار مدیــران و معاونین 
کارنامــه  یــک  خواهــران  حــوزه  نداریــم.  خواهــر 
درخشــان از مدیریــت زنــان در حــوزه مدیریــت و 

فرهنگ است.
حجــت االســام والمســلمین بهجــت پــور ادامــه 
داد: مــن حــوزه خواهــران را پاســخ به فمینیســت 
می دانم. امروز ما باید از طریق حوزه شیعی خواهر 
بــه دنیا پیام بدهیم کــه می توانیم حق اجتماعی 
زن را بــه او بدهیــم بــدون اینکــه او را برهنــه کنیم 
و از حریــم عفــاف خــارج کــرده و یــا نقــش او  را در 
خانــه از بین ببریم. بنابراین ما تصمیم گرفتیم در 
اســتان هایی کــه ظرفیــت آن وجــود دارد، جریان 
مدیریت بانوان در سطح استان را تقویت کنیم. در 
سرپرســتی اســتان مازندران و  در مدیریت استان 
کرمــان را انتخاب کردیــم و االن اولین مدیر بانوی 

استانی را در کرمان معرفی کردیم.
وی بــه وضعیــت حوزه خواهران در اســتان کرمان 
اشــاره کرد و بیان داشــت: استان کرمان، استان با 
ظرفیتی است که حدود 2۵ مدرسه دارد و از بیش 
دو هــزار طلبــه فارغ التحصیــل بهره می بــرد، اما از 
این تعداد مدرســه تنها ســه مدرســه سطح سه و 
یک مدرســه ســطح چهار در اســتان وجود دارد و 
چون این دوره، دوره توسعه است اولین خواهش 
این اســت که به سرعت بخش ســطح سه و  چهار 

گسترش یابد.
حجــت االســام والمســلمین بهجــت پــور اضافه 
کرد: نقش پژوهشی و تبلیغ تخصصی جز از طریق 
ســطح ســه و چهــار و  لوازمــش ممکن نیســت. ما 
باید ســطح علمی پژوهشی این حوزه را باال ببریم 
وظیفــه خــود را در حفظ جامعــه پیرو  مکتب اهل 

بیت )ع( به نحو شایسته ای به انجام  برسانیم.
انقابــی  خواهــران،  علمیــه  هــای  حــوزه  مدیــر 
گفــت:  و  دانســت  ضروریــات  از  را  حــوزه  مانــدن 
حوزه باید انقابی باشــد. حوزه ای که پشــت مقام 
معظم رهبری نباشــد و  ارزش های انقاب مســأله 
او  نباشــد، برای ما حوزه به کمال رســیده نیست . 
حوزه خواهران محصول انقاب اســامی اســت و 
ناسپاســی ما را نابود خواهد کرد. حوزه باید نقش 

راهبــر داشــته باشــد.  وی تاکیــد کرد: حــوزه نباید 
باشگاه هیچ جریان سیاسی باشد  و تنها باید نگاه 
به مقام معظم رهبری داشته باشد و  در آن مسیر 
حرکت کند . اگر می خواهید ســر حوزه را ببرید، او  را 
وارد یکی  از جریانات سیاسی بکنید. حوزه باید در 
خدمــت مقام معظم رهبری و انقــاب بدون این 

که رنگی از کسی بگیرد، باشد.
مدیر حوزه های علمیه خواهران در بخش دیگری 
از ســخنان خــود با اشــاره بــه این که این مراســم، 
المســلمین  و  االســام  از حجــت  تکریــم  مراســم 
اللهوردی است که در راه موفقیت حوزه خواهران 
فــداکاری زیادی کرد، افزود: حوزه علمیه در کرمان 
و خصوصا  بخش مدیریت آن به ایشــان شــناخته 
می شــود و  در بخــش مدیریــت حــوزه خواهــران 
موســس آن هستند. قدر این افراد را باید دانست 
و  قطعــا در تاریخ حوزه هــای علمیه کرمان نقش و 

 سهم کلیدی داشته و دارند.
وی ادامــه داد: آن چیــزی کــه در کنــار شــخصیت 
خدوم مدیر ســابق حوزه خواهران استان باید به 
آن اشاره کنیم، دغدغه  مندی، انقابی گری و نگاه 
پدرانه حجت االســام و الســملمین اللهوردی به 
مجموعه حوزه های علمیه اســت که بنده تاکنون 
چیــزی  خــاف ایــن را نمی توانــم گواهــی بدهــم. 
حقیقتــا جــز  خیــر  و  خوبــی از ایشــان چیــز دیگری 

ندیده ام.
حجت االسام و المسلمین بهجت پور ادامه داد: 
شرایطی پیش آمد و فعالیت ها گسترش پیدا کرد و 
 بین ما و  حوزه برادران تقسیم کاری شد و  بنابر این 
شــد تا ایشــان تصمیم بگیرد کــه در یکــی  از دوبال 
حوزه هــای علمیه بر انجام مســئولیت کنند که در 
نهایت تصمیم ایشان بر حوزه برادران شد. منتهی 
ایشــان وعــده داده انــد کــه در کنار حــوزه خواهران 

بمانند و مشاوره بدهند.
از  کــرد:  ســرکار خانــم محمــدی هــم  وی اظهــار 
شــخصیت های بــه نــام حــوزه خواهــران و در کنار 
چهره هــای ایــن حــوزه یکــی از نامــداران هســتند 
درس  خــوب  می شناســند،  خــوب  را  حــوزه  کــه 
خوانده انــد و پیچ و خم های مدیریتی حــوزه را رد 
کرده اند و ســال ها مســئولیت حوزوی داشته اند. 
شــخصیتی کــه انقابــی اســت و در هــر موقعیتــی 
شــخصیت  بــا  مناســب  و  منــش  روش  توانســته 

حوزوی را از خود نشان داده است.

