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دو هفته نامــه فرهنگــی _ اطالع رســانی 
حوزه هــای علمیــه خواهران

مدیر حوزه علمیه خواهران استان اصفهان گفت: بنابر فرموده علما و مراجع معظم 
تقلید و رهبر معظم انقالب)مد ظله العالی(، رعایت اصول بهداشتی ...

عضو شورای سیاست کذاری حوزهای علمیه خواهران:

خانم داووی اهل بصیرت بود

متولیان و تصمیم گیران و تصمیم سازان حوزه باید پژوهش ها و تحقیقات طالب را  به صفحه  5
سمت نیازهای اصلی جامعه سوق دهند.          

مدیر حوزه علمیه خواهران گلستان:

تولید و توزیع بیش از ۶ هزار ماسک 
توسط طالب خواهر گلستانی

یک قدم مانده به منزل آخر با »بچه های 
بهشت«

خانم داوودی بانویی در طراز انقالب بود
صفحه ۲

کشور: خواهران  علمیه  حوزه های  مدیر 

 آمادگی حوزه های علمیه 
خواهران برای کمک به 

پزشکان و پرستاران

یاست   مسئول حوزه ر
حوزه های علمیه خواهران 

معرفی شد

۴

معاون فرهنگی حوزه های علمیه خواهران:

 اعالم آمادگی گروه های 
جهادی برای خدمت رسانی 

به بیماران مبتال به کرونا

3

بیشتر بخوانید

۷

۴

پی  پیام های تسلیت در
درگذشت خانم داوودی

    صفحه ۲

    صفحه ۶

سفیر واتیکان سال جدید را به مدیر حوزه های 
گفت علمیه خواهران  تبریک 

ســفیر واتیکان در ایران طی نامــه ای به مدیر حوزه های 
علمیه خواهران کشور نوروز ۱۳۹۹ را تبریک گفت.

��آقای لئو بوکاردی، سفیر واتیکان در ایران طی نامه ای 
به  حجت االسالم و المسلمین بهجت پور، مدیر حوزه 
های علمیه خواهران کشور، با تبریک صمیمانه نوروز 

1399 و آرزوی سالی سرشار از آرامش و بهترین ها  گفت: با 
امید اینکه رویاها و امیدهایی که در قلب همگان سکنی 

دارند، با یاری و رحمت خداوند تحقق یابند.

تماس تلفنی مدیر حوزه های علمیه خواهران
 با رئیس مجلس شورای اسالمی

مدیــر حوزه هــای علمیه خواهران کشــور ضمن تماس 
تلفنــی بــا رئیس مجلــس در پی ابتــای وی بــه بیماری 

ناشی از ویروس کرونا جویایی حال وی شد.

 در پی ابتالی رئیس مجلس شورای اسالمی به ویروس 
کرونا حجت االسالم والمسلمین بهجت پور طی تماس 

تلفنی با علی الریجانی، جویای حال وی شد.
مدیر حوزه های علمیه خواهران در این تماس تلفنی برای 

رئیس مجلس و همه بیماران مبتال به کرونا بهبودی امل و 
عاجل را از خداوند متعال مسئلت کردند.

حجت االســام و المســلمین مجتبــی فاضل 
بــه عنــوان معــاون آموزش حــوزه هــای علمیه 

خواهران منصوب شد.

 مراســم بزرگداشــت ســرکار خانــم فریــده داوودی و 
معارفــه معــاون آمــوزش جدیــد حــوزه هــای علمیه 
خواهــران صبــح امروز در ســالن همایــش های مرکز 

مدیریت حوزه های علمیه خواهران برگزار شد. 
خالصانــه  خدمــات  و  زحمــات  از  مراســم،  ایــن  در 
و  آمــد  عمــل  بــه  تقدیــر  داوودی  خانــم  مرحومــه 
همچنیــن حجــت االســالم و المســلمین مجتبــی 
فاضــل به عنوان معــاون آموزش حوزه های علمیه 

خواهران منصوب شد.

خانم داوودی از ستون های حوزه های علمیه 
خواهران بود

 حجــت االســالم و المســلمین بهچــت پــور  در ایــن 
مراســم ضمــن تبریک ســال نــو و اعیــاد شــعبانیه و 
تســلیت ارتحال خانم داودی اظهار داشــت: در اواخر 
ســال گذشــته ارتحال خواهر فاضله، عفیفه و مدبره 

ســرکار خانــم داودی کام همــه را ما تلخ کــرد، بانویی 
که عقیله حوزه های علمیه خواهران بود.

وی افــزود: خانــم داوودی از زمــان مدیریت در حوزه 
علمیــه خواهــران مســجد ســلیمان تــا پایــان عمر، 
شــخصیتی بســیار اســتوار، ثابــت و با تدبیر داشــت 
و در عرصه هــای مختلف از جمله مدیریت همواره 

بسیار موفق عمل می کرد.
اســتاد برجســته حوزه هــای علمیــه با بیــان اینکه 
علمیــه  حوزه هــای  ســتون های  از  داوودی  خانــم 
خواهران بود خاطرنشــان کرد: خانم داوودی بسیار 
مســئولیت پذیــر بود، ایشــان بــا مســئولیت پذیری 
که داشــتند توانســت به وظایف مادری و همســری 
و همچنیــن امــور اجرایی و مدیریتــی در حوزه های 

علمیه به خوبی عمل کنند.
وی بــا بیــان اینکــه ایشــان نســبت بــه بیت المال 
بسیار حســاس بودند ادامه داد: خانم داوودی عمر 
بابرکــت خــود را در راه اعتــالی حــوزه هــای علمیــه 
صــرف نمــود و مجاهدت هــای بســیار زیــادی کرد و 

قطعا پاداش این خدمات را خواهد گرفت. 
بــه  اشــاره  بــا  مدیــر حــوزه هــای علمیــه خواهــران 

محوریت آموزش و اهمیت آن در حوزه های علمیه 
خواهران اظهار داشــت: تحول در حوزه های علمیه 
خواهران بر اساس و مبتنی بر محتوا و آموزش است 
چراکــه آموزش صحیح موجب می شــود تــا خروجی 
مــا طلبــه هایی با قــدرت تولید علــم و دانش و حل 

مسائل مختلف باشند. 
کید  حجت االســالم و المســلمین بهجت پــور، با تأ
بــر مدیریــت دانش در حــوزه های علمیــه خواهران 
اظهــار داشــت: توانایــی و قابلیــت هــای مختلــف 
بانــوان طلبــه از آموزش آغاز می شــود، آمــوزش برای 
طلبــه هــای خواهر مانند مثال فتح المبین  اســت 
تــا به عرصه هــای مختلف فرهنگــی و علمی ورود 

پیدا کنند و موثر واقع شوند. 
حجــت االســام و المســلمین فاضــل توانایــی 

تداوم راه خانم داوودی را دارد
و  زحمــات  از  تقدیــر  مــن  وی در ادامه ض 
عنــوان  داوودی  خانــم  خالصانــه  مجاهدت هــای 
کرد: پس از بررســی های و پیگیری هایی بسیار زیاد 
تصمیم گرفته شــد کــه در این دوره از توانایی هایی 
در  فاضــل  مجتبــی  والمســلمین  حجت اإلســالم 

مســئولیت  ایــن  و  ببریــم  بهــره  آمــوزش  معاونــت 
ســنگین را بــه ایشــان بســپاریم و اعتقــاد دارم کــه 
ایشــان توانایی تداوم راه خانم داوودی را دارند و به 
همین دلیل نیز از واگذاری این مســئولیت مهم به 
حجت االســالم والمســلمین فاضل احساس آرامش 

دارم.
مدیر حوزه های علمیه خواهران بیان کرد: امیدوارم 
مجموعــه  مناســب  زمــان  در  آمــوزش  معــاون  کــه 
انتظاراتــی کــه در ایــن بخــش وجــود دارد را رهبــری 

کنــد و همچنین از زحمات کارکنــان بخش آموزش 
تشــکر می کنــم و امیدوارم که همکاری ثمربخشــی 
با حجت اإلسالم والمسلمین فاضل داشته باشند. 

پایــان  در  بهجت پــور  والمســلمین  حجت اإلســالم 
علمیــه  حوزه هــای  در  مــا  فعالیت هــای  گفــت: 
خواهــران بایــد به گونــه ای باشــد که اســتعداد های 
درخشــان وارد حوزه هــای علمیــه شــوند و شــرایط 
تحصیــل به گونه ای باشــد تا عطش و میل کســب 

علم و دانش در حوزه افزایش پیدا کند.

معاون آموزش جدید حوزه های علمیه خواهران منصوب شد



یادبــود  پــور در مراســم  حجــت االســالم والمســلمین بهجــت 
مجــازی درگذشــت خانــم داوودی معــاون آمــوزش حــوزه های 
علمیــه خواهران بیان کرد: نزدیک به 80 ختم قرآن در ســطح 
کشــور برای خانم داوودی برگزار شــده اســت که امیدوارم ثواب 
این ختم به روح ایشان واصل شود و خداوند به همه عزیزانی 

که در این ختم شرکت کرده اند، اجر بی مثال بدهد.
وی گفــت: خداونــد بــه بشــر ظرفیتــی داده و از طریــق دیــن و 
بیانــات رســوالن خــود و کتاب های آســمانی ایــن ظرفیت ها را 
شکوفا کرده، افزون بر عقلی که به همه بشر ارزانی شده است.
مدیــر حــوزه هــای علمیه خواهــران با بیــان اینکه دیــن برای 
شــکوفا کــردن ظرفیــت هــای انســان آمــده اســت، افــزود: دین 
آمــده اســت تا خواســت و نیاز بشــر را بــرای رهایی از شــقاوت و 
رسیدن به سعادت یعنی لذت های خالص دائم سرمد تحقق 

ببخشد.
وی بیــان کــرد: اســالم آمــده تا هم شــخصیت فردی بشــر را به 
خوبــی مدیریــت کند و بــه ما مهــارت و توانایــی مدیریت خود 
و بــه کمــال رســاندن ظرفیــت هــا را بدهد و هــم رابطه مــا را با 
دیگــران تنظیــم کنــد، همچنیــن رابطه مــا با هســتی به ویژه 
رابطه ما با خداوند را تنظیم کند که در این مسیر رابطه انسان 
با خدا اصالت پیدا می کند و در این مســیر روابط دیگر شــکل 

می گیرد.

حجــت االســالم والمســلمین بهجت پــور گفت: ما بایــد بدون 
هیــچ گونــه اضطرابی به ســمت آن هــدف عالــی و آرمان بزرگ 
یعنی رهایی از شــقاوت و رســیدن به ســعادت حرکت کنیم که 

در قرآن پایه این حرکت بر ایمان گذاشته شده است.
وی ادامــه داد: چشــم انســان باید به غیر هســتی باز شــود و با 
خــدای متعــال ارتبــاط برقرار کند و نقش های خــدا را بر زندگی 
بــاور کنــد، همچنیــن انســان بایــد چشــمی بــه آخــرت داشــته 
باشــد و خانه ابدی خود را پیش چشــم خود ببیند و ســعادت 
و شــقاوت خود را بر اســاس کیفیتی که در آخرت شکل میگیرد 
و اکنــون پیــش نظر ما نیســت تنظیم کند، انســان باید برای 
بهشت تالش کند و از جهنم که کانون شقاوت هاست، فاصله 

بگیرد.
مدیــر حــوزه هــای علمیه خواهران بیــان کرد: انســانی که خود 
را بــه دیــن و آمــوزه هــای دینی می ســپارد با اضافه کــردن این 
آمــوزه هــا، عقل فطــری و آموزه های درونی مــی تواند باورهای 
آرامبخشــی در این زمینه ها پیدا کند که بر اســاس این آرامش 

است که پای در مسیر عمل و اصالح خود می گذارد.
وی گفت: اگر انسان هر آنچه عمل می کند در چارچوب لطف 

الهی ببیند زندگی برایش دلچسب می شود.
حجــت االســالم والمســلمین بهجت پور ابــراز کرد: انســانی که 
عواطفــش را بــر اســاس آمــوزه هــای دینی اصــالح کنــد، ترس و 

خواســت بیجا نداشــته باشــد، دنیــا خواهی او را اســیر خودش 
نکنــد و گزنــش هــای بــد در زندگی اش وجود نداشــته باشــد و 
از پاکــی، اخــالص، دســتگیری دیگــران، شــادی دل هــا، ســتم 
نکــردن و خامــوش کــردن خشــمش لــذب ببــرد، همه شــرایط 

برایش دلچسب خواهد بود و زندگیش پاک است.
وی گفت: حیات طیبه آن چیزی اســت که خداوند به انســان 
هــای باورمنــد بــه مبدا و معــاد و ارزش هــای مرتبط بــا آن و پا 
گذاشــته در مســیر عمــل صالــح ارزانــی مــی کنــد و ایــن حیات 
طیبه به تعبیر قرآن زن و مرد نمی شناســد و به زنان و مردان 

داده می شود.
مدیر حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور با بیان اینکه در 
نگاه قرآن زن همان نقش والیت را دارد که مردان دارند، افزود: 
در آموزه های قرآنی درک کرده ایم که زن و مرد در کنار یکدیگر 

در حوزه های فردی، خانوادگی و اجتماعی باید ورود کنند.
وی بیان کرد: در نگاه اســالمی زنان مانند مردان در همه ابعاد 
حضور دارند که شامل حوزه های فردی، خانوادگی و اجتماعی 
مــی شــود و زنــان و مــردان در کنــار یکدیگــر زندگــی مناســب و 
شایسته را رقم می زنند البته تفکیک وظایفی نیز وجود دارد.
حجت االســالم و المســلمین بهجت پور گفــت: خانم داوودی 
خواهــر متدینــه و مجاهــد، کاردان، عفیفه و باشــخصیتی بود 
کــه توانســت میان ابعاد خانوادگی، فــردی و اجتماعی به نحو 

مناسب، متوازن و هماهنگ جمع کند.
وی عنــوان کــرد: خصلــت هــای فــردی ایشــان، بــرده خصلــت 
های خانوادگی و خصلت های خانوادگی او برده خصلت های 
اجتماعی او نشــد و ایشــان در همه این حوزه ها شخصیتی با 

ثبات، متعالی، حاکم و هم افزا بر بخش های دیگر داشت.
مدیــر حــوزه هــای علمیــه خواهــران بــا بیــان اینکــه معــاون 
آمــوزش حــوزه های علمیه در خصلت های فردی بســیار رشــد 
یافته بودند و دارای شــخصیتی کم توقع بودند، افزود: ایشــان 
خانمی کم توقع بود، برای دنیا و تکالب در آن تالش نمی کرد، 

کریم، بزرگوار و بزرگمنش بود و دست سخاوت داشت.
وی بــا اشــاره به اینکه خانــم داوودی خود را در گــروه، معاونت 
و معاونینــش هضــم و حــل کرد بــود، تصریح کــرد: در معاونت 
آمــوزش حــوزه علمیــه خواهــران خانــم داوودی را نمــی دیدیم 

بلکه جمع معاونت آموزش را می دیدیم.
حجت االســالم والمســلمین بهجت پور با بیان اینکه ایشــان 
کامــال بــر عواطــف خــود مســلط بــود، افــزود: آن تعبیــر کــه بــه 
حضرت زینب)س( نســبت داده شــده اســت که ایشــان عقیله 
بنــی هاشــم بــود در مــورد معــاون آمــوزش حــوزه هــای علمیــه 
خواهران نیز به این صورت صدق می کند که ایشــان در میان 
خواهران عقیله بودند و شــخصیتی عاقل، فرزانه، اســتوار و با 

وقار داشتند.
وی ادامــه داد: خانم داوودی ســنجیده عمل می کرد و کم می 
گفــت امــا گزیده گو بود، هوش سرشــار داشــت، برای مشــکالت 
موجــود در کار پیشــنهادات روشــن داشــت و پیشــنهادات دور 
از خودنمایــی بــود، حاشــیه در کارش درســت نمــی کــرد و برای 
مجموعــه اش مشــکل ایجــاد نمی کرد، از همه بیشــتر کار می 

کــرد و ایــن مقدار از عظمت های روحی که در این فرد به ظهور 
رسیده بود پنددآموز و درس آموز است.