زن و شوهر
 باید برای هم مایه آرامش 

باشند

زن و شوهر دلشان میخواهد وقتی وارد خانه شدند، خانه به آنها آرامش و امنیت و احساس راحتی و آسودگی بدهد؛ این را همه ی مردها میخواهند. همهی 
کند؛ خانه برایشان محیط راحتی و شادی شود؛ زیرا هر دو خستگی دارند؛  زنها هم میخواهند وقتی شوهرشان وارد خانه شد، خانه را پر از شیرینی و شادی 
کارهای سیاسی یا در خانه و با تربیت فرزند؛ هر دو خسته  کارهایی؛ حاال مرد در چالشهای زندگی، زن هم یا در چالشهای زندگی و  کارهایی دارد و مرد هم  زن 
که بتوانند محیط را شاد، سرزنده، قابل  کار روزانه یا در وسط روز به هم میرسند و همدیگر را میبینند، هر دو از هم توقع دارند  که زن و شوهر در پایان  اند. وقتی 
کار را بکنید، زندگی  گر بتوانید این  که هر دو از یکدیگر توقع داشته باشند. ا کننده ی از خستگی بسازند؛ این توقع بجایی است و بیجا هم نیست  زیست و رفع 

که خیلی ثروتمندند؛ اما این زندگی شاد را ندارند؛ در خانه درگیری، دعوا و دلخوری دارند کسانی  شیرین خواهد شد. ای بسا 
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حجت االسام والمســلمین محمدجواد حاج 
 علــی اکبری رئیس شــورای سیاســت گذاری ائمه 
جمعــه بــا حضــور در مرکــز مدیریــت حوزه هــای 
علمیه خواهران با حجت االسام والمسلمین 

بهجت پور دیدار و گفت وگو کرد.
حجت االسام والمسلمین محمدجواد حاج  علی 
اکبری رئیس شــورای سیاســت گذاری ائمه جمعه 
ظهر سه شنبه ۶ شهریور با حضور در مرکز مدیریت 
حجت االســام  بــا  خواهــران  علمیــه  حوزه هــای 

والمسلمین بهجت پور دیدار و گفت وگو کرد.
دیــدار،  ایــن  ابتــدای  در  گــزارش  ایــن  براســاس 
حجت االســام والمســلمین بهجت پــور گفــت: ما 
اعتقاد داریم که حوزه های علمیه خواهران رشد و 
پیشــرفت بســیار خوبی در این 22 سال داشته اند 
والمســلمین  حجت االســام  و  شــرعی  آیــت اهلل  و 
جمشیدی برای شکوفایی این مرکز، تاش بسیار 
زیــادی کردنــد.وی افــزود: خوشــخبتانه شــرایط و 
زمینه هــا در حوزه هــای علمیــه خواهــران بســیار 
خــوب اســت و از توفیقات ما این اســت کــه بانوان 
بســیار نظــم پذیــر هســتند و حــال معنــوی بســیار 
باالیــی دارند و من واقعا بــه ایثارگری بانوان غبطه 
می خورم و اگر بتوانیم این روحیات را حفظ کنیم و 

رشد دهیم، کار بسیار ارزنده ای خواهد بود.
استاد برجســته حوزه های علمیه ادامه داد: آنچه 
که به نظر من مســئله اصلی اســت، پایگاه مسجد 
اســت چراکــه هیــچ  مکانــی بــرای روحانیــت مانند 
پایگاه مسجد نمی شود و ما باید روی مسجد تمرکز 
کنیم و اگر ما با یک تصمیم درست و معقول طابی 
که آمادگی دارند را در مســاجد مســتقر کنیم، یعنی 
مانند امام جماعت که در مسجد مستقر است یک 
معینه خواهر در همه مســاجد مســتقر کنیم و این 

اقدام بسیار تاثیرگذاری خواهد بود.
مدیــر حوزه های علمیه خواهران بیان کرد: به نظر 
مــن یکــی از مهــم تریــن عوامــل حفــظ نظــام زنان  
هســتند و همانطــور که می دانید دشــمن و جریان 
اســتکبار بر روی زنان و جوانان تمرکز کرده اســت و 

ما باید زنان متدین را پشــت ســر نظام نگه داریم و 
باید این کار از کانون های دینی انجام دهیم چراکه 
ما از زمانی از دشمن ضربه خوردیم که سنگر بودن 

مسجد را نادیده گرفتیم.
وی بیان کرد: ما تاثیر اجتماعی زنان و مردان را باید 
از مساجد آغاز کنیم و معتقدم نظام دوباره باید به 
ســوی مســاجد بازگردد و اگر در هر مســجد یک زن 
بــرای فعالیت هــای تبلیغــی وجود داشــته باشــد،  
بسیار موثر خواهد بود و حوزه های علمیه خواهران 

در این زمینه آمادگی کامل دارد.
حــاج  والمســلمین  حجت االســام  ادامــه  در 
علی اکبــری بــه ارائه گزارشــی از فعالیت های ســتاد 
امام جمعه پرداخت و بر ضرورت توجه و گســترش 

حوزه های علمیه تأکید کرد.

*استفاده از ظرفیت  دانش آموختگان حوزه های 
علمیه خواهران در مساجد

خانم معصومه ظهیری نیز در این دیدار اظهار کرد: 
بدون تردید نهاد نماز جمعه تاثیرگذاری بیشــتری 
نســبت به گذشــته دارد و اقدامــات و فعالیت های 
بســیار خوبــی نیــز نســبت به گذشــته انجام شــده 
اســت. وی افــزود: در برخــی شــهر ها به رغــم تأکید 
روایــات بــه اقامه نماز جمعــه برای آقایــان، حضور 
بانوان در نماز جمعه چشــمگیر اســت و به همین 

دلیل ما در این بخش نیز تاثیرگذاری داریم.
معاون فرهنگی تبلیغی حوزه های علمیه خواهران 
خاطرنشان کرد: یک نکته  مهم که باید مورد توجه 
باشــد ایــن اســت که نهــاد نمــاز جمعــه در برخی از 
اســتان ها یا شاید همه اســتان ها بخش خواهران 

نیــز دارد کــه از گذشــته بــوده و وظیفــه حفاظــت را 
داشتند اما در حال حاضر در امور فرهنگی دخالت 

دارند و متولی امور فرهنگی هستند
وی ادامــه داد: بــا توجــه بــه 12 هــزار فارغ التحصیل 
احصــا شــده حوزه هــای علمیــه خواهران کــه فعال 
هستند و اطاعاتشان در بانک اطاعاتی ما موجود 
اســت، بــه نظــر می رســد می توانیــم از ایــن ظرفیت  
استفاده بهتری داشته باشند چراکه فارغ التحصیان 
حوزه هــای علمیه خواهران می توانند در بخشــی از 
موضوعات فرهنگی که مربوط به بانوان و زنان است 
تاثیرگذاری زیادی داشــته باشــند و به همین دلیل 
پیشــنهاد می کنــم که بخــش خواهــران ســتاد نماز 
جمعه را یکی از دانش آموختگان حوزه های علمیه 

خواهران عهده دار شود.

مدیــر حوزه های علمیه خواهــران گفت:یکی از 
مهــم تریــن عوامل حفظ نظــام زنان  هســتند و 
همانطور که می دانید دشــمن و جریان استکیار 
بــر روی زنــان و جوانــان تمرکز کرده اســت و ما اگر 
بتوانیم زنان متدین را پشت سر نظام نگه داریم 
و بایــد این کار از کانون های دینی انجام دهیم و 
از ما از زمانی از دشــمن ضربه خوردیم که ســنگر 

بودن مسجد را نادیده گرفتیم.
حجت االســام والمســلمین بهجت پــور در دیــدار 
با حجت االســام والمســلمین علی اکبــری در مرکز 
مدیریت حوزه های علمیه خواهران اظهار کرد: ما 
اعتقاد داریم که حوزه های علمیه خواهران رشد و 
پیشــرفت بســیار خوبی در این 22 سال داشته اند 
آیــت اهلل شــرعی و حجت االســام والمســلمین  و 
جمشــیدی برای شــکوفایی این مرکز، بســیار زیاد 

تاش کردند.
وی افــزود: در طــول ایــن  22 ســال حــدود 48۵ 
مدرســه علمیــه خواهــران ســاخته شــده اســت و 
میــزان ســازه های حوزه هــای علمیــه خواهــران از 
حوزه هــای علمیــه برادران بیشــتر اســت؛ البته در 

حــال حاضر حــوزه خواهــران و بــرادران هماهنگ 
باهم حرکت می کنند.

مدیر حوزه های علمیه خواهران خاطرنشان کرد: 
در حــال حاضــر حــدود ۵8 هــزار نفــر در مجموعــه 
علمیــه  حوزه هــای  مدیریــت  مرکــز  نظــر  تحــت 
خواهــران تحصیل می کنند، همچنین حدود 43 
هزار نفر فارغ التحصیل در ســطوح دو، سه و چهار 

در حوزه های علمیه خواهران داریم.
علمیــه  مدرســه   48۵ حــدود  از  داد:  ادامــه  وی 
خواهــران حــدود 411 مدرســه در ســطح دو، ۵۵ 
مدرســه در ســطح ســه و 12 مدرســه نیز در ســطح 
چهار مشــغول فعالیت هســتند که در ســطح سه، 
12 رشــته و در ســطح چهار نیز دو رشــته فقه زنان 
فعــال است.اســتاد برجســته  تفســیر تطبیقــی  و 
خوشــبختانه  کــرد:  عنــوان  علمیــه  حوزه هــای 
شــرایط و زمینه هــا در حوزه هــای علمیه خواهران 
بســیار خــوب اســت و از توفیقات ما این اســت که 
بانــوان بســیار نظــم پذیر هســتند و حــال معنوی 
بســیار باالیی دارند و مــن واقعا به ایثارگری بانوان 
غبطــه می خــورم و بــدون تردیــد اگــر بتوانیــم ایــن 

روحیــات را حفــظ کنیــم و رشــد دهیم، کار بســیار 
بــود.وی بیــان کــرد: موســس  ارزنــده ای خواهــد 
حدود 29۵ مدرســه علمیه خواهران سراسر کشور 
از ائمه جمعه هســتند و این ظرفیت بسیار خوبی 
است، همچنین در حال حاضر حدود 7۰ موسس 
تقاضای ســاخت مدرسه دارند که حدود ۶۰ نفر از 

آن ها از ائمه جمعه هستند.
مدیر حوزه های علمیه خواهران بیان کرد: توســعه 
کمــی در حوزه هــای علمیــه خواهــران و بــرادران، 
باتوجــه بــه کمبــود نیــروی انســانی در کشــور دچــار 
چالش شده است و این مسئله باید مدیریت شود.
وی با بیان اینکه از سیاست های جدید حوزه های 
علمیــه خواهــران حرکــت بــه ســمت ســطوح ســه 
و چهــار اســت گفــت: تــاش می کنیــم تــا کارگروهی 
تشکیل شود تا برخی مشکاتی که در زمینه ساخت 