مدیــر حــوزه هــای علمیــه خواهــران بیــان کــرد: ایشــان بنــا بر 
ســخنان نزدیکانــش خانــه داری شایســته، همســری فــداکار، 
تربیــت کننــده فرزندانــی مومــن و تــالش گــر و ایجــاد کننــده 

محیطی شاداب، آرام و آراسته در خانه بود.
وی بــا اشــاره به شــرح صــدر معاون آمــوزش حوزه هــای علمیه 
خواهــران افــزود: ایشــان بــه طور طبیعــی و با خواســت جمعی 
بــه عنــوان معاونــت آمــوزش حــوزه انتخــاب شــدند، زمانیکــه 
خانــم داوودی را به عنــوان کاندیدای معاونــت آموزش معرفی 
کردم هیچ کس با ایشــان مخالفت نکرد زیرا ایشــان شرح صدر 
داشــت و ســخت تریــن انتقادات و مشــکالت در حیــن کار را در 

آسیاب وجود خود آرد وآرام می کرد.
حجــت االســالم والمســلمین بهجــت پــور بیــان کــرد: در طول 
مدتی که در خدمت معاون آموزش حوزه های علمیه خواهران 
بودیم هیچ گاه در میان معاونانش شکایتی از ایشان نداشتیم 
و هیچ کس از نواقص روحی و مدیریتی خانم داوودی برای ما 

نگفت.
وی با اشاره به صفت رازداری ایشان افزود: معاون آموزش حوزه 
هــای علمیــه خواهران هیچ گاه با کســی مجادلــه نکرد و تنها 
گاهی تند ترین انتقادات را با بیانی کوتاه پاسخ می گفت و به 
رغم برخوردهای تندی که می توانســت شــخص را بشکند اما 

ایشان استوار می ایستاد.
مدیــر حــوزه هــای علمیــه خواهــران سراســر کشــور بیــان کــرد: 
معاونت آموزش بسیاری پررفت و آمد است وطالب بسیاری به 
رغم مشــکالت در درس های خود دچار مشــکل می شــدند که 
کسی که می توانست حالل مشکالت باشد خانم داوودی بود.
وی گفت: ایشان در طول این مدت آنچه را که حق تشخیص 
می داد و یا با مشــورت به آن می رســید به خوبی دفاع و در راه 

جریان حق حرکت می کرد.
مدیر حوزه های علمیه خواهران اظهار داشــت: معاون آموزش 
کــه در همــه  بــود  حــوزه هــای علمیــه خواهــران شــخصیتی 
فعالیــت هــای اجتماعــی و سیاســی شــرکت کــرد، شــخصیتی 
والیتمدار و بصیر بود و جهت گیری های انقالب را می دانست 
و خانمــی در طــراز انقــالب بود و به خوبی می دانســت فعالیت 
های اجتماعی و سیاســی درســت را از نادرست تشخیص دهد 
و هیــچ گاه مواضــع ناموزونی در فعالیت های سیاســی ایشــان 

دیده نشد.
و  سیاســی  مناســب  بصیــرت  یــک  دارای  ایشــان  گفــت:  وی 
مدیریتــی اجتهادی و توان شکســتن بن بســت هــای عادی و 

گذشتن از رویه ها و روحیه های عادی بود.
حجت االســالم والمسلمین بهجت پور ابراز کرد: خانم داوودی 
ایــن اواخــر بــه دلیــل توانایی هــای باال در شــوراهای مشــورتی 
عالــی حــوزه های علمیه شــرکت کردند و ایشــان عضو شــورای 
سیاســت گذاری ســتاد همکاری های حوزه و آموزش و پرورش 
نیز و عضو هیئت امنای جامعه الزهرا)س( و از پیشــگامان راه 

اندازی مرکز مدیریت حوزه های علمیه بودند.

عضو شــورای سیاست گذاری حوزه 
کــرد:  بیــان  خواهــران  علمیــه  هــای 
از بهتریــن ابعــاد شــخصیتی خانــم 
داوودی انقابی بــودن، والیتمداری 

و بصیرت بود.

گفتگــو بــا خبرگزاری  خانــم عالســوند در 
کوثــر بعــد اخالقــی را یکــی از مهمتریــن 
ابعــاد شــخصیت معاونــت آمــوزش مرکز 
مدیریــت حوزه هــای علمیــه خواهران، 
خانم داوودی دانست و افزود: ایشان از 
همان ابتدای جوانی دارای شــخصیتی 
با وقار، وزین، سرشار از آرامش، بزرگوار و 
همراه با چشــم پوشی از خطای دیگران 
کلمــه خــوش خلق  و بــه معنــای واقعــی 

بود.
گر چــه خانم داودی به  کرد: ا وی بیــان 
کشوری شناخته  عنوان یک شــخصیت 
شده هســتند و باید در این مقیاس فهم 
شــود امــا روحیــه اخالقــی وی از همــان 
گونــه  دوران جوانــی اســتثنایی بــود بــه 
کــم در مدرســه  کــه  بــا وجــود ســن  ای 
علمیه الزهرا)سالم اهلل علیها( در مسجد 
ســلیمان به عنــوان مدیر داخلــی دارای 
که فضایی دوســت  چنــان آرامشــی بــود 
مدرســه  ایــن  طــالب  بــرای  را  داشــتنی 
کــه طــالب  کــرده بــود، فضایــی  ایجــاد 
بخاطــر جذابیت های معنــوی آن حتی در 
طــول جنــگ تحمیلــی حاضر بــه ترکش 
نبودنــد و یکــی از دل خوشــی های آنهــا بی 

اغراق وجود خانم داودی بود.
حــوزه  گــذاری  سیاســت  شــورای  عضــو 
های علمیه خواهران ادامه داد: ایشــان 
گاه مدیریتی تذکر محور نداشــت و  هیچ 
تنهــا با اخالق خوب خــود بر روی طالب 

گذاشت. تاثیرات مثبت می 
کــرد: ظرفیــت اخالقــی خانــم  وی بیــان 
که می داودی بــه حدی متعالــی بوده 
توانــم شــهادت بدهــم ذره  ای حســد و 
گنجایش  تنگ  نظری نداشــت، قلب او 
پذیــرش پیشــرفت همــه اطرافیانــش را 
داشــت و بــا وجــود همــه توانمندی هــا و 
اســتعدادهای وافــرش همیشــه با عالقه 
تمجیــد  دوســتانش  دیگــر  از  فروتنــی  و 
گاه اهل  می کــرد، همچنین ایشــان هیچ 
گالیــه و شــکایت نبــود و به جــای حرف 
کار  کــردن، آرام و فراوان  زدن و شــکایت 

می کرد.
گفت: می توانم شهادت  خانم عالسوند 
که  کنون فروتنــی و اخالصی  کــه تا دهم 
در وجود ایشــان بود را در هیچ بانویی تا 

این اندازه مشاهده نکرده ام.
وی بــا اشــاره بــه آخریــن خاطره خــود از 
گفتم  خانــم داوودی افــزود: بــه ایشــان 
که شما در حال بازنشسته شدن هستید 
کــه شــما عضــو  کــرده ام  کــه درخواســت 
هــای  حــوزه  گــذاری  سیاســت  شــورای 
علمیــه خواهران شــوید و همــه پذیرفته 
که  گفتند  انــد اما ایشــان با حالــت شــرم 
گــذاری  سیاســت  شــورای  حــد  در  مــن 
که از این ســخن ایشــان من نیز  نیســتم 

بســیار شرمگین شــدم زیرا ایشــان از من 
برای حضور در این شورا شایسته تر بود.
حــوزه  گــذاری  سیاســت  شــورای  عضــو 
های علمیه خواهران، ســخاوت و لطف 
خانم داوودی را زبانزد دانست و تصریح 
کرم و سخاوت ایشان برای  کرد: بزرگی، 
کرده  اطرافیانــش معاشــرت را بــا او نیکو 
خــوش  بســیار  ایشــان  همچنیــن  بــود، 
کــه متانت  گیــرا بــود در حالی  مجلــس و 

همواره زینت رفتارش بود.
وی بــا بیــان اینکه خانــم داوودی هیچ 
زمانــی ادعایــی نداشــت، افــزود: اینکــه 
فــردی با این اســتعداد باال تــا این اندازه 
فروتن باشــد، به راحتی آمیزه  ای دست 

کسی نیست. یافتنی برای 
وی ادامــه داد: از نظــر مــن فهــم و درک 
علمی و هوش سرشــار خانــم داوودی با 
همه ما دوســتانش تفاوت داشــت و من 
گر  دهها شــاهد برای ایــن ادعایم دارم، ا
ایشــان عمــر خود را صــرف امــور اجرایی 
مدیریتــی  خدمــت  ســنگر  در  و  نمی کــرد 
نبــود حتمــا از فضالی شــاخص  و به نام 

حوزه علمیه می  بود.
شــخصیت  دیگــر  بعــد  عالســوند  خانــم 
ایشــان  بعــد مدیریتــی  را  خانــم داودی 
هــای  ویژگــی  خصــوص  در  و  دانســت 
مدیریتی ایشــان اظهار داشت: مدیریت 
که  ویژگــی هــای متعــددی مــی خواهــد 
خانــم داوودی از همــه ایــن ویژگــی هــا 
برخوردار بود از جمله اینکه بســیار صبور 
ح صدر فراوانی داشــت، بســیار  بود، شــر

رازدار بود، کامال بر عواطف و هیجاناتش 
کســی تصمیم  مســلط بود، برای همین 
احساســی از ایشــان ســراغ نــدارد، بســیار 
دوراندیــش و فکــور بود و طــوری با همه 
که هر  گردانش رفتار می کرد  پرسنل یا شا
کســی فکر می کرد اوســت که محل توجه 
که سایرین نیز  و عنایت اوست در حالی 

همین احساس را داشتند.
کالم ایشــان از  وی ادامــه داد: در یــک 
کم توقع و خود پرکار بود، اصوال  دیگران 
اهل مجادله و انتقامجویی نبود و مدارا 

کار مثال زدنی بود. گذشت او در  و 
کرد: خانم داوودی  خانم عالسوند بیان 
کشتی آموزش حوزه علمیه  سعی می کرد 
خواهران را همیشــه بر روی ریل آرامش 

و برنامه ریزی شده قرار دهد.

وی یکــی دیگــر از ویژگی های ایشــان را 
کرد و  روحیــه تدیــن و ایمانشــان معرفی 
گوشــه  افــزود: خانــم داوودی مومنی در 
بودنــد نــه اهل نمایــش، من همــواره در 
کنار ایشــان نشسته بودم و  هر مجلســی 
گریه و توسل ایشان را می شنیدم  صدای 
امــا آنقــدر ایــن رابطــه را خصوصــی نگه 
میداشــت و مخلــص بود که کمتر کســی 
گر  از عمق ایمان ایشــان مطلع می شد، ا
چه این ایمــان در رفتار اخالقی و تقوای 

او خواه ناخواه مشهود بود.
نقــش  ایفــای  را در  وی خانــم داوودی 
هــای خانگــی بســیار قابــل و مــادری و 
همســری تمــام عیــار دانســت و تصریــح 
کرد: اینگونه اندیشــه ورز و مدیر بودن و 
کنــار آن مادر و همســری نمونه بودن  در 

بسیار زیباست ،ایشان تنظیم امور خانه  
کاری  اش بــا توجــه بــه آن همه مشــغله 
که او را می شــناختند  کســانی  بــرای همه 

بهت انگیز بود.
حــوزه  گــذاری  سیاســت  شــورای  عضــو 
از  کــرد:  بیــان  خواهــران  علمیــه  هــای 
بهترین ابعاد شــخصیتی خانم داوودی 
انقالبــی بــودن، والیتمــداری و بصیــرت 
بود، ایشــان در عین حال در تصمیم ها و 
کامال متعادل و اهل منطق بود. رفتارها 
بانــوان  بــرای  همیشــه  مــا  گفــت:  وی 
خانــم  هماننــد  الگوهایــی  نیازمنــد 
تفکــر،  دارای  کــه  هســتیم  داوودی 
خالقیــت، مدیریت، مشــارکت اجتماعی 
و غیــره و در عیــن حــال بانــوی خانــه، 
مادری دلسوز و همسری مهربان باشند.

2

عضو شورای سیاست گذاری حوزه های علمیه خواهران:

خانم داووی اهل بصیرت بود

مدیر حوزه های علمیه خواهران:

خانم داوودی بانویی در طراز انقالب بود
مدیر حوزه های علمیه خواهران گفت: خانم داوودی شخصیتی والیتمدار و بصیر و در طراز انقاب بود و جهت گیری 

های انقاب را می دانست.
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پیام تسلیت آیت اهلل مقتدایی

متن پیام تســلیت آیت اهلل مقتدایی در پی درگذشــت خانــم داودی معاون 
آموزش حوزه های علمیه خواهران کشور به شرح زیر است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
 انا هلل و انا الیه راجعون

 درگذشــت ســرکارخانم داودی یکی از شخصیت های حوزوی شناخته شده 
در بیــن حــوزه هــای علمیه خواهران موجــب تاثر و تالم اینجانــب گردید .وی 
از آغازیــن ســالهای فعالیــت مرکــز مدیریــت حــوزه هــای علمیه خواهــران در 
جهت رشــد و پیشــرفت مسائل آموزشــی حوزه های علمیه خواهران تالش 

مخلصانه و بی وقفه نمود.
 فقــدان آن بانــوی بزرگوار را به محضر خانواده محترم، فرزندان گرامی ایشــان 
و حــوزه هــای علمیــه خواهــران و مدیــر مرکــز مدیریــت حــوزه هــای علمیــه 
خواهــران حضــرت حجت االســالم والمســلمین آقــای بهجت پــور دام عزه و 
همه همکاران محترم تســلیت عرض می کنم واز درگاه پروردگارمتعال برای 
وی رحمــت و غفــران الهی و برای همــه بازماندگان و مصیبت دیدگان صبر و 

اجر مسألت دارم.  مرتضی مقتدایی

پیام تسلیت آیت اهلل موسوی جزایری

آیــت اهلل موســوی جزایــری درگذشــت خانــم فریــده داودی مهــاون آمــوزش 
حوزه های علمیه خواهران را تسلیت گفت.

 باسمه تعالی
سرور گرامی جناب حجة االسالم و المسلمین هاشم پور دام تاییده

اناهلل و انا الیه راجعون
 ارتحــال اســف انگیــز عالمــه فاضلــه حاجیــه خانــم داودی همســر مکرمــه 
جنابعالــی را بــه شــما و کلیه بازماندگان آن فقیده ی ســعیده بــه ویژه حوزه 
علمیــه مسجدســلیمان و دیگــر پوینــدگان راه خدمــت در مســیر والیــت و 

ترویج شریعت تسلیت عرضه می دارم
صبر جمیل و اجر جزیل را برای همه عزیزان مسئلت دارم

و السالم علیکم و رحمة اهلل و برکاته 
اهواز - موسوی جزایری     ۲۹/۱۲/۹۸  -  ۲۴ رجب ۱۴۴۱

پیام تسلیت آیت اهلل اعرافی

متــن پیــام آیــت اهلل اعرافــی در پــی در گذشــت »خانــم فریــده داودی« معاون 
آموزش حوزه های علمیه خواهران به شرح زیر است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
 انا هلل و انا الیه راجعون

درگذشت غریبانه و مخلصانه سرکارخانم داودی ،طاب ثراها ،معاون فهیم 
و فاضــل حــوزه خواهران مایــه اندوه فراوان شــد، آن بانوی گرامــی از بانوان با 
فضــل و فضیلتــی بــود که ســال هــا درتحصیل و تهذیــب و تربیت کوشــا  و 
مراتبــی در علــم و اخــالق و معنویــت پیمــوده بــود و در حــوزه هــای علمیــه 
خواهــران از مدیــران پیشــگام و موفــق بشــمار مــی آمــد و فقــدان آن فقیده 
سعیده ضایعه ای است، محضر حوزه های علمیه باالخص حوزه خواهران و 
اساتید و طالب و کارکنان آن و همکاران محترم ایشان وبویژه محضر  مدیر 
معزز حوزه های علمیه خواهران حضرت حجت االســالم والمســلمین آقای 
بهجــت پــور دامت معالیه و بخصوص به همســر گرامی آن مرحومه ،فاضل 
فرهیخته جناب حجت االســالم والمســلمین آقای هاشــم پــور دام توفیقه 
و فرزنــدان گرامــی و همــه بســتگان و بازمانــدگان و عالقمنــدان و شــاگردان 
آن بانوی ارجمند تســلیت و تعزیت عرض می کنم و حشــر با اولیای الهی و 
حضرت صدیقه طاهره سالم اهلل علیها و حضرت فاطمه معصومه سالم اهلل 
علیها وعلو درجات آن فقیده سعیده و سالمت و شکیبایی و پاداش نیک 
الهــی را بــرای همــه مصیبت دیــدگان و  بازمانــدگان محتــرم از خداوند منان 

خواهانم. عاشت سعیده و ماتت سعیده. 