و ساز مدارس وجود دارد برطرف شود.
حجت االسام والمســلمین بهجت پور با اشاره به 
همــکاری آمــوزش و پــرورش بــا حوزه هــای علمیه 
خواهــران بیــان کرد: عاقــه به همــکاری آموزش و 
پرورش با حوزه های علمیه خواهران بسیار خوب 

اســت و حتــی پیشــنهاد داده اند کــه در طرح های 
مختلف مانند طرح امین شرکت کنیم، همچنین 
در حــال حاضــر بیــش از 7 هــزار خواهــر طلبــه بــا 

مدارس آموزش و پرورش همکاری می کنند.
وی افــزود: بــا وزارت کشــور نیز تعامل هــا و کار های 
گرفتــه اســت و در ســال گذشــته  خوبــی صــورت 
رفــع  زمینــه  در  خوبــی  بســیار  فعالیت هــای 
آســیب های اجتماعی داشــتیم و به عنــوان مثال 
براســاس گزارش ها، در یکی از شهرها که خودکشی 
آمــار  طلبــه  خواهــران  ورود  بــا  بــود  رایــج  زنــان 
خودکشــی به صفر رسیده اســت و حدود دو سال 

است که مسئله خودکشی ها برطرف شده است.
اســتاد برجســته حوزه های علمیه عنــوان کرد: در 
حــال حاضر کانــون خادمــان رضوی شــکل گرفته 
است و حدود ۵ هزار نفر در این طرح حضور دارند، 
بــه طــور کلی خوشــبختانه فضاهــا بــرای اثربخش 
شــدن حوزه  های علمیه خواهــران در بخش های 
مختلف رو به گســترش اســت و تاش می کنیم که 
این مسئله تعمیق و گسترش بیشتری پیدا کنید.
وی ادامــه داد: آنچــه که به نظر من مســئله اصلی 
اســت، پایــگاه مســجد اســت چراکــه هیــچ  مکانی 
برای روحانیت مانند پایگاه مسجد نمی شود و ما 
باید روی مسجد تمرکز کنیم، اگر ما با یک تصمیم 
درســت و معقــول، طابــی که آمادگــی دارنــد را در 
مســاجد مســتقر کنیم، یعنی مانند امام جماعت 
که در مســجد مســتقر اســت یک معینه خواهر در 
همه مســاجد مســتقر کنیــم، می توانیــم اثرگذاری 

بسیار زیادی داشته باشیم.
مدیر حوزه های علمیه خواهران بیان کرد: به نظر 
مــن یکــی از مهــم تریــن عوامــل حفظ نظــام زنان  
هســتند و همانطور که می دانید دشــمن و جریان 
اســتکبار بر روی زنان و جوانان تمرکز کرده اســت و 
ما باید زنان متدین را پشــت ســر نظام نگه داریم و 
باید این کار از کانون های دینی انجام دهیم چراکه 
ما از زمانی از دشمن ضربه خوردیم که سنگر بودن 

مسجد را نادیده گرفتیم.
وی بیــان کــرد: ما تاثیــر اجتماعی زنان و مــردان را 
بایــد از مســاجد آغــاز کنیم و معتقدم نظــام دوباره 
باید به ســوی مســاجد بازگردد و اگر در هر مســجد 
یــک زن بــرای فعالیت های تبلیغی وجود داشــته 
باشــد،  بسیار موثر خواهد بود و حوزه های علمیه 

خواهران در این زمینه آمادگی کامل دارد.

رئیسشورایسیاستگذاریائمهجمعه
کرد بامدیرحوزههایعلمیهخواهراندیدار

مدیر حوزه های علمیه خواهران؛

زنان از مهم ترین عوامل حفظ نظام هستند

خبر

حجت االسام و المسلمین بهجت پور در رابطه با نقش بانوان 
در جامعــه گفــت: بانــوان ظرفیتــی بســیار بــزرگ و  گســترده بــرای 
گسترش تشیع و تقویت نظام هستند  و نظام هم به این مسأله 

توجه خوبی داشته است.
حجــت االســام و المســلمین عبدالکریــم بهجــت پور، مدیــر حوزه 
های علمیه خواهران کشــور با حجت االســام و المســلمین حسن 
علیــدادی، نماینــده ولــی فقیه و امــام جمعه کرمان دیــدار و گفتگو 

کرد.
مدیر حوزه های علمیه خواهران در این دیدار گفت: بانوان ظرفیتی 
بســیار بزرگ و  گسترده برای گســترش فرهنگ تشیع و تقویت نظام 
هســتند  و طاب خواهر با هزینه های اندکی به ترویج و  تبلیغ دین 

در نظام جمهوری اسامی می پردازند.
وی  ادامه داد: نزدیک به ۶3 هزار مسجد در کشور وجود دارد که اگر 
 ما می توانستیم مساجد را به پایگاه فعالیت قرآنی و فرهنگی بانوان 
تبدیل کنیم حجم بزرگی از کار ترویج فرهنگ اسامی در بین مردم 

صورت می گرفت. 
مدیــر حــوزه هــای علمیــه خواهران بــه وضعیــت طــاب خواهر در 
اســتان کرمان اشــاره کرد و بیان داشت: در استان کرمان بیش از دو  
هــزار طلبــه خواهر فارغ التحصیــل وجود دارد که اگر مــا بتوانیم این 
جمعیت را در مساجد مستقر کنیم، فرصتی بزرگ و بازویی  توانمند 
برای فعالیت های دینی و انقابی در متن مراکز دینی شکل خواهد 

گرفت.
حجــت االســام و المســلمین بهجــت پــور خاطرنشــان کــرد: حوزه 
خواهــران از ایــن بابت یک فرصت طایی به شــمار مــی رود و نظام 
هــم بــه ایــن مســأله توجــه خوبــی داشــته اســت و تــا  امــروز حــوزه  

خواهران بدون حاشیه  خاصی توانسته رشد خوبی داشته باشد.
در ادامــه حجــت االســام و المســلمین حســن علیــدادی نماینده 
ولــی فقیــه و امام جمعه کرمان در رابطه با مســائل حــوزه خواهران 
و طاب خواهر استان کرمان با حجت االسام و المسلمین بهجت 

پور گفتگو کرد.

مدیر حوزه های علمیه خواهران 
در دیدار با امام جمعه کرمان:

نظام به حوزه های علمیه 
خواهران توجه خوبی دارد

مدیــر حوزه های علمیــه خواهران در پیامــی به رییس جدید 
سازمان تبلیغات اسامی انتصاب وی را به این سمت تبریک 

گفت.
متــن پیــام حجت االســام و المســلمین بهجت پور به این شــرح 

است:
برادر بزرگوار حجت االسام و المسلمین آقای قمی )دام عزه(

سام علیکم
انتصاب جنابعالی را به ســمت ریاســت سازمان تبلیغات اسامی 
کــه بیانگــر حســن اعتمــاد رهبــر معظم انقــاب اســامی )مدظله 
عملــی  و  علمــی  هــای  توانمنــدی  و  شایســتگی  نیــز  و  العالــی( 

حضرتعالی است را تبریک عرض می نمایم.
امید اســت باتوجه به رهنمودهــای مقام معظم رهبری در حکم 
انتصــاب حضرتعالــی و تاکیــد ایشــان بــر نقــش تاثیرگذار ســازمان 
تبلیغات اســامی، شاهد شــکوفایی هرچه بیشتر این سازمان با 

مدیریت حضرتعالی باشیم.
همچنیــن بدین وســیله آمادگی مرکز مدیریــت حوزه های علمیه 
خواهــران بــا ظرفیــت حــدود ۵۰۰ مدرســه علمیــه خواهــران در 
کشــور و ده هــا هزار طلبــه بااســتعداد و انقابی را، در یاری رســانی 
بــه آن ســازمان در جهت نیل به اهــداف واالیش که همان تبیین 
و عرضــه  فکــر و فرهنــگ و معــارف اســامی و مقابلــه بــا تهاجــم 

همه جانبه فرهنگی دشمن است اعام می کنم.
امیــدوارم در ســایه عنایــات حضــرت بقیه اهلل االعظــم )عجل اهلل 
تعالــی فرجه الشــریف( در تحقق اهداف ســازمان متبــوع موفق و 

موید باشید.

پیام تبریک مدیر حوزه های 
علمیه خواهران به رییس جدید 

سازمان تبلیغات اسالمی

طــی احکامــی جداگانــه رئیــس اداره برنامه ریزی و مطالعات راهبــردی، مدیرکل برنامه ریــزی و تدوین متون 
تحصیلی و مدیرکل امور تبلیغی حوزه های علمیه خواهران منصوب شدند.

بر این اساس طی حکمی آقای مجید مبینی مقدس به عنوان رئیس اداره برنامه ریزی و مطالعات راهبردی 
حوزه های علمیه خواهران منصوب شد.

همچنیــن در حکمــی جداگانه خانم ســیده نفیســه فقیهی مقدس به عنــوان مدیرکل برنامه ریــزی و تدوین 
متون تحصیلی حوزه های علمیه خواهران منصوب شد.

خانم بیک زاده جالی به عنوان مدیرکل جدید امور تبلیغی و سرپرست اداره کل امور فرهنگی و تربیتی حوزه 
های علمیه خواهران معرفی شد.

انتصابات جدید در مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران
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خبر

نماینــده ولــی فقیــه در اســتان گلســتان گفــت: 
طــاب در حوزه هــای علمیه بایــد بتوانند اهل 
تدبر، تفکر و استنباط شوند و در مقابل حمات 
دشــمنان از حریــم دیــن، خــدا و پیغمبــر)ص( 

دفاع کنند.
به گــزارش روابــط عمومی حــوزه علمیــه خواهران 
اســتان گلســتان، »خانم ســیده نفیســه حسینی 
واعظ« سرپرســت مدیریت حوزه علمیه خواهران 
اســتان گلســتان بــه همــراه کارکنــان »خانــم« این 
نورمفیــدی«  ســیدکاظم  اهلل  »آیــت  بــا  مدیریــت 
نماینده ولی فقیه در استان گلستان و امام جمعه 

گرگان دیدار نمودند.
در ایــن دیــدار، »آیــت اهلل ســیدکاظم نورمفیدی« 

ضمن بیــان توصیه هایی خاطرنشــان کــرد: برای 
انجــام ایــن کار بســیار مهــم بایــد از خداونــد طلب 
کمــک نمــود تــا در حــوزه هــای علمیــه شــاگردانی 
تربیــت شــوند که بــه نفع اســام، جامعــه و بانوان 
قــدم بردارنــد.وی بــا تاکیــد بــر ایــن کــه در انجــام 
فعالیت ها هدف خود را مشــخص نمایید، افزود: 
اگــر انســان در راســتای دســتیابی به هــدف تاش 

نماید، در انجام کارها بسیار راهگشا و موثر است.
نماینده ولی فقیه در اســتان گلســتان بــا یادآوری 
اهــداف خــود از تاســیس حوزه، بیــان کــرد: با این 
اوضــاع و احــوال دنیا کــه علیه اســام، روحانیت و 
مخصوصا مســائل زنــان زیاد حرف زده می شــود، 

باید هدف را باالتر دید.