پیام تسلیت رئیس مرکز خدمات

حجت االســام و المســلمین ربانی رئیس مرکز خدمات در پیامی درگذشت 
ســرکار حاجیــه خانــم داودی معــاون آمــوزش حوزه هــای علمیــه خواهــران را 

تسلیت گفت.
بسم اهلل الرحمن الرحیم

انا هلل و انا الیه راجعون
برادر فاضل و ارجمند  حجت االسالم والمسلمین جناب آقای هاشم پور زید عزه
درگذشــت بانــوی دانشــمند، مخلــص ، بافضیلــت و پرتالش ســرکار حاجیه 

خانم داودی موجب تأسف و تأثر فراوان گردید.
 از دســت دادن چنیــن ســرمایه ی ارزشــمندی که عمــر خــود را عالمانه  وقف 
خدمــت به دیــن و مکتب اهل بیت علیهم الســالم نمود ثلمه ای اســت که 

به سادگی جبران نخواهد شد.
این جانــب کــه خــود مصیبــت زده اســت بــا تألمــات عمیــق روحــی و قلبــی 
اندوهگیــن فقــدان ایــن فرهیختــه را بــه حضــرت ولی عصــر عجــل اهلل فرجه 
الشــریف، رهبــر معظــم انقــالب اســالمی، حوزه هــای علمیــه به ویــژه حــوزه 
ارجمند خواهران و همه دوســتان و بســتگان محترم و باألخص جنابعالی و 
فرزندان عزیز تسلیت و تعزیت عرض می نمایم و از خداوند متعال  برای آن 
سرباز فداکار حضرت صدیقه طاهره علیها سالم اهلل غفران و رحمت واسعه 
الهی و حشــر با اولیائش و برای شــما و سایر بستگان محترم صبر جمیل و 

اجر جزیل مسئلت دارم. 
ربنا افرغ علینا صبرا  

پیام تسلیت حجت االسام والمسلمین بهجت پور

فریــده   »خانــم  درگذشــت  پــی  در  بهجت پــور  والمســلمین  حجت االســام 
داودی« معاون آموزش حوزه های علمیه خواهران کشور پیام تسلیت صادر 

نمود.
بسم اهلل الرحمن الرحیم

انا هلل و انا الیه راجعون 
نفــس پــاک و وارســته خواهــر مومنه، متقیه وفاضله ، ســرکار خانــم داوودی 
معاون آموزش حوزه های علمیه خواهران و عضو هیات امنای جامعه الزهرا 
ســالم اهلل علیها پس از مدتی رنج بیماری و کســب خلوص  به ملکوت اعلی 
ســفر کــرد و چهره از بیــن خاکیان غایب و نزد افالکیان حاضر شــد . فقدان او 

برای حوزه های علمیه خواهران ثلمه ای عظیم است. 
ایــن ضایعــه دردنــاک  را بــه حوزه هــای علمیه ، اســاتید و طــالب به خصوص 
خانــواده بــزرگ حــوزه هــای خواهــران، ونیــز به همســر ایشــان جنــاب حجت 
االسالم والمسلمین  آقای هاشم پور،فرزندان و دیگر بستگان وی، تسلیت  

عرض میگویم . 
از خــدای متعــال بــرای ایشــان علو درجــات و بــرای بازماندگان پــاداش الهی و 

شکیبایی مسالت می کنم.  
عبدالکریم بهجت پور  - مدیر حوزه های علمیه خواهران

پیام تسلیت حجت االسام والمسلمین جمشیدی

جامعــه  عضــو  جمشــیدی  والمســلمین  حجت االســام  تســلیت  پیــام 
مدرســین و مدیر ســابق حوزه هــای علمیه خواهــران درپی درگذشــت خانم 

فریده داودی به شرح زیر است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

سرکار خانم داودی را از حدود بیست وپنج سال پیش میشناختم و در طول 
این مدت جز ادب، نجابت، بزرگ منشی، فهم، کمال و تدین از ایشان سراغ 
نداشــتم. بســیار جدی و پرکار و نســبت به پســت و مقام و عناوین دنیایی 
بــی اعتنــا بــود. تقریبا از ابتــدای همکاریــش در حــوزه های علمیــه خواهران 
در ســمت قائــم مقامــی معاونت آموزش حــوزه های علمیه خواهــران انجام 
وظیفــه مــی کرد. چند بار پیشــنهاد مســئولیت معاونت آمــوزش را رد نمود 
و آن گاه این مســئولیت را پذیرفت که احســاس تکلیف نمود و یقین پیدا 

کرد که مسئولیت در او متعین است.
در هــر جایگاهــی که بــود؛ هرگز منش طلبگی را رها نکرد. می توان او را ســرباز 

بی ادعای موالیمان حضرت حجت روحی فداه توصیف کرد.
رفتاری نمونه، بارز، و متناســب با شــأن یک زن مســلمان داشــت و در عین 
تعهــد کاری، نســبت بــه خانــواده بســیار مســئولیت پذیــر بــود. بــا همــان 
ســادگی و صفای جنوبی ها، نســبت به حل مشکالت همکاران و مراجعان، 
صادقانه و صمیمی تالش می کرد. خداوند روح پاک او را با اولیاء معصومش 
علیهم الســالم به ویژه حضرت فاطمه زهرا، صدیقه طاهره ســالم اهلل علیها 

همنشین گرداند.
اینجانب، مصیبت بزرگ رحلت آن بانوی مومن را خدمت موالیمان حضرت 
ولی عصر ارواحنا لتراب مقدمه الفداء، حوزه های علمیه خواهران، همکاران 
و خانــواده محترمــش بــه ویــژه حضرت حجــه االســالم و المســلمین جناب 
آقای هاشــم پور و فرزندان عزیزش تسلیت می گویم و علو درجات آن بانوی 

مکرمه و صبر و اجر برای بازماندگان را از خداوند منان مسئلت دارم
.محمودرضا جمشیدی ۱/۱/۱۳۹۹ برابر با بیست و پنجم رجب المرجب ۱۴۴۱

پیام تسلیت مدیر جامعه الزهرا)س(

الزهــرا  جامعــه  مدیــر  مدنــی  ســیدمحمود  والمســلمین  حجت االســام 
علیهاالســام طــی پیامــی درگذشــت این بانــوی عالمــه و فاضله را تســلیت 

گفت که متن این پیام به شرح ذیل است:
»بسم اهلل الرحمن الرحیم

انا هلل و انا الیه راجعون
درگذشــت ســرکار خانــم فریــده داوودی، عضومحتــرم هیــات امنــای جامعه 

الزهرا علیهاالسالم موجب تأثر شد.
اینجانــب فقــدان ایــن بانــوی فرهیختــه و پرهیزکار را بــه اعضای محتــرم هیأت 
امنــا، اســاتید، طــالب، همــکاران، ارادتمنــدان و بــه ویژه همســر محترم ایشــان 
حجت االســالم والمســلمین جناب آقای هاشــم پور، مدیر محتــرم گروه علمی 
آموزشــی تعلیــم وتربیــت جامعــه الزهــرا ســالم اهلل علیها و خانــواده گرامــی آن 
مرحومه تسلیت عرض کرده و از خداوند منان برای ایشان علو درجات و رضوان 

و مغفرت الهی و برای بازماندگان صبر و شکیبایی و اجر فراوان مسئلت دارم.
روحش شاد و میهمان سفره با کرامت حضرت صدیقه کبری علیهاالسالم

سید محمود مدنی - مدیرجامعه الزهرا علیهاالسالم«.

پیام تسلیت خانم عاسوند

متــن پیــام تســلیت خانــم فریبــا عاســوند درپــی درگذشــت خانــم داودی 
معاون آموزش حوزه های علمیه خواهران به شرح زیر است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
انا هلل و انا الیه راجعون

درگذشــت غمبــار بانوی فاضله و مومنه ســرکار خانــم داودی معاون محترم 
آمــوزش مرکــز مدیریــت حوزه هــای علمیــه خواهران و اســتاد دروس ســطح 
عالــی حــوزه، ضایعــه ای جانگــداز بــود کــه زخمی عمیــق بر قلب ما دوســتان 
قدیمی و دردآشنایش نهاد. نزدیک به چهار دهه خدمت خالصانه و تربیت 
طالب کوشا میراثی الهی از اوست که امیدواریم نور آن  موجب روشنایی قبر 

و عالم برزخ و قیامت آن بانو باشد.
با عشق بی شائبه اش به رسول گرامی و اهل بیتش  سرکار خانم داودی 
نیکویش،  خلق  صبوریش،  خلوصش،  اجمعین،  علیهم  اهلل  صلوات 
کمکها و گره گشایی همواره اش برای دیگران، سخاوت مثال زدنی اش،  و 
روحیه انقالبی و والیی اش نمونه همه جانبه ای برای بانوان این سرزمین 

به ویژه طالب حوزه های علمیه است.
ارتحال این بانو را به ساحت قدسی امام عصر سالم اهلل علیه و حوزه های 
سیاستگذاری  شورای  محترم  اعضای  خواهران،  های  حوزه  ویژه  به  علمیه 
حوزه های خواهران، مدیران و معاونان مرکز مدیریت حوزه های خواهران و 

هیات امنای جامعه الزهرا تسلیت عرض میکنم. 

پیام تسلیت خانم راستی

خانــم زهرا راســتی عضو شــورای سیاســت گذاری حوزه های علمیــه خواهران 
درگذشت خانم فریده داودی را تسلیت گفت.

متن این پیام به شرح زیر است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

ان الذین امنوا و عملوا الصالحات طوبی لهم و حسن ماب.
 « مخلــص  و  متقــی  بانــوی  خواهــران،  علمیــه  هــای  حــوزه  اســتاد  فقــدان 
ســرکارخانم فریــده داوودی«، کــه ســال هــا در راه ترویــج دین؛ تعلیــم و تعلم 
مکتب ائمه معصومین، سازماندهی و تقویت توان علمی آموزشی طالب و 
در مســئولیت هائی همچون معاونت آموزش حوزه های علمیه خواهران و 
نیز عضویت در هیات امنای جامعه الزهرا و در دفاع از سنگرهای ایدئولوژیک 
انقالب اســالمی و تبعیت از مقام عظمای والیت مجاهدت و تالش نموده و 
منشا خدمات ارزشمند و خیرات و برکات فراوان بودند؛ ثلمه ای برای عموم 

مومنین و به خصوص جامعه حوزوی کشور است .
اینجانــب بــه نوبه خویش این مصیبت را به محضر حضرت ولی عصر )عج(؛ 
مقــام معظــم رهبــری؛ علمــاء و اســاتید معزز، مدیــر و اعضاء محترم شــورای 
سیاســتگذاری حوزه های علمیه خواهران، مدیر محترم و یکایک همکاران 
مرکــز مدیریــت و مجموعــه حــوزه هــای علمیــه خواهــران و نیــز شــاگردان و 
دوســتان و باالخص همسر گرامی ایشان حجه االسالم و المسلمین جناب 
آقــای هاشــم پــور و فرزندان و ســایر بازماندگان آن عزیز ســفرکرده، تســلیت 
عرض نموده و برای ایشان علو درجات و برای بازماندگان صبر و اجر مسئلت 

می نمایم.

پیام تسلیت دبیر ستاد همکاری های حوزه و آموزش و پرورش 

علیرضــا حاجیــان زاده مشــاور عالــی وزیــر و دبیــر ســتاد همکاریهــای حــوزه 
علمیــه و آمــوزش و پــرورش درگذشــت ســرکار خانــم داوودی عضــو شــورای 
سیاستگداری ستاد همکاریها و معاون آموزش حوزه های علمیه خواهران 

را تسلیت گفت.
»بسم اهلل الرحمن الرحیم

انا هلل و انا الیه راجعون
درگذشــت ســرکار خانم فریده داوودی، عضو محترم شورای سیاست گذاری 

ستاد همکاربهای حوزه و آموزش و پرورش موجب تأثر شد.
اینجانــب فقــدان این بانوی فرهیخته و پرهیزکار را به اعضای محترم ســتاد 
،بــه ویــژه جناب حجت االســالم والمســلمین محمــد تقی بهجت پــور مدیر 
حوزه های علمیه خواهران  که معاونی خدوم ،پرتالش ،اندیشمند و صاحب 
رای را از دســت داد تســلیت عــرض نموده از خداوند متعــال برای آن مرحومه  
علــو درجــات و رضــوان و مغفرت الهــی و برای بازماندگان صبر و شــکیبایی و 

اجر فراوان مسئلت دارم.

پیام تسلیت معاون سابق آموزش حوزه های علمیه خواهران

متن پیام تسلیت حجت االسام والمسلمین سیدمهدی حسینی رئیس 
ســابق  آمــوزش  معــاون  و  العالمیــه  جامعه المصطفــی  مجــازی  دانشــگاه 

حوزه های علمیه خواهران به شرح زیر است:
یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه

از حزن و اندوه در سوگ رحلت غریبانه بانوی با فضیلت و  با قلبی آکنده 
پرهیز کار، خواهری فداکار و دلسوز خادم مکتب اهل بیت علیهم السالم 
و کارگزار متعهد حوزه های علمیه خواهران سرکار خانم داودی رضوان اهلل 

علیها نشسته ایم.
فرجه  تعالی  اهلل  عجل  زمان  امام  محضر  را  جانکاه  ضایعه  و  مصیبت  این 
الشریف و حوزه های علمیه، بستگان به خصوص همسر داغدار  حجت 
دوستان  و  همکاران  همه  و  عزیزش  فرزندان  پور،  هاشم  دکتر  االسالم 

تسلیت و تعزیت عرض میکنم.
و   فرماید  محشور  علیها  اهلل  سالم  طاهره  صدیقه  با  را  پاکش  روح  خداوند 

میهمان امام کاظم علیه السالم گرداند. سیدمهدی حسینی
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پی درگذشت خانم داوودی پیام های تسلیت در
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۴
 آمادگی حوزه های علمیه خواهران برای کمک به پزشکان و پرستاران 

والمســلمین  حجت االســام 
نامــه ای  صــدور  بــا  بهجت پــور 
خطاب به وزیر بهداشت ، آمادگی 
حوزه  های علمیه خواهران را برای 
کمــک بــه پزشــکان و پرســتاران 

اعام کرد.

والمســلمین  حجت االســالم 
بهجت پــور طــی نامــه ای به ســعید 
نمکی وزیر بهداشت، درمان  آموزش 
پزشــکی از آمادگــی کامــل حوزه های 
بــه  کمــک  بــرای  خواهــران  علمیــه 
پزشــکان، پرســتاران، کادر درمانــی و 

... خبر داد.
 متن کامل نامه به شرح زیر است:
 جناب آقای دکتر نمکی»زید عزه«

درمــان  بهداشــت،  محتــرم  وزیــر 
وآموزش پزشکی

سالم علیکم
ابــراز خــدا قــوت بــه  بــا احتــرام و      
پرســتاران  پزشــکان،  حضرتعالــی، 

در  درمانــي  محتــرم  کارکنــان  و 
سراســر کشــور بــه پــاس تــالش های 
مجاهدانــه بــرای مقابله بــا ویروس 
کرونــا کــه بــه یقیــن همــاره، جهاد و 
ایثارگــری جامعــه پزشــکی همچون 
دوران دفــاع مقــدس در خاطــر مــردم 
عزیــز ایران اســالمی، مانــدگار خواهد 

ماند.
   خانــواده بزرگ طالب خواهر کشــور، 
همــواره یاریگــر مــردم در مشــکالت و 
آالمشــان بوده اســت. مرکــز مدیریت 
حوزه هــای علمیه خواهــران، تالش 
هایــی را انجــام داده اســت و اینــک 
آمادگــی رســمی خــود را بــه ویــژه در 

موارد ذیل اعالم می دارد.
1  حضــور طــالب خواهــر فرهیخته 

به عنوان همیار پرستار؛
در  پشــتیبانی  خدمــات  ارائــه    2

بیمارستان ها و مراکز درمانی؛
3  ارائه مشاوره های مذهبی دینی 
بــرای افــراد مبتــال بــه ویــروس کرونــا 

جهت تقویت امید؛
4  دلجویــی و ارائــه مشــاوره بــرای 

خانواده اقشار آسیب دیده از ویروس 
کرونا جهت کاهش آالم؛

5  ارائــه خدمــات اداری، آموزشــی، 
ترویجــی در بســتر فضــای مجــازی 
آمــوزش  مراکــز  از  یکــی  مرکــز  )ایــن 

مجازی معتبر در کشور می باشد.
6  بهره منــدی از ظرفیــت خانــواده 
بــزرگ طــالب خواهــر و ظرفیت های 
مرکــز در حــوزه رســانه، جهــت اطــالع 
رســانی صحیــح و موثق در راســتای 

خنثی سازی هجمه دشمن
   مرکــز مدیریــت حوزه هــای علمیــه 
خواهران افزون بر موارد فوق آمادگی 
و  خدمــات  هرگونــه  بــرای  را  خــود 

همیاری اعالم می دارد.
رو،  پیــش  روزهــای  اســت  امیــد     
روزهایــی سرشــار از آرامــش و عافیت 
ایــران  شــریف  و  بــزرگ  ملــت  بــرای 

اسالمی باشد.

معــاون فرهنگی حوزه هــای علمیه 
خواهــران با اشــاره به اعــام آمادگی 
گروه هــای جهــادی بــه ویژه در شــهر 
آلــوده بــه ویــروس  قــم و شــهرهای 
در  خواهــر  طــاب  افــزود:  کرونــا 
آمــاده  جهــادی  هــای  گــروه  قالــب 
ارائــه خدمــات بهداشــتی و پزشــکی 

هستند.

خانــم معصومــه ظهیــری معــاون فرهنگــی تبلیغــی حوزه هــای علمیــه 
خواهران  در جمع خبرنگاران ضمن تقدیر از پزشــکان و پرســتاران در خط 
مقــدم مبــارزه بــا کرونا اظهار داشــت: معاونــت فرهنگی حوزه هــای علمیه 
خواهــران کمپیــن تقدیــر، تشــکر و حمایــت از کادر پزشــکی و بهداشــت 
عمومــی را در فضــای مجــازی ایجاد کرده اســت که در ایــن کمپین فعاالن 
عرصــه فضــای مجــازی از کادر پزشــکی، بیمارســتانی و بهداشــت عمومی 

تقدیر و تشکر می کنند.
وی ادامه داد: همچنین این کمپین در زمینه ایجاد آرامش در فضای جامعه 
در قالــب روایــات، پیام های اخالقی و پیام های بهداشــتی در فضای مجازی 

به ویژه در بخش هایی که طالب حضور دارند، اقدام کردند.
معــاون فرهنگــی تبلیغی حوزه هــای علمیه خواهــران بیان کرد: بــا توجه به 
تعطیلــی طــالب، عالوه بر بخش آموزش که به ارائه دروس در فضای مجازی 
می پــردازد، بخــش فرهنگی نیز بــه بارگــذاری طرح های فرهنگــی، تبلیغی و 
آموزش مهارتی اقدام کرده اســت تا طالب و خانواده های آنها بدین وســیله از 

اوقات فراغت خود به نحو احسن استفاده کنند.
وی گفــت: فعالیت هــا در فضــای مجــازی در بخــش زنــان و خانــواده شــامل 
مهارت هــای ازدواج، زندگــی بــه تــوان خــدا کــه در مرحله ثبــت نام قــرار دارد و 
مســابقه انقالب اســالمی که در حال بارگذاری اســت، همچنین دوره آموزشــی 
تبلیغ نوین، دوره واکاوی بحران جمعیت در ایران، دوره آموزش مهارت های 
رســانه ای، دوره تربیــت مربی و مشــاوره خانواده از دیگــر برنامه های معاونت 

فرهنگی در فضای مجازی است.
خانم ظهیری عنوان کرد: گروه های جهادی به ویژه در شــهر قم و شــهرهای 
آلــوده به ویروس کرونا اعالم آمادگی کرده اند و آماده ارائه خدمات بهداشــتی و 
پزشکی هستند و در بسته بندی پک های بهداشتی و تحویل آنها همکاری 

الزم را دارند.
وی اضافه کرد: از ظرفیت طالب خواهر بســیجی و داوطلبین در حســینیه ای 

در قم برای بسته بندی بهداشتی استفاده می شود.
معــاون فرهنگــی تبلیغــی حوزه هــای علمیه خواهــران بیان کــرد: کمپین 
یــاری رســانان اعــالم آمادگی برای خدمت رســانی بــه مبتالیان بــه کرونا در 
بیمارســتان ها کــرده اســت اما هنوز بیمارســتان ها ظرفیت بــرای پذیریش 

این نیروها را نداشته اند.
وی گفــت: بــه منظــور حفــظ روحیــه مــردم و باالبــردن ســطح تــاب آوری 
اجتماعــی کمپینــی بــرای ایجــاد آرامــش روحــی و روانــی مــردم بــا عنوان 
پویــش روان درمانــی و معنادرمانــی ایجــاد شــده کــه مــورد اســتقبال قرار 

گرفته است.
معــاون فرهنگــی تبلیغی حوزه های علمیه خواهران  با اشــاره به اهمیت 
توجه به بعد تغذیه روحی و روانی جامعه و جلوگیری از تشویش و استرس 
افزود: به وسیله پویش روان درمانی و معنا درمانی پیام های روانشناسی 
و پیام هــای آرامــش بخــش منتقــل شــده، همچنین به قرائــت دعاهای 

دسته جمعی به صورت مجازی نیز پرداخته می شود.

معاون فرهنگی تبلیغی حوزه های علمیه خواهران:

 اعالم آمادگی گروه های 
جهادی برای خدمت رسانی 

به بیماران مبتال به کرونا

دارند قرار  ونا  کر با  زه  مبار مقدم  خط  در  یزد  وی  حوز بانوان 
مدیر حوزه علمیه خواهران استان یزد:

مدیر حوزه علمیه خواهران اســتان یزد تصریح 
کــرد: بانــوان جهادگــر حــوزوی تــا پایان مبــارزه با 

کرونا در میدان حضور خواهند داشت.

حجــت االســالم و المســلمین کارگر شــورکی در گفتگو 
بــا خبرگــزاری کوثــر ضمن ابــراز همــدردی بــا خانواده 
جانباختگان کرونا در کشــور  افزود: از اوایل اسفندماه 
کــه بــا توجه بــه شــیوع بیمــاری کرونــا در کشــور، این 
مســاله در یــزد به صورت جدی مطرح شــد بر اســاس 
دستورات وزارت بهداشت و ستاد پیشگیری و مبارزه 
بــا کرونــا در این اســتان، مــدارس علمیــه خواهران در 
چنــد نوبت تعطیل شــدند که این تعطیلــی تا پایان 

سال تمدید شد.
وی افــزود: تدریس مجازی با پیگیری های معاونت 
همــکاری  بــا  و  مــدارس  و  مقاطــع  همــه  در  آمــوزش 
مدیران، کادر، اســاتید و طالب راه اندازی شــده اســت 
تــا طــالب تحصیل خــود را به صــورت مجــازی ادامه 

دهند.
مدیــر حــوزه علمیــه خواهران اســتان یــزد ادامــه داد: 
از همــه بانــوان طلبــه تقاضــا داریــم کــه همــه نکات 
قطــع  و  بیمــاری  ایــن  بــا  مبــارزه  بــرای  پیشــگیرانه 
زنجیــره کرونــا را رعایــت و در فضــای مجــازی اطــالع 

رسانی کنند.
حجــت االســالم والمســلمین کارگــر شــورکی خاطــر 
نشان کرد: گرچه این روزها به حضور در خانه تاکید 
شــده اســت امــا بانوان حــوزوی که در طول ســال در 
برنامه های خودجــوش جهادی حضور فعال دارند 

به صورت داوطلبانه در ســتادهای مردمی مبارزه با 
کرونا و کمک به مدافعان ســالمت وارد عمل شــدند 
و هــم اکنون بانوان طلبــه مدارس علمیه خواهران 
بــرای کمــک بــه مدافعان ســالمت در تهیــه و تولید 
ماســک بیمارســتانی حرکــت جهــادی خــود را آغــاز 

کرده اند.
کید بر  وی تصریــح کــرد: بانــوان جهادگر حوزوی بــا تأ
اهمیت بهداشــت برای پیشگیری از کرونا، بر اساس 
پیــام هایــی که در فضای مجازی ارســال می کنند تا 
پایان مبارزه با کرونا در میدان حضور خواهند داشــت 
از جملــه اینکــه بــه عنــوان همیارپرســتار در صــورت 
اعالم نیاز از ســوی کارد پزشــکی استان در بیمارستان 
صحرایــی جهــت راهنمایــی مراجعــان فعالیــت مــی 

کنند.
مدیــر حــوزه علمیــه خواهــران اســتان یــزد بیــان 
کــرد:  اهــم فعالیت های جهــادی بانــوان حوزوی 
در طــول دو هفتــه گذشــته شــامل ارســال و اطالع 
رســانی تمامــی بخشــنامه هــای مرکــز مدیریــت، 
اســتانداری و مرکــز بهداشــت اســتان بــه مــدارس 
علمیــه خواهــران، آمــوزش کادر مــدارس با حضور 
کارشــناس بهداشت جهت پیشگیری، راه اندازی 
کانال آنتی کرونا برای آموزش پیشگیری از انتشار 
بیشــتر ویروس ویژه تمــام حوزویان و عموم مردم 
توسط مدیریت حوزه علمیه خواهران استان یزد 

است.
حجت االســالم والمسلمین کارگر شــورکی ادامه داد: 
از دیگر فعالیت های بانوان حوزوی شــامل طراحی 
پوســتر هایــی بــرای معرفی بــازی هایی بــا عنوان) 

قرنطینــه خانگــی همــراه بــا لــذت بــازی( بــا هدف 
و  تشــکر  مانیــم«،  مــی  از پویش»درخانــه  حمایــت 
قدردانی از پرســنل بیمارستان با نصب بنر، تهیه و 
دوخت و دوز ماســک های قابل شست و شو، خرید 
مایحتاج ســالمندان و افراد ناتوانی که بیرون آمدن 
از خانــه بــرای آن هــا خطرنــاک تــر اســت بــا عنوان  
ملــت«،  ،خــادم  والیــت  پویش»ســرباز  در  مشــارکت 
پویش مســابقه جشــن هــای خانگی در ایــام میالد 
مــاه رجــب و شــعبان، ختم قــرآن، صلــوات، حدیث 
شریف کسا، دعای هفتم صحیفه سجادیه و غیره 

است.
وی افــزود: اعــالم آمادگی برای تیمــم، حنوط و کفن 
مرحومان زن کرونایی، تهیه بروشور و پوستر توسط 
مــدارس بــرای پیشــگیری و توصیه بــزرگان و علما، 
جمــع آوری کمــک های نقدی  و نذورات برای تهیه 
لوازم بهداشــتی از قبیل ماســک، مــواد ضدعفونی و 
 غیــره برای نیازمندان و تشــکیل گروه های مجازی 
اطالع رســانی توســط طالب از دیگــر فعالیت های در 

حال انجام است.

مهرشهر الزهرا)س(  فاطمه  علمیه  مدرسه  خواهر  طالب  توسط  ماسک  عدد   ۱۵۰ وزانه  ر تولید   
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مســئول واحــد فرهنگی مدرســه علمیه خواهــران فاطمــه الزهرا)س( 
گفــت: طــاب مدرســه علمیــه خواهــران فاطمــه الزهــرا)س( مهرشــهر 
در ســه بخــش »خدمــت رســانی«، »فرهنگــی« و »رســانه ای« مشــغول 
فعالیت هســتند و در زمینه خدمت رســانی، بــه دوخت و توزیع بیش 

از ۱۵۰ عدد ماسک پرداختند.

خانم آقایی مسئول واحد فرهنگی مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( 
در گفت وگو با خبرگزاری کوثر اظهار داشت: در این روزها که نه تنها مردم ایران، 
بلکــه همــه جهانیان برای شکســت ویروس منحوس کرونا تــالش می کنند و 
اغلــب کشــور بــا این بیماری دســت و پنجه نرم مــی کنند، طــالب و روحانیون 
براســاس رســالت ذاتی خود پای در میدان جهاد حفط سالمت جامعه گذاشته 

اند و در این راه تا پای جان ایستاده اند.

گاهــی مبلغــان در مــورد ویروس کرونــا و تبیین خطرات شــیوع این  وی افــزود: آ
ویــروس و راهکارهــای مقابلــه بــا آن بــرای خانــواده هــا در فضــای مجــازی از 

اقدامات فرهنگی طالب این مدرسه می باشد.
مســئول واحد فرهنگی مدرســه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( گفت: گروه 
جهــادی ایــن مدرســه علمیه با توجه به شــیوع ویروس کرونا و در شــرایطی که 
پیش آمده، وظیفه خود دانســته اســت که در زمینه بهداشت از طریق تولید و 
توزیع ماسک با آستان قدس رضوی همکاری و برخی از طالب این حوزه روزانه 

به تولید ماسک پرداخته اند.
وی تصریــح کــرد: : طالب مدرســه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( مهرشــهر 
در ســه بخــش »خدمــت رســانی«، »فرهنگی« و »رســانه ای« مشــغول فعالیت 
هستند و در زمینه خدمت رسانی، به دوخت و توزیع بیش از 150 عدد ماسک 

پرداختند.

وی در پایــان خاطر نشــان کرد: این خدمات بــا همکاری طالب و خانواده های 
آنان تا ریشه کنی ویروس منحوس کرونا همچنان ادامه خواهد داشت.
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اینجــا غســالخانه بهشــت معصومــه)س( قم اســت 
جایــی که حــاال بانوانــی جهادگر متوفیان کرونــا را راهی 

منزل آخر میکنند.  

هنوز بهار نیامده. اول صبح ســرمای بی جانی دارد. سرمای 
روزهای آخر اســفند ســردترین زمستان ممکن. ساعت هنوز 
8 را نشــان نداده بــود که خودش را رســاند. چند نفری زودتر 
رســیده اند و هنــوز بعضی هــا نیامده انــد. راه اینجــا طوالنــی 
اســت. بــرای اینهــا امــا »بعــد منــزل نبــود در ســفر روحانی«. 
انگار چند ســالی هســت که باهم آشنا هســتند. سالم گرمی 
می کننــد و از حــال هــم میپرســند. حــال روزهایی که شــاید 
چندان پرســیدن ندارد. چادر مشــکی اش را برمیدارد زیر لب 
»بســم اهلل«ی می گویــد و ســراغ لبــاس هایــش مــی رود. یک 
لبــاس ســرهمی ضخیم زرد رنگ. از جنســش خبــر ندارد اما 
میگویــد کــه گفته انــد این لباس هــا ضدآب اســت. آخرنباید 
آبی به بدنشــان برسد. شنیده است که واگیر کرونا با آبی که 
به بدن متوفی میرســد ضریب تصاعدی پیدا میکند و این 
لباس ها ســنگر آخر اســت. زیپ لباسش را که میبندد میرود 
سراغ سایر تجهیزات، چکمه ها، دستکش ها و ماسک و آخر 
ســر هم شــلید محافظ صورت. حــاال صدایش را به ســختی 
میشــنوم. از پشــت چند الیه حفاظی که مجبور اســت برای 

حفظ سالمتی اش هر روز ساعت ها بارشان را تحمل کند.
اینجــا غســالخانه بهشــت معصومه قم اســت. همانجا که 
حاال پررفت و آمد ترین روزهای سالش را میگذراند ، یک قدم 
مانده به منزل آخر، که با مهمان ناخوانده ای به اســم کرونا 
روزهای شــلوغی دارد و طلبه هــا و نیروهای جهادی آمده اند 
تا به قول خودشان نگذراند هیچ میتی در این شلوغی روی 
زمین بماند. زهرا جعفری یکی از همین هاست طلبه ای که 
سرپرستی گروهی را برعهده دارد که این روزها داوطلبانه کار 
غسل و کفن اموات کرونایی را برعهده گرفته اند. حاال با این 
لباس ها با ده دقیقه قبلش زمین تا آســمان متفاوت شــده. 

مهربانی چشم هایش اما همان است.
جمــع  و  رســیده اند  هــم  دیگــر  نفــر  ســه  اســت،   8 ســاعت 

هفــت نفرشــان تکمیل شــده، با این لباس های ســرهمی و 
نقاب هایی که کل صورتشــان را پوشــانده شبیه فضانوردها 
خانم هــای  می زنــد»  صــدا  در  پشــت  از  مــردی  شــده اند. 
کرونایی!« لبخندشــان بعد از شــنیدن این کلمــه تعجبم را 
بیشــتر میکند. نگاه متعجبم را که میبیند می گوید: » این 
اســمیه که آقایون وقتی میخوان اموات کرونایی رو تحویل 
بــدن صدامــون میکنــن، اون ســمت هــم امــوات عــادی رو 
میبــرن و غســاله هایی کــه از قبل اینجا مشــغول بــودن کار 

غسل و کفن رو انجام میدن«.
آن طــور کــه جعفــری می گوید بعــد از شــیوع کرونا غســاله ها 
راضی نمیشــوند که تغســیل و تکفین اموات مبتال به کرونا 
را انجــام دهنــد و از طرفــی هــم در روزهــای اول تجهیــزات 
حفاظتــی وجود نداشــت و بــه همین خاطر با حکم شــرعی 
امــوات با تیمم دفن میشــدند امــا حاال اوضاع فــرق می کند 
و بعــد از توصیــه رهبــری در مورد لزوم تغســیل کامــل اموات 
کرونایــی آنهــا داوطلب شــده اند کــه واژه »بی غســل و کفن« 
بــرای عزیــز کســانی کنــار هــم نیایــد. دو واژه ای کــه شــیعه 

خاطره خوبی از آن ندارد.