آیت اهلل نورمفیدی با بیان این که هدف عالی، در 
برنامه و کار اثرگذار اســت گرچه انسان به آن هدف 
نرســد، ادامــه داد: البته ما تا حــدی به این هدف 
رســیده ایم. گاهی که نتایج تحقیقات خانم ها در 
حوزه را می شنویم یا می بینیم که قدرت استنباط 
و تفقــه پیــدا کردنــد، خــدا را شــاکرم که بــه اهداف 

خود رسیدیم یا از آن دور نیستیم.
وی بــا تاکیــد بــر اولی بــودن کیفیت در حــوزه ها بر 
کمیت، اظهار کرد: بارها گفته ام که اگر یک مطهری 
پیــدا کنیــم به از صد هزار اســت، طلبه کمتر باشــد 
امــا کمتری که بتوان بر آنها ســرمایه گــذاری نمود؛ 
طــاب در حــوزه هــای علمیــه بایــد بتواننــد اهــل 
تدبــر، تفکر و اســتنباط شــوند و در مقابل حمات 

دشــمنان از حریم دین، خــدا و پیغمبر)ص( دفاع 
کنند. امام جمعه شهرستان گرگان با تاکید مجدد 
بــر گم نکردن هــدف و پرهیز از تربیت ِصرف بانوان 
روضه خوان، گفت: گاهی در ذهن عده ای ست که 
خانم ها بتواننــد روضه بخوانند؛ اینهمه امکانات 
بــرای یــک روضــه باشــد؟! اگــر ایــن هدف باشــد، 
خیلــی ســطح پایین مــی آید امــا اگر هــدف عالی و 

بزرگ باشد، خیلی اثرگذار است.
آیت اهلل نورمفیدی در ادامه با تاکید بر این که بین 
افــراد مجموعــه تفاهم باشــد، افــزود: اگــر در میان 
افراد یک مجموعه هماهنگی باشد، موفقیت هم 
هســت اما اگر هماهنگی نباشــد، مسّلما موفقیت 
هــم بــه همراه نــدارد، خودتــان یک موضــع واحد 
داشــته باشــید که بگویید خانم ها در خیلی جاها 
می توانند مدیریت کنند. پس، مدیریت شایسته 
ای را از خــود نشــان دهیــد. وی بــا اشــاره بــه لزوم 
گفتگــو میان افراد یک مجموعه، ابــراز نمود: آنچه 
را کــه بــه صاح حوزه هاســت، تصمیــم بگیرید و از 
تصمیمــات جمعــی خود نیــز دفاع کنیــد، وقتی بر 
چیزی برنامه ریزی می شــود از آن حمایت و دفاع 
کنیــد. نماینده مردم گلســتان در مجلس خبرگان 
رهبری با توصیه بر این که حوزه ها را به یک چشم 
و از نگاه شورای حوز های علمیه خواهران ببینید، 
توصیــه نمود: برای انجــام امورات، معیــار و ماک 
بگذاریــد، اگر معیار »من عند نفســی« باشــد، افراد 

حق اعتراض دارند.
آیت اهلل نورمفیدی در پایان با اشــاره به راهنمایی 
افراد به جهت دادن به ســوی هــدف ها، بر ایجاد 
رابطه خوب و نزدیک با حوزه ها و مسئولین آنها، 
نظــم و برنامــه و توجــه بــه درس و بحــث توصیــه 

نمود.
 گفتنی است در ابتدای این دیدار »خانم حسینی 
واعــظ« بــه بیان ســخنان خــود و معرفــی کارکنان 

پرداخت.

»خانــم ســیده نفیســه حســینی واعــظ« بیــان 
الزهــراء)س(  خواهــران  علمیــه  مدرســه  کــرد: 
شهرســتان کالــه در مقطــع ســطح ۲ در مهــر 
مــاه ســال جاری با حضور مســئولین کشــوری و 

استانی افتتاح خواهد شد.
حــوزه  رســانی  خبری-اطــاع  پایــگاه  گــزارش  بــه 
ســیده  »خانــم  کشــور،  خواهــران  علمیــه  هــای 
خبرنــگار  بــا  گفتگــو  در  واعــظ«  حســینی  نفیســه 
خبرگزاری کوثرنیوز گفت: مدرســه علمیه خواهران 
کالــه در مقطــع ســطح  الزهــراء)س( شهرســتان 
2 مهــر مــاه امســال بــا حضــور جمعی از مســئولین 

کشوری و استانی رسما افتتاح خواهد شد.
داد:  توضیــح  کالــه  شهرســتان  معرفــی  در  وی 
در  گلســتان  اســتان  شــرق  در  کالــه  شهرســتان 
موقعیت جغرافیایی بیــن ۵۵ درجه  در جهت 29 
دقیقه طول شــرقی و 37 درجه و 22 دقیقه عرض 
شــمالی واقــع شــده اســت کــه از شــرق بــه اســتان 
خراســان شــمالی، از غــرب با شهرســتان گنبــد، از 
جنوب با شهرستان مینودشت )بخش گالیکش( 
و از شــمال بــا شهرســتان مــراوه تپــه و جمهــوری 

ترکمنستان هم مرز می باشد.
مدیــر حــوزه علمیــه خواهــران اســتان گلســتان با 
بیــان این که از نظر موقعیت فرهنگی و اجتماعی، 
ایــن شهرســتان یکــی از نقاط مهــم و اســتراتژیک 