اور را بــاز می کننــد. نزدیکشــان نمیشــوم. میترســم. هــم از 
دیــدن میــت و هــم از احتمــال ابتــال. بــرای این هــا امــا انگار 
اوضاع فرق می کند. پشــت لباس زینب نوشــته »جگر شــیر 
نداری ســفر عشــق مرو« جگر شــیر دارند انگار. زهرا کنارم 
میماند و بقیه کارشان را شروع میکنند، میپرسم نمیترسید 
از اینکــه خودتــان مبتال شــوید؟ می گوید:»اضطــراب و دلهره 
قطعــا بــرای همــه وجــود دارد اما خداروشــکر بچه هــا از نظر 
ارتبــاط معنوی خیلی قوی اند اگر ایــن ارتباط معنوی وجود 

نداشــت قطعــا نمی تونســتیم تحمل کنیم، مــا حس های 
عجیب و غریبی رو اینجا درک کردیم«.

بــا خــود می گویــم حتمــا قبــل از این هــم بارها ایــن محیط 
را تجربــه کرده انــد خیلــی از طلبه هــا بــرای ثــواب می رونــد و 
تغســیل میــت را تجربــه میکنند انــگار که ذهنــم را خوانده 
باشــد می گوید: »همــه بچه هایی که اینجا داوطلب شــدن 
حتــی تــا قبل از این جســد کســی رو از نزدیک ندیــده بودن. 
حتی غســل پدر و مادرهاشون رو هم انجام ندادن اما اینجا 

انقدر سعه صدر و آرامش دارند که آدم متعجب میشه.«

صدای »الســالم علیک یا اباعبداهلل« تغســیل کنندگان بلند 
می شــود جعفــری می گوید:» هروقت کــه از نظر روحی تحت 
فشــار قــرار میگیریــم از ائمه)ع( مــدد میگیریم. هــر روز قبل 

از شــروع کار از امــام زمان)عــج( میخوایــم مــارو کمــک کنــه، 
نــذاره کــم بیاریم، بچه ها هم بین کار دائــم ذکر میگن و به 

اباعبداهلل سالم میدن که ثوابش به اموات هم برسه«.
کار میــت قبلــی هنــوز تمام نشــده که بعــدی را می آورند این 
یکــی امــا از امــوات کرونایــی نیســت. غســاله های بهشــت 
معصومه)س( تحویلش می گیرند و کارشان را آغاز می کنند. 
فضا سنگین است. دیدنشان در کاور هم حتی برایم سخت 
اســت میپرسم چرا اومدید واقعا؟ می گوید:»باالخره یه کسی 
باید این کارو میکرد، کم هم نیســتیم خیلی ها درخواســت 
دادن کــه اجــازه بدیم بیــان. واقعا داره روزهــای جنگ تکرار 
میشــه، یه دختر 16 ســاله که پدرش شــهید و برادرش هم از 
مدافعان حرم اســت روزهاســت به من اصرار میکنه که بیاد 
و اینجا تو کار تغســیل اموات کمک کنه اما به خاطرســنش 
نمیتونیم اجازه بدیم درست مثل زمان جنگ که نوجوان ها 

شناسنامه هاشونو دستکاری میکردن که راهشون بدن«.
روی صورتش قطرات عرق نشســته، لباس هایشان ضخیم 
اســت و ســاعت ها ماندن در آنها اذیتشــان میکند شیلدش 
را جلــوی صورتــش تــکان میدهد که بــاد قطرات عــرق روی 
می دهــد  ادامــه  را  حرف هایــش  کنــد،  خشــک  را  صورتــش 
»روزهــای اول فقــط از طــالب بودیــم اما بعد دیگــه داوطلب 
غیــر طلبــه هم زیاد اومد، حاال توی دو شــیفت و هر شــیفت 
۷ نفــر اینجــا کار میکنیــم یــک ســری مالحظــه هــم بــرای 
پذیرفتن داوطلب داریم داوطلب باالی 45 سال رو به خاطر 
خطــر کرونــا توی ســن بــاال و خیلی جــوان به خاطــر تاثیرات 
روحــی محیــط اینجــا نمیپذیریــم و خانم هایــی کــه اینجا 

فعالن حدودا بین 20 تا 35 سال هستن«.
کار میــت اول تقریبــا تمام شــده اســت که دوباره صدایشــان 
مــی زنند»خانــم هــای کرونایــی« خانــم جعفــری مــی رود و 
میــت را از مســئوالن آقایی کــه دم در حضور دارنــد میگیرد و 
به دوســتانش تحویــل میدهد. هنوز به ســمت من نیامده 
که دوباره صدای یا اباعبداهلل شان بلند میشود این بار بلند 
تر از دفعه قبل و با حزنی بیشــتر. از بین حرف هایشــان می 
فهمم که جوان است. به مادری فکر میکنم که حاال بیرون 
از ایــن فضــا منتظر تحویل جنازه فرزندش نشســته تا برای 
همیشــه بــه خاکش بســپارد آن هم بــدون اینکــه بتواند در 

آغوشش بگیرد، لمسش کند و برای آخرین بار وداع کند.
گوشــه چشــم های زهــرا هــم خیس اســت می گویــد: »جوان 
ترهــا را که می آورند دلمان بیشــتر بــه درد میاد، همین چند 
روز پیش هم نرگس رو آوردن، خودم کاورشو باز کردم« اشکی 

که گوشه چشمش مانده بود باالخره سرازیر میشود.
 برایــم تعریــف میکنــد کــه وقتــی در بیمارســتان بــه عنوان 
همراه بیمار حضور داشــت دختر 28 ساله ای به اسم نرگس 
بســتری بــود. پــدر و مــادرش هم هــر دو مبتــال و بســتری در 
بخــش آی ســی یــو. نرگــس هــر شــب بــا گریــه میخوابیــد و 
آرام و قــرار نداشــت و بــه همــه میگفــت بــرای پــدر و مادرش 
دعــا کننــد. از مرگ میترســید. وقتــی بیمار تخــت کناری که 
همیشــه میگفــت شــبیه مــادرم اســت از دنیــا رفت ترســش 
بیشــتر شــد. »شــب تا صبح نمیخوابید دستشــو گرفتم و تا 
خــود صبح باالی ســرش موندم و دلداریــش دادم. می گفتم 
مطمئنــم همــه تــون صحیــح ســالم برمیگردید خونــه. اما 
اشــتباه میکــردم فرداش خبــر دادن که مادرش فوت شــده و 

دیروز هم خودم کاور نرگس و اینجا باز کردم«.
حرفــش کــه تمــام میشــود بلنــد میشــود، از او شــنیده بــودم 
کــه »بچه های اینجا انقدر ســعه صدر دارنــد که حتی وقتی 
خیلــی متاثــر میشــوند هم بــه روی خودشــان نمــی آورند یا 

خلوت میکنند« و حاال دیده بودم این سعه صدر را.
کار میــت دوم هم تمام شــده، با همه موازین شــرعی با ذکر 
یــا اباعبــداهلل راهی اش میکننــد. حرف هایمان به ســکوت 
رســیده اســت. حتمــا همــه به یــک چیز فکــر میکنیــم، به 
منــزل آخــر. حــاال همــه در یــک خــط ایســتاده انــد و دارند با 
نگاه جوانشان را بدرقه میکنند. انگار عزیز خودشان باشد. 
میپرسم: »راستی گروه تون اسمی هم داره؟« می گوید: » آره، 

بچه های بهشت«.

آخر با »بچه های بهشت« یک قدم مانده به منزل 

 بعد از شــیوع کرونا غســاله ها راضی نمیشــوند 
کــه تغســیل و تکفیــن امــوات مبتــا بــه کرونــا 
اول  روزهــای  در  هــم  طرفــی  از  و  دهنــد  انجــام  را 
بــه  و  نداشــت  وجــود  حفاظتــی  تجهیــزات 
همیــن خاطــر بــا حکــم شــرعی امــوات بــا تیمم 
دفــن میشــدند امــا حــاال اوضــاع فــرق مــی کنــد

مدیر مدرســه علمیــه ریحانه الرســول)س( 
نــکا گفــت: ایــن مدرســه علمیــه از ظرفیــت 
طــاب خــود در امــر تولیــد ماســک، مشــاوره 
مذهبــی، فعالیــت در فضــای مجــازی اعــم از 
تولید محتوا و مشــاوره دادن جهت کاهش 
التهابات استفاده کرده و این فعالیت ها تا 

از بین رفتن کامل این بیماری ادامه دارد.

خانم ســاداتی در گفتگو با خبرگزاری کوثر بیان 
کرد: مدرسه علمیه ریحانه الرسول)س( نکا در 
طول سال در کنار ارائه دروس حوزوی، فعالیت 
هــای فرهنگــی و اجتماعــی بســیاری از جملــه 
برگزاری اردوهای جهــادی در مناطق محروم را 

انجام می دهد.

وی افزود: طالب خواهران به عنوان وارثان انبیای 
الهــی وظایفــی را در قبــال جامعــه بــر عهــده دارند 
بنابریــن در شــرایط گوناگــون ماننــد ســیل، زلزله و 

غیره در کنار مردم خدمات رسانی می کنند.
مدیــر مدرســه علمیه ریحانه الرســول)س( نکا 
گفت: کادر، طالب و اســاتید این مدرسه علمیه 
بــا توجــه بــه شــرایط کنونــی، بــرای مقابلــه بــا 
ویــروس کرونا، از تمــام ظرفیت های خود برای 

مبارزه با این پدیده استفاده کرده اند.
وی تصریح کرد: این مدرســه علمیه از ظرفیت 
مشــاوره  ماســک،  تولیــد  امــر  در  خــود  طــالب 
مذهبــی، فعالیــت در فضــای مجــازی اعــم از 
نزدیــکان،  بــه  دادن  مشــاوره  محتــوا،  تولیــد 
دوســتان و ســایر اقشــار جامعــه جهــت کاهش 
التهابــات اســتفاده کرده و این فعالیــت ها تا از 

بین رفتن کامل این بیماری ادامه دارد.
خانــم ســاداتی اظهار کــرد: خواهــران طلبه نکا 
بــا ســه کارگاه تولید ماســک در این شهرســتان 
همــکاری الزم را دارنــد و هــر کارگاه روزانه حدود 
500 ماســک تولیــد مــی کنــد و تاکنــون بیش از 
پنــج هزار ماســک تولید کــرده و در اختیار مردم 

قرار داده است.
وی بــا اشــاره بــه فعالیــت شــبانه روزی کارگاه 
هــای تولید ماســک افــزود: خواهــران طلبه به 
صــورت شــیفتی در ایــن کارگاه هــا مشــغول به 

فعالیت هستند.

اعام آمادگی مدرســه علمیــه خواهران نکا 
جهت همکاری هم جانبه با مرکز بهداشت 

این شهرستان

وی گفت: مدرســه علمیه ریحانه الرسول)س( 
بهداشــت  مرکــز  رئیــس  بــا  مذاکــره  طــی  نــکا 
شهرســتان نــکا، آمادگــی خــود را جهــت اعــزام 
همیــار پرســتار، مشــاوره مذهبی بــرای بیماران 
و خانــواده هــای آنهــا، تولیــد ماســک و لبــاس 
پرســتاری و غیره جهت تسریع در روند فعالیت 

های خود اعالم داشته است.
اســتاد حوزه بیــان کرد: مرکز نیکوکاری مدرســه 

علمیــه ریحانــه الرســول)س( نــکا بــا توجه به 
توافــق نامــه مدیــر کل کمیتــه امــداد کشــور و 
راســتای حمایــت  معاونــت فرهنگــی مرکــز در 
از طــالب کــم بضاعــت و خدمات رســانی به آن 
ها تاســیس شــده کــه با وجود گذشــت چندین 
مــاه از تاســیس آن، از ظرفیــت ایــن مرکــز نیــز 
برای فعالیت های جهادی ســالمت به منظور 

مقابله با ویروس کرونا استفاده شده است.

حضور جهادی خواهران طلبه در صف مقدم مبارزه با ویروس کرونا

یحانه الرسول)س( نکا خبر داد: مدیر مدرسه علمیه ر

 شنبه ۲۳ فرورودین 1399  سال دوازدهم  شماره 256 



با توجه آغاز سال جدید و همچنین فعالیت مسئولین و طالب 
حــوزه هــای علمیــه خواهــران گلســتان، مصاحبه ای بــا خانم 
کــه از منظر  ســیده نفیســه حســینی واعــظ انجــام شــده اســت 

گذرد: خوانندگان محترم می 

حــوزه های علمیه و به طور خاص طاب خواهر در جامعه 
چگونه به ایفای نقش پرداختند؟

که انقالب از درون حوزه های علمیه آغاز شد،  همه می دانیم 
کــرد و در عرصه هــای مختلف طــالب و روحانیون  ادامــه پیــدا 
کــه البته این وظیفه ذاتی  در خط مقدم خدمت رســانی بودند 

که: حوزه های علمیه است 
بنی آدم اعضای یکدیگرند

گوهرند که در آفرینش زیک 
چو عضوی به در آورد روزگار

دگر عضوها را نماند قرار
خدمــت بــه جامعــه از وظائف مهم حــوزه های علمیه اســت و 
گلستانی همیشه در امر خدمت رسانی به مردم  خواهران طلبه 
گلستان،  حضور فعال داشــته اند، در عرصه های ســیل استان 
کنون کمک رسانی  سیستان و بلوچستان، مناطق زلزله زده و ا
کــه همچون  کرونــا  ع بیمــاری  بــه مــردم در پیشــگیری از شــیو

گذشته در صحنه خدمت رسانی حاضر هستند. 

کرونــا  بیمــاری  بــا  مبــارزه  و  جامعــه  کنونــی  مشــکل  در 
خواهران طلبه چه اقداماتی انجام داده اند؟

طــالب مدارس علمیه خواهران سراســر اســتان در ســه بخش؛ 
خدمت رسانی، فرهنگی و رسانه ای مشغول فعالیت هستند؛

در زمینــه خدمــت رســانی، مــدارس علمیــه اســتان یــا بصورت 
کــز  مســتقل و یــا بــا مشــارکت ســپاه، بســیج، شــهرداری و مرا
بهداشــتی بــه دوخت بیــش از 6000 هزار ماســک و لباس ویژه 
پزشکان پرداختند و همچنان ادامه دارد. گاهی برخی مدارس 

بــا تشــکیل گروهــی 60 نفــره با حضــور خیاطان به ســاماندهی 
پک ها، بسته بندی، تحویل و توزیع پرداختند.

کارگران،  ماســک ها در بین نیازمندان و اقشــار مختلف اعم از 
کســی و مشــاغل مختلفتوزیــع شــده اســت و لباس  راننــدگان  تا
کننده  هــای مخصــوص بــه نهادهــای ذی صــالح و مشــارکت 

سپرده شده است.
الزم به ذکر است، به دلیل رعایت اصول بهداشتی و پیشگیری 
گروه ها در منازل خود  کثریت طالب و  کرونا ا ع بیماری  از شــیو

بصورت انفرادی مشغول به خدمت هستند.
از دیگــر فعالیــت هــای طــالب، می تــوان به ضدعفونــی کردن 
کارکنان  که با کمک  کرد  برخی مســاجد و مدارس علمیه اشاره 
مــدارس علمیــه و طــالب و نیــز همــکاری برخی خانــواده های 

گیرد. آنان انجام می 
ح مشــارکتی ذبــح قربانی" نیز با هدف حفظ  در این میان، "طر
سالمتی امام زمان)عج( و به نیت دفع بال و بیماری و سالمتی 
آحــاد جامعــه با کمک مبلغان، طالب و خّیریــن در حال انجام 
گوسفند خریداری و قربانی شده و  کنون چند رأس  که تا اســت 

در بین نیازمندان توزیع شده است.
در عرصــه فرهنگی،طــالب و مســئولین با دلجویــی از خانواده 
کرونا و ابــراز همدردی، جهت ایجاد  هــای داغدیده از ویروس 
آرامــش و حفــظ روحیــه امید و اخالص، تــالش نمودند که این 

یکی از وظایف ذاتی حوزه های علمیه است.
پاسخگویی به سواالت شرعی و انجام مشاورات دینی در بین 
بانوان، توزیع کتاب های مذهبی، تربیتی و کودکان و برگزاری 
پویــش هایی همچون "بهــار مهربانی و همدلــی" و خانه های 
فاطمــی" از جملــه دههــا فعالیــت فرهنگــی طــالب و مســئولین 

مدارس علمیه استان است.
کانال هایی تشــکیل شــده  گروه ها و   در عرصه رســانه ای هم 
کــه به تولیــد محتوا بــا محوریت نــکات بهداشــتی مورد  اســت 
ع کرونا می پردازد. کید پزشــکان و راه های جلوگیری از شــیو تا

کانال در پیام رســان های  گــروه و  بــه طــوری که قریــب به 30 
ســروش، ایتا و تلگرام منتشــر شده اســت. البته تعداد زیادی از 
گرام عالوه بر انتشار محتوای دینی  طالب نیز در فضای اینستا
در مناســبت های مختلف، به ایــن امر مهم )مبارزه با بیماری 

گذاشته اند. ک  کرونا( پست هایی را به اشترا
کانــال هــا، روزانــه بــا آمــوزش، و انتشــار  گــروه هــا و   فعالیــت 
بــا  روایــات  هــا،  مناجــات  و  ادعیــه  امیدبخــش،  محتواهــای 
موضوعــات مختلــف بــه صــورت عکــس نوشــته، ارائــه نکات 
بهداشــتی و ترغیــب به ماندن در خانــه، تهیه کلیپ و برگزاری 

گلستانی است. مسابقات از اهم فعالیت های طالب 

ایــن اقدامــات و خدمت رســانی طــاب تا چه زمانــی ادامه 
دارد؟

امــروز همه باید بــرای مقابله با این بیماری بــه میدان بیایند، 
و تنهــا بــا عزم ملــی و مدیریت جهادی می توان از این شــرایط 
کرد. بــه امید خــدا، حرکت های جهــادی طالب  ســخت عبــور 
کرونــا ادامه خواهد داشــت. برخــی از طالب  تــا پایان شکســت 
عزیز ما حتی مدرســه علمیه خود را رها نکرده و در ایام تعطیل 
کارها هر روز در مدرسه  نوروز برای پیگیری فعالیت ها و انجام 

حضور می یابند.