اســتان گلستان اســت، ادامه داد: ترکیب قومیتی 
این شهرســتان حــدودًا %۶1 ترکمــن،  %31 درصد 
سیســتانی و %8 از اقــوام دیگــر از جمله ترک، کرد و 
فارس اســت. در واقع اقوام مختلف ایرانی  در این 

شهرستان حضور دارند. 
خانم حســینی واعظ تبلیغات گســترده وهابیت و 
شبکه های ماهواره ای آن را از خطرات جدی این 
منطقه دانســت و خاطرنشــان کرد: این تبلیغات، 
نســل جوان شــیعه شهرســتان کالــه را در معرض 
خطــر جدی انحراف قرار داده اســت. لذا، با توجه 
به شرایط فرهنگی این شهرستان و خطرات پیش 
روی، الزم اســت مســئولین مرکــز مدیریــت حــوزه 
علمیــه خواهران نیز توجه ویژه ای نســبت به این 

مدرسه داشته باشند.
وی بــا بیــان ایــن کــه ۵۰ نفــر از طــاب شهرســتان 
کالــه در مــدارس علمیه اســتان در حــال تحصیل 
هســتند، گفــت: بــا دریافــت مجــوز تاســیس ایــن 
مدرســه علمیه از ســوی مرکز مدیریــت حوزه های 
علمیــه خواهــران، 19 نفــر در آزمــون ورودی ایــن 
مدرســه پذیــرش شــدند که همزمــان با آغاز ســال 
تحصیلــی حــوزه هــای علمیــه خواهــران سراســر 
کشــور، در ایــن مدرســه تــازه تاســیس بــه فراگیری 

علوم حوزوی و دینی می پردازند. 

مدیــر مرکز مشــاوره جامعه الزهــرا)س( گفت: در 
دومیــن دوره تربیــت مشــاور حــدود ۴۰ نفــر ثبت 
نام کردند که مصاحبه های علمی و شــخصیتی 
از آنان انجام شده و از این میان 1۰ تا 1۲ نفر برای 
شــرکت در کاســها از ابتدای مهرمــاه دعوت می 

شوند.
در  اخــوی  اصغــر  والمســلمین  حجت االســام 
گفتگویــی بــا اشــاره بــه برگــزاری دوره اول تربیــت 
مشــاور در ســال تحصیلی 97-9۶ اظهار کرد: دوره 
تربیــت مشــاور بــا هــدف ارتقــای ســطح علمــی و 
مهارتــی طــاب عاقه منــد امــر مشــاوره کــه دارای 
مدرک ســطح ســه رشــته تعلیــم و تربیت اســامی 
و شــرایط علمــی و شــخصیتی احــراز ایــن جایــگاه 

هستند برگزار می شود.
وی افزود: این دوره در سه ترم تحصیلی در حداکثر 

کارگاه هــا  و درس هــا،  برنامه ریــزی شــده  دوســال 
طــوری دیــده شــده تــا شــرکت کننــدگان در پایــان 
دوره بــه ســطح علمــی و مهارتــی مطلوبــی در امــر 
مشــاوره برســند، از این رو 1۵ واحد عمومی شامل 
دروس اصول و فنون مشــاوره، روان شناسی رشد، 
نظریه های مشاوره و روان درمانی و آسیب شناسی 
روانی، انگیزش و هیجان، روان شناسی شخصیت، 
ســنجش و ارزشــیابی و اخــاق حرفــه ای مشــاوره 
درنظر گرفته شــده اســت و پس از آن دروســی برای 
هریک از چهــار گرایش خانواده، کــودک و نوجوان، 
ازدواج و مشاوره تحصیلی درنظر گرفته شده است.
مدیــر مرکــز مشــاوره جامعه الزهــرا)س( ادامــه داد: 
در دوره اول حــدود 7۰ نفــر ثبت نام کردند که از این 
میــان 22 نفر در مصاحبه علمی پذیرفته شــدند و 
در کاس های دوره از اول بهمن ماه ســال گذشــته 

شــرکت کردند و همه شرکت کنندگان 1۵ واحد ترم 
اول را بــا نمــرات خوبــی پشــت ســر گذاشــتند. وی 
خاطرنشان کرد: در دوره اول تربیت مشاور، شرکت 
کنندگان دو گرایش »خانواده« و »کودک و نوجوان« 
را برگزیدنــد که برای گرایش خانواده دروســی مانند 
نظریه هــای  خانــواده،  مشــاوره  فنــون  و  اصــول 
مشــاوره خانــواده، تفاوت هــای روان شــناختی زن 
و مرد، ســنجش و ارزشــیابی در خصوص خانواده، 
مهارت هــای ارتباطــی زوجیــن در 1۰ واحــد بــا نگاه 

نظری و عملی در نظر گرفته شده است.
حجت االســام والمســلمین اخــوی بیان داشــت: 
در گرایــش کــودک و نوجــوان هم 1۰ واحــد با رویکرد 
نظــری و عملی شــامل نظریه های مشــاوره کودک 
و نوجــوان، مهارت ها و تکنیک هــای فرزندپروری، 
و  ســنجش  نوجــوان،  و  کــودک  آسیب شناســی 

ارزشــیابی در خصوص کودک و نوجوان ارائه شــده 
است.مدیر مرکز مشــاوره جامعه الزهرا)س( افزود: 
برای دومین دوره تربیت مشاور هم فراخوان داده 
شد که حدود 4۰ نفر ثبت نام کردند و مصاحبه های 
علمی و شخصیتی از داوطلبان انجام شده و از این 
میــان 1۰ تــا 12 نفــر بــرای شــرکت در دوره از ابتدای 

مهرماه دعوت می شوند.
وی در پایــان بــا اشــاره به باال بودن ســطح علمی و 
مهارتی این دوره که مورد تایید اساتید روان شناسی 
و مشــاوره هم قرار گرفته اســت، گفت: به کسانی که 
بتوانند دوره تربیت مشــاور را با موفقیت طی کنند 
گواهــی پایــان دوره اعطا می شــود و از آنهــا در مراکز 
مشاوره جامعه الزهرا)ســام اهلل علیها( و مراکز دیگر 
مانند حوزه های علمیه خواهران استفاده خواهد 

شد.