؟ سخن آخر
در ابتــدا الزم مــی دانــم از تالش هــای شــبانه روزی و بی وقفه 
گر  که ا پزشــکان و پرســتاران عزیز تشــکر و قدردانی نمایــم چرا 
کرونا و جلوگیری از  جانفشــانی های این بزرگواران در مبارزه با 

ع آن نبود، معلوم نبود چه بر سر مردم می آمد. شیو
در مرحله بعد الزم اســت از تمامی مســئولین در هر رده و در هر 
کــه به ایفــای وظیفــه مــی پردازنــد و همچنین طالب  نهــادی 
گلســتانی عرض  جهادگــر ســالمت و مســئولین و طــالب خواهر 
که امیدوارم خداوند این تالش  تشــکر و خداقوت داشته باشم 
های خالصانه را قبول فرموده و ان شاءاهلل مصداق آیه شریفه 

»إن اهلل یحب المحسنین« قرار بگیریم.
در ســالی که گذشــت، بــا توجه به حــوادث و اتفاقات مختلف؛ 
عزیــزان بســیاری در میان ما نیســتند و بســیاری از خانواده ها 
داغــدار هســتند، ان شــاءاهلل در ســایه عنایــات خاصــه الهــی و 
توجهات اهل بیت علیهم الســالم و به ویژه امام موســی کاظم 
که ســال جدید با نام مبارک ایشــان آغاز می شود، سالی سرشار 

از خیرات و برکات الهی در پیش داشته باشند. 

۶

علمیــه  حــوزه  فرهنگــی  معــاون 
خواهران اســتان یزد اظهار داشت: 
امــوات  تجهیــز  آموزشــی  کارگاه 
روش  شــامل  خانــم  کرونایــی 
صحیــح تیمم بدل از غســل میت، 
حنــوط و کفن بــا حضور تعــدادی از 
بانــوان جهــادی حــوزوی یــزد برگزار 

شد.

خانــم مریــم حســن پــور در گفتگــو بــا 
خبرگــزاری کوثــر از یــزد اظهــار داشــت: 
کارگاه آموزشــی تجهیز امــوات کرونایی 
خانم شــامل روش صحیح تیمم بدل 
از غســل میت، حنــوط و کفن با حضور 
تعــدادی از بانوان جهــادی حوزوی یزد 

برگزار شد.
اســاس  بــر  افــزود:  ادامــه  در  وی 
درخواســت آرامســتان یــزد مبنــی بر 
همکاری تعــدادی از بانوان حوزوی 
امــوات کرونایــی  در زمینــه تجهیــز 

خانــم، ایــن کارگاه آموزشــی فوری تا 
قبــل از اتمــام ســال برگــزار شــد تا در 
صورت نیاز، آموزش های الزم انجام 

شده باشد.
علمیــه  حــوزه  فرهنگــی  معــاون 
کــرد:  تصریــح  یــزد  اســتان  خواهــران 
خانــواده امــوات کرونایــی طــی چنــد 
روز گذشــته نگران خاکســپاری شرعی 
امــوات خود بوده اند که حضور بانوان 
بحرانــی  شــرایط  در  جهــادی  طلبــه 
فعلــی ضــروری بــه نظــر مــی رســید و 
9 نفــر آمــوزش هــای الزم را بــه صورت 

تئوری و عملی فراگرفتند.
خانم حسن پور ادامه داد: همه احکام 
با نظر مراجــع مختلف با حضور خانم 
فاطمه اعرابی از اساتید برجسته حوزه 
علمیه خواهران در زمینه فقهی همراه 
با بیان نکات بهداشــتی در این زمینه 
بــرای حفــظ ســالمتی داوطلبــان بیان 

شد.

وی یکــی از دغدغــه هــای خانواده 
انجــام  را  کرونایــی  امــوات مظلــوم 
مستحبات هنگام دفن عنوان کرد 
و افــزود: مقرر شــد که بانــوان طلبه 
گذاشــتن  جملــه  از  مســتحباتی 
میــت،  همــراه  سیدالشــهدا  تربــت 
قرائت سوره ملک و زیارت عاشورا و 
غیره را هنگام تجهیز اموات انجام 

دهند.
علمیــه  حــوزه  فرهنگــی  معــاون 
خواهران اســتان یزد بیان کرد: اســتان 
مخصــوص  غســالخانه  یــک  قــم 
بیمــاران کرونایــی بــا نصــب دســتگاه 
مکانیزه ضد عفونی این دسته اموات 
را ایجــاد کــرده و ســپس همــه مراحــل 
غســل و کفــن همچــون دیگــر امــوات 
عادی برگزار می شود که الزم است این 
غسالخانه با کمک خیرین در یزد نیز 

ایجاد شود.

یع بیش از ۶ هزار ماسک توسط طالب خواهر گلستانی تولید و توز
مدیر حوزه علمیه خواهران گلستان خبر داد؛

مدیر حوزه علمیه خواهران گلســتان گفت: طاب مدارس علمیه خواهران سراســر اســتان در ســه بخش؛ خدمت 
رســانی، فرهنگی و رســانه ای مشــغول فعالیت هســتند و در زمینه خدمت رســانی، به دوخت و توزیع بیش از 6۰۰۰ 

هزار ماسک و لباس ویژه پزشکان پرداختند.

حــوزه  فرهنگــی  معــاون 
اســتان  خواهران  علمیــه 
فــارس از انجــام فعالیــت 
عملــی  و  جهــادی  هــای 
طلبــه  بانــوان  توســط 
ایــام  در  فارســی  اســتان 
شــیوع ویروس کرونا خبر 

داد.

در  شــاد  بهرامــی  خانــم 
گفتگویــی فعالیــت جهادی 
طــالب و مبلغــان حوزه های 
قابــل  را  خواهــران  علمیــه 
گفــت:  و  دانســت  ســتایش 
ایــام  ایــن  در  خوشــبختانه 
گرچــه خواهــران طلبه عمال 
در حــوزه حضــور ندارنــد امــا 
و  علــم  تحصیــل  جبهــه 
دانــش را رهــا نکردنــد و توام 

ســنگرهای  تحصیــل،  بــا 
بیمــاری  برابــر  در  مقاومــت 
همه گیر را خالی نگذاشــتند 
و  جــوش  خــود  بــا حضــور  و 
همچنین همکاری با ارگان 
نهادهــای  و  دولتــی  هــای 
مردمی و پایگاه های بسیج 
و  صنعتــی  هــای  شــهرک  و 
فرهنگســرای خانواده یکبار 
دیگر حماســه بانوان پشــت 
دفــاع  ســال  هشــت  جبهــه 

مقدس را تداعی کردند.
حــوزه  فرهنگــی  معــاون 
اســتان  خواهــران  علمیــه 
فارس در ادامه به نمونه ای 
از ایــن فعالیتهــای جهــادی 
بانــوان  گفــت:  و  کــرد  اشــاره 
طلبه اســتان فارســی بــه راه 
تهیــه  هــای  کارگاه  انــدازی 

تهیــه  ماســک،  دوخــت  و 
انــواع اقالم بهداشــتی، تهیه 
لبــاس  و  ارزاق  هــای  بســته 
کــم  اقشــار  بیــن  توزیــع  و 
برخوردار جامعه و همچنین 
حضــور در مراکز بهداشــتی و 
بیمارســتان ها و قدر دانی از 

کادر درمانی  پرداختند.
کــرد:  بیــان  همچنیــن  وی 
طــالب بــا  تبلیــغ در فضــای 
مجــازی بــا تســلی و روحیــه 
و ســوق دادن جامعــه هدف 
خــود بــه ســمت ذکــر، دعا و 
نیایــش و متوســل شــدن به 
ائمــه اطهار)علیهم الســالم( 
انــدازی  راه  همچنیــن  و 
پویش هــای همگانی ختم 
قــرآن کریــم، ادعیــه و دعای 
ســجادیه  صحیفــه  هفتــم 

معظــم  مقــام  ســفارش  بــه 
العالــی(  ظلــه  رهبری)مــد 
طلبگــی  رســالت  از  بخشــی 
خــودرا در این ایام به تصویر 

کشیدند.
حــوزه  فرهنگــی  معــاون 
اســتان  خواهــران  علمیــه 
افــزود:  ادامــه  در  فــارس 
خوشــبختانه بــا وجــود این 
درس  هــای  کالس  شــرایط 
هــای  اکثرگــروه  در  اخــالق 
معاونــان  طــرف  از  طــالب 
فرهنگــی به صورت مجازی 
و همچنیــن از طریــق پیــام 
رســان ها برگزار شــد و در ایام 
پرفیض مــاه مبارک رجب با 
انــدازی پویــش هرخانــه  راه 
اعمــال  از  مســجد  یــک 
عبادی این ماه جانماندند.

فعالیت جهادی بانوان طلبه استان فارس در مبارزه با شیوع کرونا

ی حوزه علمیه خواهران استان فارس خبر داد: معاون فرهنگ

کارگاه آموزشی تجهیز اموات کرونایی ویژه خواهران طلبه یزدی برگزار شد

ی حوزه علمیه خواهران استان یزد: معاون فرهنگ

کنید کوثر را در شــبکه های اجتماعی  و پیام رســان ها دنبال  خبرگــزاری 
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شــماره بعــدی نشــریه نمای حــوزه ) شــماره ۲۵7( به همــراه ویژه 

نامــه بــا محوریــت مرحومه خانــم فریــده داودی معــاون محترم 

ســابق حوزه هــای علمیــه خواهران منتشــر می شــود لــذا از همه 

مخاطبــان گرامــی تقاضا می شــود که خاطــرات، یادداشــت ها و ... 

خود در خصوص خانم داودی را  به شماره ۰۹۹۱۹۲۳6۹۳4 از طریق 

پیام رسان ایتا ارسال نمایید.



مراســم تودیــع و معارفــه مســؤول حــوزه ریاســت مرکــز 
در  امــروز  صبــح  خواهــران  علمیــه  حوزه ّ هــای  مدیریــت 

سالن جلسات این مرکز برگزار شد. 

مراســم تودیــع و معارفه مســؤول حوزه ریاســت مرکــز مدیریت 
حجت االســالم  حضــور  بــا  خواهــران  علمیــه  حوزه ّ هــای 
ســالن  در  امــروز  صبــح  بهجت پــور  عبد الکریــم  والســملمین 

جلسات این مرکز برگزار شد.
در ابتدای این مراســم حجت االســالم والمســلمین بهجت پور 

عنــوان کــرد: عالقــه آقــای خالقــی بــه فعالیت هــای علمی در 
دبیرخانــه شــورای علمی تربیتــی، موجب این تغییر شــد تا از 
تجارب ارزشمند ایشان در شورای علمی تربیتی بهره  بگیریم.
وی افــزود: آقای خالقــی در باتجربه ترین و پخته ترین مرحله 
زندگــی خــود هســتند و بــدون تردیــد بــه اعتــالی ایــن بخش 

کمک شایانی خواهند کرد.
اســتاد برجســته قــرآن کریــم بــا اشــاره بــه اینکــه از ایــن پــس 
مســؤولیت  سیداحمدمشــرف  والمســلمین  حجت االســالم 
حوزه ریاســت حوزه  هــای علمیه خواهران را بــر عهده خواهند 
فعالیت هــای  بــه  زیــادی  اشــراف  ایشــان  داد:  ادامــه  داشــت 

فرهنگی، مدیریتی و آموزشــی دارند و در سال های اخیر نیز بر 
فعالیت های قرانی تمرکز داشتند.

در ادامه این مراســم آقای محمود خالقی ضمن تبریک اعیاد 
شعباینه اظهار کرد: از اعتمادی که حجت االسالم والمسلمین 
بهجت پــور در مــدت دو ســال اخیــر بــه بنــده داشــتند تشــکر 
می  کنــم و امیــدوارم که توانســته باشــم کمکی به پیشــرفت و 

اعتالی حوزه های علمیه خواهران کرده باشم.
وی در ادامــه با اشــاره به انتصاب حجت االســالم والمســلمین 
مشــرف بــه عنــوان مســؤول حــوزه ریاســت گفــت: باتوجــه به 
شــناختی کــه بنــده از ایشــان دارم، بــه نظــرم یکــی از بهترین  
انتخاب هــا بوده انــد و امیــدوارم که حضور ایشــان منشــا آثار و 
برکات بســیار زیادی باشــد و بنده نیز از هرگونه کمک و تالش 

به ایشان دریغ نخواهم کرد.
گفــت:   مشــرف  المســلمین  و  االســالم  حجــت  نیــز  پایــان  در 
حــوزه هــای علمیه خواهــران یک مرکــز فضیلت محور اســت 
و نــگاه بــه فعالیــت در این مرکــز به عنوان یک شــغل نگاهی 
جزئی اســت لذا نــگاه ما باید نگاه به خدمــت برای اهل بیت 

)علیهم السالم( و امام زمان)عج( باشد.
وی افــزود: از اعتمــاد حجت االســالم و المســلمین بهجت پور 
تشکر می کنم و امیدوارم این مسئولیت را آنطور که  شایسته 

است به سرانجام برسانم.
مســؤول جدید حوزه  ریاســت حوزه های علمیه خواهران بیان 
کــرد: امیدوارم بتوانم همکاری و همراهی تمامی عوامل حوزه 
ریاســت را بــا خود داشــته باشــم و همچنین نیازمنــد کمک و 
مشــاوره و اســتفاده از تجــارب آقای خالقی هســتم تــا بتوانیم 
همــه در کنــار هــم خدمتــی درخشــان بــرای حضــرت ولیعصر 

داشته باشیم.
گقتنی اســت در این مراســم از زحمات و خدمات آقای خالقی 
بــه  تقدیــر و حجت االســالم والمســلمین ســیداحمد مشــرف 
عنــوان مســؤول حــوزه ریاســت حوزه هــای علمیــه خواهــران 

منصوب شد.
همچنیــن آقای خالقی به عنوان دبیر شــورای علمی تربیتی 

حوزه های علمیه خواهران منصوب شد.

یاست حوزه های علمیه خواهران معرفی شد  مسئول حوزه ر

مدیر حوزه علمیه خواهران استان اصفهان:

۷

مدیــر حــوزه علمیــه خواهــران اســتان 
البــرز بــا اشــاره بــه تعطیلــی کاس های 
آموزشی طاب به دلیل شیروع ویروس 
علمیــه  حــوزه  طــاب  گفــت:  کرونــا، 
خواهــران البــرز از آمــوزش غیــر حضوری 

بهره مند شدند.

 حجــت االســالم والمســلمین محمد مهدی 
طاهــر در  گفتگــو بــا خبرگــزاری کوثر  با اشــاره 
بــه انتشــار ویــروس کرونــا در ســطح کشــور و 
تعطیلــی کالس های آموزشــی طــالب ضمن 
بهداشــتی،  نــکات  رعایــت  لــزوم  بــر  تاکیــد 
اظهــار کــرد: بــا توجــه بــه تعطیلــی مــدارس 
علمیــه خواهــران اســتان در ایــن ایــام و بــه 
منظــور کاهــش تبعــات تعطیــالت بــر رونــد 
آموزشــی، طــالب محتــرم دروس را به صورت 

غیرحضوری می گذرانند.
وی بیــان کــرد: حــوزه علمیــه خواهــران 
البــرز دارای 14 مدرســه علمیــه در ســطح 
2 و یــک مرکــز آمــوزش عالــی حــوزوی در 
مقطع ســطح ســه در رشــته های تفســیر 
و علــوم قرآنی و فقــه و اصول با حدود دو 

هزار طلبه است.