آیت اهلل نورمفیدی در دیدار سرپرست و کارکنان حوزه علمیه خواهران گلستان:

طالباهلتدبر،تفکرواستنباطشوند

مدیر حوزه علمیه خواهران استان گلستان خبر داد:

تاسیس مدرسه علمیه خواهران الزهراء)س( شهرستان کالله در مقطع سطح 2

برگزاری دوره دوم تربیت مشاور از ابتدای مهرماه

خبر

»خانم مریم کردکتولی« گفت: مبلغ به نحوی با مخاطب صحبت 
کنــد کــه در اندیشــه، احســاس و رفتار آنــان تاثیر دینــی و مطلوب 

داشته باشد.
 «خانم مریم کردکتولی» در جمع مبلغان مدرسه علمیه شهیده بنت 
الهــدی علــی آباد کتــول گفت: ســخنرانی دینی، به این معناســت که 
مبلــغ بــه نحوی با مخاطب صحبت کند که در اندیشــه، احســاس و 

رفتار آنان تاثیر دینی و مطلوب داشته باشد.
وی بــا اشــاره بــه ضرورت بحث تبلیغ توســط طــاب و عالمان دینی 
اذعان کرد: ایام محرم، یکی از بهترین زمان هایی اســت که مبلغین 

مباحث دینی و مذهبی را برای مردم تبیین نمایند.
این اســتاد حوزه با برشــمردن گام های یک ســخنرانی خوب عنوان 
کــرد: در مرحلــه اول بایــد مخاطب، موضوع و هدف را مشــخص کند 
و در گام بعد، با اســتفاده از روش های جذاب ســازی، ایجاد انگیزه و 

بیان ضرورت مسئله، به تبیین موضوع بپردازد. 
کردکتولــی، تبیین موضــوع را در تبلیغ با اهمیت دانســت و افزود: اگر 
در تبلیــغ، تبیین، روشــنگری و ســوق دادن مردم به ســوی خداوند 

نباشد، نمی توان نام سخنرانی دینی را برآن نهاد. 
وی ارائه راهکار را به عنوان یکی دیگر از شاخص های سخنرانی دینی 

معرفی کرد و بر ارائه محتوای مفید در سخنرانی دینی تاکید کرد.

استاد حوزه علمیه خواهران:

تاثیرگذاری در اندیشه و رفتار، 
گی های سخنرانی   از ویژ

مطلوب است

نشریه نمای حوزه 
از میان اساتید و طاب حوزه های علمیه خواهران عاقه مند و توانمند 

در زمینه نگارش گزارش ها و مقاله های مطبوعاتی در موضوعات 
اجتماعی، سیاسی و فرهنگی نویسنده افتخاری می پذیرد.

تلفن تماس: ۰۲53۲1۴۴15۲- تحریریه نمای حوزه

معاون فرهنگی تبلیغی جامعه الزهرا )س( از اجرای طرح جامع 
تبلیــغ شــمیم و برگــزاری دوره هــای مهارتــی ایــن طــرح در ســال 

تحصیلی جدید خبر داد. 
حجت االسام والمســلمین حســین تهرانــی در گفت وگویی عنوان 
کــرد: طــرح جامع تبلیــغ »شــمیم« همزمان بــا آغاز ســال تحصیلی 
جدید در جامعه الزهرا علیهاالسام اجرا می شود و  طاب ترم چهار 
بــه بعد، مبلغان و فارغ التحصیان می توانند در این طرح ثبت نام 

کنند. 
وی هــدف از برگــزاری ایــن طــرح را توانمندســازی و ارتقای ســطح 
دانــش و مهــارت تبلیغی طــاب، تربیت نیرو جهت تبلیــغ در مراکز 
مختلف با توجه به مخاطبان گوناگون و ارائه آموزش های کاربردی 

و تخصصی در زمینه های مختلف تبلیغی برشمرد.
معــاون فرهنگی تبلیغــی جامعه الزهرا )س( با بیان اینکه این طرح 
در دو ســطح عمومــی و تخصصــی برگــزار می شــود، گفــت: ســطح 
عمومی این طرح  شــامل مهارت های ارتباطی، ســخنوری، روش 
بیان احکام، رســانه، مدح و رثا، کاس داری و مهارت پاســخگویی 
اســت و شرکت کنندگان پس از گذراندن دوره عمومی می توانند در 

دوره تخصصی این طرح ثبت نام کنند.
وی تصریــح کــرد: هــر طلبه مجــاز به انتخــاب حداکثر ســه موضوع 
حــذف  موجــب  جلســه  ســه  از  بیــش  غیبــت  و  اســت  مهارتــی 

شرکت کننده از این دوره مهارتی می شود. 
حجت االســام والمســلمین تهرانی زمان ثبت نام در این طرح را از 
17 تا 2۵ شهریورماه اعام کرد و افزود: دوره عمومی این طرح از 31 
شهریورماه آغاز می شود و همه دوره های مهارتی ارائه شده در این 

ترم تحصیلی تا بهمن ماه به اتمام می رسد.

معاون فرهنگی تبلیغی جامعه الزهرا )س( 
خبر داد:

اجرای طرح جامع تبلیغ شمیم 
همزمان با آغاز

 سال تحصیلی جدید 