البــرز  مدیــر حــوزه علمیــه خواهــران اســتان 
افزود: مدیران محترم مدارس، فایل دروســی 
کــه توســط مرکــز آمــوزش  هــای غیرحضــوری 
حــوزه علمیــه خواهــران در ســطوح دو و ســه 
تهیــه شــده را بــا صالحدیــد مــدارس در نوع و 
کیفیــت بارگذاری و از طریــق فضای مجازی 

در اختیار طالب قرار می دهند.
حجت االســالم والمســلمین طاهر با اشاره 
بــه اینکــه اســاتید با ضبــط تدریــس خود 
بــه صورت روزانه یا هفتگــی و بارگذاری در 
شــبکه های اجتماعی داخلــی و با اولویت 
کوثرنــت، بــه آمــوزش مباحث درســی خود 
می پردازنــد، تصریح کرد:  این شــیوه، اعم 
از دروســی اســت کــه در مرکــز آمــوزش های 
غیرحضــوری تولید نشــده اســت یــا به هر 
دلیــل مدرســه مایــل بــه اســتفاده از فایل 

صوتی اساتید خود می باشد.
مدیــران  کــرد:  نشــان  پایــان خاطــر  در  وی 
محترم مــدارس علمیه به گونــه ای برنامه 
ریــزی کننــد کــه در پایــان نیمســال و ایــام 
امتحانات، به دلیل تعطیالت پیش آمده، 
شــاهد مشــکالتی در زمینــه آمــوزش طــالب 

نباشیم.

مدیــر حــوزه علمیه خواهران اســتان همــدان نقش 
رســانه ملــی را در تببیــن جایــگاه حــوزه هــای علمیه 

خواهران مهم دانست.

خانم امیدی در نشستی با مدیرکل صدا وسیمای همدان 
گفــت: تعامــل ایــن دو مجموعــه امــری مهــم بــوده کــه با 
ظرفیت شناســی مناســب قابل انجام اســت و صداوسیما 
بــه عنوان رســانه ملی مــی تواند نقــش موثــری در تبیین 

جایگاه حوزه های علمیه خواهران ایفا کند.
وی بیان کرد: امید اســت با توجه به ظرفیت های موجود 
در حــوزه های علمیه خواهران، زمینه همکاری در تمامی 
ابعــاد از جملــه فرهنگــی، پژوهشــی و اعــزام کارشــناس به 

رسانه ملی و غیره فراهم شود.
مدیر حوزه علمیه خواهران اســتان همدان با بیان اینکه 
شــناخت این ظرفیت ها به نحــوه فرایند همکاری کمک 
شــایانی می کند، اظهار داشــت: برای افزایش همکاری ها 
نیاز به تعامالت دوســویه و بیشــتری وجود دارد تا ظرفیت 
هــای مــورد تعامــل دو ســازمان شناســایی شــوند و مــورد 

بازدهی قرار بگیرند.
آقــای دهقــان در ادامــه جلســه از همــکاری رســانه ملــی با 
حوزه های علمیه خواهران ابراز خرســندی کرد و بر تعامل 

مستمر و منظم این دو مجموعه تاکید داشت.

مدیــر حوزه علمیــه خواهران اســتان فارس 
بیان کرد: با توجه به سیره معصومین)علیه 
السام( و مسائل تئوریک هیچ تقابلی بین 

اسام و علم وجود ندارد.

محمــودی  والمســلمین  االســالم  حجــت 
کادر  زحمــات  از  قدردانــی  و  تشــکر  ضمــن 
پزشــکی کشــور در مقابلــه بــا بیمــاری کرونــا 
بیان کرد: مســاله اول این روزهای کشــور ما 
و دیگر کشــورهای دنیا شــیوع ایــن بیماری 
است  که امیدواریم با صبر و تالش همگانی 
و همچنیــن با توکل و امید به آیه) فان مع 
العســر یســرا ( کــه خداوند آســانی بعــد از هر 
ســختی را وعده داده اســت این مشکالت را 

پشت سر بگذاریم.
وی با اشــاره به پیام رهبــر معظم انقالب)مد 
ــی( کــه فرمودنــد ایــن بیمــاری را بیش  ظلــه العال

تــر از آنچــه کــه هســت وزن گــذاری نکنیــد، 
اذعان داشــت: اغراق و بزرگ نمایی نه تنها 
به حل مساله کمک نمی کند بلکه موجب 
کاهــش  نتیجــه  در  و  اســترس  رفتــن  بــاال 
ایمنــی بــدن و تــرس عمومــی مــی شــود و 
یکــی از نتایج این بزرگ نمایی ها بروز خود 

محوری و احتکار در جامعه است.
محمــودی  والمســلمین  االســالم  حجــت 
در ادامــه تصریــح کــرد: توصیــه و عمــل بــه 

دستورات پزشــکی و عملکرد مراقبتی مردم 
نقــش تعیین کننده ای در ریشــه کن کردن 
ایــن بیمــاری داشــته و طــالب مــی تواننــد 
نقــش مهمــی در تشــویق مردم بــرای عمل 
کــردن بــه توصیــه هــای پزشــکی و در خانه 

ماندن داشته باشند.
محمــودی  والمســلمین  االســالم  حجــت 
گفــت: علــی رقــم ســعی دشــمنان در ایجاد 
تــرس و اظطــراب میــان مــردم، پزشــکان در 
خط مقدم ســالمت و ایثار تابلویی از عشــق 
و توانمنــدی را به نمایش گذاشــتند، طالب 
نیز با صبر و ایثار و حضور در صحنه و لسان 
خیرخواهانــه نقش التیام بخــش برای درد 

معنوی مردم ایفا می کنند.
مدیــر حــوزه علمیــه خواهران اســتان فارس  
با اشــاره به کالم حضرت علــی)ع( اذعان کرد: 
بــا توجــه به ســیره معصومیــن)ع( و مســائل 
تئوریــک، هیــچ تقابلــی بیــن اســالم و علــم 
نیســت و در شــریعت اســالم هیــچ گاه دعا و 
توســل در مقابــل اصــول بهداشــتی نبــوده 

بلکه مشوق اصول بهداشت است.
وی گفــت: بــا توجه بــه اینکــه دروس حوزه 
به صورت حضوری برگزار نمی شــود، طالب 
زمــان،  مقتضیــات  درک  بــا  دارنــد  وظیفــه 
دروس را بــه صــورت مجــازی دریافــت و بــا 

جدیت به فراگیری علوم اهتمام بورزند.

مدیــر حــوزه علمیــه خواهــران اســتان یزد بــا ارســال لوح 
در  ســامت  مدافعــان  بــرای  گل  هــای  شــاخه  و  تقدیــر 
بیمارســتان شــهید صدوقــی یزد از اعــام آمادگــی بانوان 

حوزوی برای کمک رسانی به مدافعان سامت خبر داد.

 حجــت االســالم والمســلمین کارگر شــورکی بــه منظــور تقدیر و 
تشــکر از مدافعان ســالمت در خط مبارزه با کرونا در بیمارســتان 
شــهید آیــت اهلل صدوقی)رحمــه اهلل علیه( یزد، لوح ســپاس به 
همــراه شــاخه هــای گل بــرای پرســتاران مدافــع ســالمت بــرای 

ریاست بیمارستان ارسال و اهدا کردند.
در این لوح سپاس  آمده است:

جناب مستطاب آقاي دکتر حسین سلیمانی )زید عّزه(
رییس محترم بیمارستان شهید صدوقی)رحمه اهلل علیه( یزد

ســالم و درود اینجانــب و همکارانــم در مدیریــت حــوزه علمیــه 

خواهران اســتان و 24 مدرســه علمیه و مرکز پژوهشــی خواهران 
را پذیرا باشــید و به پزشــکان ارجمند، پرســتاران گرامی و پرسنل 
خدوم بیمارستان شهید صدوقی )رحمه اهلل علیه( یزد نیز ابالغ نمایید.
از اینکــه بــا ســعه صدر، حس نوع دوســتي و به صــورت جان بر 
کــف، همچون جهادگــران دوران دفاع مقدس بــا نهایت ایثار و 
از خودگذشــتگی در جهــت مقابله با ویــروس کرونا، اهتمام می 
ورزید و در حال دفاع از ســالمت جامعه می باشــید، به اقتضای 

وظیفه و به مصداق
مــن لــم یشــکر المنعــم مــن المخلوقین، لــم یشــکر الخالق با 
کمــال ارادت و تواضــع از شــما بزرگــواران تشــکر و قدردانــی مــی 

نماییم.
 بــه یقیــن این روزهای ســخت، ســپری خواهد شــد؛ امــا ایثار و 
فداکاری شــما مدافعان ســالمت، برای همیشــه ماندگار خواهد 

ماند و در نزد خداوند حکیم مأجور خواهید بود.

امید است با عنایات خاّصه الهی و توّجهات ویژه حضرت ولی 
عصــر )ارواحنــا فــداه( و تالش مدافعان ســالمت و همچنیــن درایت و 
همــکاری مــردم عزیــز با عمل بــه توصیه هــای متخصصان و 
دلســوزان خــود، در آینــده ای نزدیک، شــاهد روزهایی سرشــار از 

آرامش و عافیت باشیم.
در پایان به اســتحضار می رســانم طالب حوزه علمیه خواهران 
اســتان یزد برای همکاری و همیاری هر چه بیشــتر  با  پرسنل 

خدوم آن مجموعه اعالم آمادگی کرده اند.

مدیر حوزه علمیه خواهران استان فارس:

تقابلی میان اسالم و علم وجود ندارد
مدیر حوزه علمیه خواهران استان البرز:

طالب حوزه علمیه خواهران البرز از 
آموزش غیر حضوری بهره مند شدند

فعالیت های جهادی 
خواهران طلبه استان تهران

قائم مقام حوزه علمیه خواهران استان تهران تشریح کرد

ی نقش موثری در تبیین  رسانه مل
جایگاه حوزه های علمیه خواهران دارد

مدیر حوزه علمیه خواهران استان همدان:مدیرحوزه علمیه خواهران استان همدان:

حوزه علمیه خواهران یزد از مدافعان سالمت تقدیر کرد
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قائــم مقام حــوزه علمیــه خواهران اســتان تهران 
بــه تشــریح فعالیت هــای انجام شــده طلبه های 
و  پرداخــت  کرونــا  ویــروس  بــا  مقابلــه  در  خواهــر 
گفــت: طلبــه هــای خواهر اســتان تهــران از ابتدای 
تعطیلی کاس های حضوری، در راســتای عمل به 
فرمایشات مقام معظم رهبری، در طرح غربالگری 

حضوری فعال و جهادی داشته اند. 

 خانــم معصومــه ســادات صادقــی، قائــم مقــام حــوزه 
هــای علمیــه خواهران  تهران در گفت و گــو با خبرنگار 
از حضــور حداکثــری مــدارس علمیــه  خبرگــزاری کوثــر 
خواهران تهران در طرح ملی غربالگری خبر داد و گفت: 
مدارس علمیه خواهران اســتان تهــران در این رزمایش 
عمومــی کــه بــه منظور مقابلــه با ویــروس کرونــا ایجاد 
شــده اســت حضــوری فعال و جهــادی داشــته و تمامی 

این فعالیت ها همچنان ادامه دارد.
وی در ادامــه بــه تشــریح فعالیت های مــدارس علمیه 
خواهــران تهــران بــه منظــور مقابلــه بــا ویــروس کرونــا 
پرداخت و اظهار داشت: از جمله فعالیت های جهادی 
صورت گرفته می توان به دوخت ماسک، بسته بندی 
و توزیــع آن زیــر نظــر وزارت بهداشــت، تهیــه و بســته 

بندی سبد کمک های معیشتی و ... اشاره کرد.
مراکــز  ســازی  فعــال  و  افتتــاح  بــه  اشــاره  بــا  صادقــی 
نیکوکاری در مدارس علمیه خواهران، گفت: این مراکز 
نیکــوکاری به منظور کمک بــه بیماران کرونایی، اقدام 
به تهیه آبمیوه های طبیعی در شرایط کامال بهداشتی 
مــی کننــد که بــا هماهنگی مســئولین بیمارســتان ها، 

این آبمیوه ها میان بیماران توزیع می شود.
قائــم مقــام حــوزه علمیــه خواهــران تهــران با اشــاره به 
بــرای همــکاری  رهبــری  مقــام معظــم  هــای  توصیــه 
همگانــی در طــرح غربالگــری، تصریح کــرد: طلبه های 
خواهر اســتان از ابتدای تعطیلی کالس های حضوری، 
در راســتای عمل به فرمایشات مقام معظم رهبری، در 

طرح غربالگری حضوری فعال و جهادی داشته اند. 
وی قدردانــی و روحیــه بخشــی بــه کادر درمان را بســیار 
از 50 هــزار  بــا اهمیــت خوانــد و گفــت: بیــش  مهــم و 
بســته از تبرکات آســتان قدس رضوی تهیه شــده است 
تــا بــا ارســال بــه سراســر کشــور و اهــداء بــه کادر درمانــی 
بیمارستان هایی که درگیر با بیماران کرونایی هستند، 

به نوعی از زحمات مدافعان سالمت تقدیر بشود.
صادقی با اشــاره به معضلــی که به دلیل تجهیز اموات 
در ابتــدای شــیوع ویرویس کرونا پیــش آمده بود، اظهار 
داشــت: هــم اکنــون از میان طــالب و اســتاید خواهر دو 
گروه مشــغول به تجهیز اموات در بیمارستان بقیه اهلل 
و بهشــت زهــرا هســتند کــه گروهی بــه عنوان تغســیل 
دهنــده و گــروه دیگر بــه عنوان ناظران شــرعی فعالیت 

می کنند. 



که دیر یا  کرونا ویروس هم دوره ای دارد 
زود قائله خاتمه می یابد اما سوگمندانه 
نیست  معلوم  که  است  کرده  هایی  آسیب  دچار  را  ما  جامعه 

براحتی بتوان از آن رهایی یافت.
سنخ  از  جّدی ای  تغییرات  کوئید19  همان  یا  وایرس  کرونا 
کرده  تغییرات جهان مدرن در هویت اسالمی جامعه ما ایجاد 

است.
که همواره در حال تغییر، تبدل  کنیم   ما در جهانی زیست می 
و تکامل است. برخی معتقدند چاره ای جز سازگاری با شرایط 
از  گر قرار باشد انسان  ا اما به نظر می رسد  جدید وجود ندارد. 
از دست  را  واقعی خود  بپذیرد هویت  تاثیر  تغییرات  این  تمام 

می دهد.
دارد.  تنگاتنگی  ارتباط  شدن  جهانی  مقوله  با  مسئله  این   
که امروزه ذهن  جهانی شدن یکی از مهم ترین مسائلی است 
و  اقتصادی  سیاسی،  دانشمندان  و  اندیشمندان  از  بسیاری 

کرده است. سایر علوم را به خود معطوف 
به  اما  کرد  ارائه  توان  نمی  را  دقیقی  و  روشن  تعریف  چه  گر  ا  
خروج فرد از حالت درون نگرانه و متکی به یک منطقه خاص، 
به سمت یک هویت برون نگرانه و فراسرزمینی جهانی شدن 

گویند.

 

که عوامل فوق  کرونا ویروس باعث شده است  پدیده نوظهور 
کشور ما  ملی در روند اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی 

کنند. نقش آفرینی 
 تحوالت اخیر این بیماری جهانی موجب تسریع فرآیند جهانی 
این  است.  شده  پیرامونمان  جهان  با  ما  رابطه  تغییر  و  شدن 
ع فرهنگی دینی، سیاسی و اقتصادی  تغییرات حّداقل سه نو
تغییرات  توصیف  و  بررسی  به  ادامه  در  شود.  می  شامل  را 

فرهنگی  دینی پرداخته می شود.
فرهنگی  مسائل  تغییرات،  ترین  محسوس  و  ��اولین 
ناجوانمردانه  دوراهی  یک  در  را  ما  کرونا  ظهور  است.  دینی 
گذاشته است.  این روزها  )خوددوستی و انجام تکالیف دینی( 
تقریبًا برایمان ثابت شده که حّب به ذات ریشه ای ترین غریزه 

انسانی هست.
آیه 96 سوره مبارکه بقره آمده است برخی انسانها حرص   در 
برخی  دارند،  زندگی و حیات طوالنی  تداوم  و  بقاء  بر  بیشتری 
که: »هر یک از آنها دوست دارد هزار  چنان عالقه به دنیا دارند 

ْلَف َسَنٍة(.
َ
ُر أ َحُدُهْم َلْو ُیَعَمّ

َ
 أ

ّ
کند«. )َیَوُد سال عمر 

کار  که انسان را به  کششي طبیعی غریزی است  خوددوستي، 
کند و سبب مي شود انسان براي سعادتش  و تالش امیدوار مي 

بکوشد. اما انجام تکالیف دینی الیه اولیه دینداری است. 
که در  باوران می دهد  زندگی دین  به  این الیه معنای مهمی 
بندی،  صورت  اجتماعی  مناسبات  و  ها  کنش  رفتارها،  قالب 

گشایی و معنادار می شوند و در قالب هیئت های بیرونی  رمز 
خودش را نشان می دهد. 

به  که  گرفتیم  تصمیم  ما  نیست.  مماشات  مجال  کنون  ا اما 
نهاد  سوی  از  تصمیم  این  دهیم،  بیشتر  اهمیت  خود  جان 

دولت الزامی شد، 
نهاد مرجعیت با فتاوای فقهی الزم االجرا بودن قوانین پزشکی، 
»پزشکی  یعنی  این  و  نهاد  »مدرن«  علم  کارآمدی  بر  صحه 

مدرن بسان یک علم« عینیت و هویت بخشیده شد.
کنون   به نظر می رسد با توجه به فرمایش رهبر معظم انقالب؛ ا
دستورات  از  نباید  هستند،  جهاد  حال  در  خدوم  پزشکان  که 

پزشکی تخطی شود.
که  که نباید به فراموشی سپرده شود این است  اما نکته مهمی 

کرونا توجه شود. باید به تبعات پسا 
ذیل  که  ایران  مردم  پیوند  بسا  چه  یابد  ادامه  گر  ا فرآیند  این 
گفته  که  همانگونه  سازد.  معنا  بی  را  بودند  پارچه  یک  اسالم 
از  متاثر  هم  دین  نهاد  که  شد  باعث  جهانی  علم  سیطره  شد 
حکم  بیان  کند،   پیدا  حداقلی  کارکرد  تاحدی  مدرنیزاسیون 
کرونا مواجه  شرعی ،اجازه دخل و تصرف خمس برای مواجه با 
گفت:  کامال فقهی از این مسئله می باشد. بنا بر این، می توان 
کرونا دست به دست با تکنولوژی و مدرنیته تا حدودی موفق 

کند. شد هویت مان را چند تکه 
گر تکنولوژی می خواست هویت جمعی مان را از ما سلب کند،   ا
نشین  خانه  را  ما  توانست  جهانی  اپیدمی  یک  مثابه  به  کرونا 
و به جهانی شدن نزدیک تر سازد. سنت هایی مانند زیارت، 
شاید  که   ... و  رحم  ،صله  روبوسی  دادن،  دست  جماعت، 
یا  کنارگذاشتن  لیکن  کوچک شمرده شوند  کم و  ممکن است 
گان  کم رنگ شدنشان آثار عمیق و قابل توجهی را برای آینده 

درپی خواهد داشت.
که فتنه ها همه شهرها  گفته شده است: »هنگامی  در روایات 
که بال از قم دفع شده  را فرا بگیرد به قم و اطراف آن پناه ببرید 
پایگاه  که  کنون قم  ا اما  االنوار ج 26 ص 214«  است  بحار 
گونه ای  به  و نهادهای دینی است تخریب شده است  تشّیع 
به  ایران  و   کنند  می  گری  مطالبه  ایران  از  دنیا  مردم  کل  که 
گیرنده باشد، ما نه تنها مجبوریم از  تنهایی نمی تواند تصمیم 
سازمان های بین المللی مانند بهداشت جهانی و ... اطاعت 
ملی  امور  در  مستقیم  دخالت  اجازه  آنان  به  باید  بلکه  کنیم 
که هویت  کشورمان را بدهیم و این از آفات جهانی شدن است 
گرفته است وطبیعتًا  جغرافیایی ما را به مثابه دولت ملی نشانه 

کند. سهم دولت ملی اسالمی تنزل پیدا می 
حذف  رویه،  وحدت  ایجاد  دنبال  مدرن  علم  و  تکنولوژی 
تکثرات، تک ساحتی شدن انسان ها و یکسان شدن فرم و الگو 
کرونا   است،  در نسخه سازمان بهداشت جهانی برای مبارزه با 
توجه  آنکه  حال  شود،  می  دیده  وضوح  به  رویه  وحدت  این 

ع فرهنگی و اجتماعی و حتی اقلیم آب و هوایی امری  به تنو
معقول و مهم است.

که  است  مدعی  جهان  اخیر  تحوالت  توصیف  در  تافلر  الوین 
که در  جهان به سوی یک تمدن جدید در حرکت است، تمدنی 
گیرنده درباره سیاست  آن دولت های ملی، دیگر تنها تصمیم 

جهانی نیستند. 
که در نتیجه دولت ها بخشی از قدرت  موج سومی در راه است 
از دست خواهند داد. دخالت های فرهنگی  را  کمیت خود  حا
کشورها موجب برخوردهای شدید، عمیق و  و اقتصادی دیگر 
همه جانبه، بین تمدن موج سومی )اطالعات و ارتباطات( با 
تمدن های موج دوم )صنعتی( و موج اول )کشاورزی( خواهد 

شد.
 به نظر وی این برخوردها تا استقرار کامل تمدن موج سوم ادامه 
حفظ  برای  است  الزم  فعلی  درشرایط  بنابراین  یافت.  خواهد 
کرونا تدبیراتی بیاندیشیم و  هویت ملی مان در دنیای پس از 

کنیم. هویت مان را به نحو مطلوب حفظ و بازسازی 
ایران  کشورمان  ملی  فرهنگ  توانمندی های  خواستار  گر  ا  
که در برابر دیگر فرهنگ ها دست  گر نمی خواهیم  هستیم و ا
بسته سر تسلیم فرود آوریم و هویت خویش را ببازیم، باید بر 
توانایی های خود در همه زمینه ها بیفزاییم و قدرت آفرینش 
چنین  با  هوشمندانه  باشیم  قادر  تا  ببریم  باال  را  مان  جامعه 

کنجکاوانه از آن بهره بگیریم. چالشهایی مواجه شویم و 
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پساکرونا جهان 

دورکاری یعنی انجام وظایف محول شده به کارمند واجد 
شــرایط در محل کار ســازمان امــا با عدم حضــور فیزیکی با 

رعایت ضوابط و برای دوره زمانی مشخص.

ایــن روزها بــا اوج گیــری بیماری کرونا در کشــور و لــزوم رعایت 
توجــه  مــورد  ادارات  در  دورکاری  بحــث  اجتماعــی،  فاصلــه 
مســئوالن قرار گرفته اســت. در این زمینه، طی مصاحبه ای با 
دکتر محمدی زاده معاون منابع انسانی و پشتیبانی حوزه های 
علمیه خواهران، برنامه های حوزه های علمیه خواهران برای 

دورکاری مورد بررسی قرار گرفت.

 تعریف دورکاری یا کار در خانه چیست؟
"دورکاری یعنــی انجــام وظایــف محول شــده بــه کارمند واجد 
شــرایط در محــل کار ســازمان امــا بــا عــدم حضــور فیزیکــی بــا 
رعایــت ضوابط و برای دوره زمانی مشــخص". همانطور که از 
این نامگذاری پیدا اســت، دورکاری درمقابل کار در ســازمان و 
زمانی مطرح می شود که بخشی از کارکنان فعالیت های خود را 
در محلی غیر از محل ســازمان به انجام رسانند. با این تعبیر، 
انجــام فعالیــت در ماموریت ها را نیز می توان نوعی از دورکاری 

تلقی کرد.

دورکاری در چه مواقعی تجویز می شود؟
بــه طــور معمول هــر ســازمان بــرای انجــام وظایف خــود، نیاز 
به ســرمایه گذاری اولیه در ســاختمان، تجهیــزات، ارتباطات، 
انــرژی و ... دارد. امــا با اجرای دورکاری، دیگــر نیازی به این 
سرمایه گذاری اولیه نیست و دورکاری به عنوان راهکار موثری 
بــرای کاهــش هزینه هــای ثابت ســرمایه گذاری در ســازمان ها 
به شــمار مــی رود. اما ایــن روش در مواقع بــروز بحرا ن ها نظیر 
بیماری های همه گیر و حوادث غیرمترقبه نیز تجویز می شود. 
حــال ممکن اســت بــا خاتمه بحــران، دورکاری حذف شــده یا 

همچنان پابرجا بماند.

 چه فعالیت هایی را می توان از راه دور انجام داد؟
معمــوال قبل از آنکه دورکاری درباره یک فرد یا شــغل عملیاتی 
شود، ابتدا فرد، شغل و مقام مافوق وی باید مورد ارزیابی قرار 
گیــرد. نتیجــه این ارزیابی تعیین می کند کــه آیا دورکاری قابل 
اجرا هســت یــا خیــر. در این ارزیابــی معیارهای بســیاری مورد 
توجــه قرار می گیرد امــا به طور کلی، فعالیت هایی که نیازی به 
ارتباط چهره به چهره با مدیر، همکاران و ذی نفعان ســازمان 
نداشــته باشد، از طریق دورکاری قابل انجام است. به عنوان 
مثال برخی از مشــاغل و فعالیت ها نظیر امورمالی، حسابداری 

فکــری،  و  مطالعاتــی  آموزشــی،  فعالیت هــای  ســند،  ثبــت  و 
بــر فنــاوری اطالعــات نظیــر کدنویســی  فعالیت هــای مبتنــی 
نرم افــزار، نظارت تحت شــبکه، پاســخگویی بــه مخاطبان از 
طریق نامه ها یا درخواســت های الکترونیکی یا تماس تلفنی، 
تهیــه گزارشــات عملکــردی، خرید و فــروش ســهام و بازاریابی 
غیرحضــوری و حتــی برخــی از فعالیت های مونتــاژ قطعات که 
نیازمنــد تجهیــزات خــاص، گران بهــا و غیرقابــل حمــل و نقل 

نباشد، از طریق دورکاری قابل انجام است.
برخــی از فعالیت هــا کــه الزامــا بایــد در محل انجام شــود مانند 
نظافــت، تعمیــر ماشــین آالت و تجهیــزات ثابت، حمــل و نقل 
و نگهبانــی و حراســت فیزیکی، را نمی تــوان از طریق دورکاری 

انجام داد.

 آیا اولویتی برای دورکاری کارکنان وجود دارد؟
معمــوال برخــی از اقشــار نظیــر بانــوان، معلــوالن، افــراد دارای 
بیماری هــای زمینــه ای و کارکنان با شــرایط ســنی، در اولویت 
دورکاری قرار دارند. همچنین در برخی از ســازمان ها دورکاری 
بــه عنــوان یــک امتیاز بــرای فرد تلقی شــده و ممکن اســت به 
دلیــل ضعف عملکــرد کارمند در زمــان حضــور، دورکاری برای 
وی تجویــز نشــود و یــا کارکنانــی کــه تعــداد وظایــف کمتــری و 
وظایــف یکنواخت تــری را بــر عهــده داشــته باشــند، از امــکان 

بیشتری برای دورکاری برخوردار هستند.

قــرار  کارمنــد  دوش  بــر  هزینه هایــی  دورکاری،  انجــام  در   
بــر  دورکاری  بواســطه  کــه  هزینه هایــی  تکلیــف  می گیــرد. 

عهده کارمند قرار می گیرد، چیست؟
اســتهالک  نظیــر  هزینه هــا  برخــی  دورکاری  بواســطه  معمــوال 
تجهیــزات، انــرژی و ارتباطــات )تلفــن و اینترنــت(، بــر عهــده 
کارمنــد قرار می گیــرد. البته باید توجه داشــت که بطور معمول 
کارکنان برای ایاب و ذهاب به محل کار خود، مبلغ فوق العاده  
ایــاب و ذهــاب دریافــت می کنند کــه در شــیوه دورکاری بدلیل 
عدم ایاب و به محل کار، این مبلغ باید حذف شود. اما با تدبیر 
مدیران هر ســازمان می توان مبلــغ فوق العاده  ایاب و ذهاب را 
بــرای جبــران هزینه های اســتهالک و انــرژی و ارتباطات برای 

کارمند منظور نمود.

 در مــواردی کــه دورکاری امکانپذیــر نباشــد، چــه اقدامــی 
می توان انجام داد؟

بــه طــور معمول برخــی از مشــاغل امــکان دورکاری نــدارد. به 
عنــوان مثال در مشــاغلی کــه مایحتاج عمومی مــردم را تامین 
می کنند، امکان دورکاری وجود ندارد. اما در این موارد بجای 
دورکاری از کاهش ســاعات کار یا شیفت بندی )تا حدی که به 
نیازمندی های عمومی آسیبی وارد نگردد( استفاده می شود. 

 الزامات سخت افزاری دورکاری چیست؟
البته پاسخ به این سوال بیشتر به ماهیت شغل یا وظایفی که از 
طریق دورکاری انجام می شود، وابسته است. به عنوان مثال 
بــرای پاســخگویی به ســواالت و درخواســت های الکترونیکی 
ارتباطــی  و  رایانــه ای  تجهیــزات  از  بهره منــدی  مخاطبــان، 
ضــروری اســت. امــا بــرای مونتــاژ قطعــات در منــزل، بیشــتر 
بــه ابــزار آالت مونتــاژ نیــاز خواهد بــود. در مشــاغل تحقیقاتی، 
دسترســی بــه منابــع اطالعاتــی الکترونیکــی و غیرالکترونیکی 
ضــرورت دارد. پــس به طــور کلی می توان چنین اظهار داشــت 
کــه تجهیــزات مــورد نیــاز بــرای کار حضــوری، در دورکاری نیز 
مــورد نیــاز خواهد بود. البته با توجه به نوع قرارداد میان فرد و 
ســازمان، ممکن است تامین این تجهیزات بر عهده کارمند یا 

سازمان قرار بگیرد.

 چالش ها و موانع در مسیر دورکاری چیست؟
بزرگتریــن چالــش، فقــدان آگاهــی کافــی مدیــران و کارکنــان از 
راهبردهــا، اهــداف و اصول مدیریــت و برنامه ریــزی دورکاری 
اســت کــه باعــث می شــود تــا ایــن مزیــت ســازمانی بــه خوبــی 
اســتفاده نشــود. امــا چالش های دیگــری نظیر عدم شــفافیت 
ابعــاد حقوقــی، مالــی، قانونــی و مقــررات اجرایــی دورکاری، 
فقدان سیســتم های ارتباطی و پایگاه های اطالع رســانی برای 
حــذف خــالء اطالعاتــی در زمینــه دورکاری و فقــدان دانــش 
فناوری اطالعات بســیاری از کارکنان برای دورکاری نیز وجود 

دارد که در نگاه مدیریتی باید به آن ها توجه شود.

بــرای اجــرای دورکاری در حوزه هــای علمیــه خواهــران چــه 
تدبیری اندیشیده شده است؟

در پایــان می توان گفت که دورکاری مفهوم جدیدی اســت که 
هنوز ابعاد آن به طور دقیق در ســازمان های ما بررســی نشــده 
اســت و مقطــع زمانی فعلی و ضرورت مقابله بــا بیماری کرونا، 
فرصت مناســبی است تا میزان آمادگی حوزه های علمیه برای 
دورکاری مــورد ســنجش قــرار گرفتــه و بــه عنــوان یــک گزینــه 
دائمی بدان فکر شــود. همکاران ما در معاونت منابع انســانی 
و پشــتیبانی در حــال تهیــه طرحــی بــرای تثبیــت دورکاری در 
مرکــز مدیریــت حوزه های علمیه خواهران هســتند تــا بتوان از 
مزایــای این شــیوه جدیــد فعالیت هرچــه زودتر بهره مند شــد. 
ایــن طــرح ابتدا در مرکز مدیریت حوزه هــای علمیه خواهران و 
واحدهای ستادی مورد توجه قرار می گیرد. سپس می توان به 
اجــرای آن در مــدارس عملیــه نیز فکر کرد. هرچنــد که پیش از 
این، فعالیت های آموزشی مجازی و غیرحضوری پیاده سازی 
شــده اســت ولی برای دورکاری کادر ستادی مدارس همچنان 

می تواند برنامه ریزی کرد.

ابعاد دورکاری در حوزه های علمیه خواهران بررسی شد

؛ در گفت گویی  با معاون منابع انسانی و پشتیبانی حوزه های علمیه خواهران کشور


