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دو هفته نامــه فرهنگــی _ اطالع رســانی 
حوزه هــای علمیــه خواهران

جامعه را خانواده می سازد و خانواده هم رکن اصلی اش بانوان هستند و بانوانی که 
ساخته شده اند می توانند خانواده و بعد جامعه بسازند

نماینده ولی فقیه در استان البرز:

بانوان جامعه ساز هستند

بانوان طلبه هویت سازی طلبگی را از اولویت های کاری و مهمترین وظیفه خود بدانند صفحه  ۷
و در این راستا تالش کنند...

معاون حوزه های علمیه خواهران:

هویت سازی طلبگی از وظایف مدیران 
حوزه های علمیه خواهران است

نفر اول جشنواره عالمه حلی)ره( حوزه 
خواهران تجلیل شد

    صفحه ۵

    صفحه ۳

تجارب مديران موفق حوزه علميه خواهران در پذيرش

حوزه علمیه خواهران 
مصداق واقعی توجه به 

توانمندی بانوان است
۶

اهتمام به امور اسالمی 
گی شهید  ین ویژ مهمتر

سردار سلیمانی است

حجت االسالم والمسلمین پارسانیا:

۳
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۲

مت  خد ر  د ر  فتخــا ا با 
علمیه  ی  ه هــا ز حو
هســتم ن  ا هر ا خو

آيت اهلل شاهچراغی:

عمل  و  ن  يمــا ا
ین  مهمتر ؛  لــح صا
ت د ســعا ر  د مل  عا

    صفحه 8

بیشتر بخوانید

مدیــر حــوزه هــای علمیــه خواهــران بــا 
اشــاره بــه اینكــه آمــوزش زبــان، مكمل 
اســت،  امــروز  جهــان  در  دینــي  دانــش 
گفت: فراهم سازي زیرساخت هاي الزم 
براي تبلیغ بین المللی خواهران طلبه از 

اهداف مهم مركز است.
كوثــر،  خبرگــزاری  گــزارش  بــه 
حجت االســام والمســلمین عبدالكریــم 
بهجــت پــور در جمــع تعــدادی از طاب 
كرد: بانوان غربي  خواهر زبان دان بیان 
خواهانــه  آزادي  جریان هــاي  از  متاثــر 
كم بر غرب، قدرت پذیرش دیدگاه ها  حا
و نگاه هــاي نــو را دارنــد بنابریــن بانوان 
طلبــه مســلط بــه زبــان خارجــه بایــد از 
كثر اســتفاده را داشــته  ایــن فرصــت حدا

باشند.
كشورهای دیگر را از  وي اطاعات مردم 
كم دانســت و افزود: توجه  اســام بسیار 
كثــري مباحــث دقیق دین  بــه نشــر حدا
مبین اســام از ســوي مبلغان زبان هاي 
كــه بایــد  خارجــه امــری ضــروری اســت 

گیرد. مورد توجه بیشتری قرار 

خواهــران  علمیــه  هــای  حــوزه  مدیــر 
ج از مرزهــا را  كــرد: ارتبــاط بــا خــار بیــان 
كرد زیــرا بخش مهمي از  نبایــد پيچیده 
مخاطبان با كتب و بیان ساده به اسام 
گرایش پيدا مي كنند كه این نشاندهنده 

جذابیت اسام است.
حجــت االســام والمســلمین بهجت پور 
كیــد بــر ضــرورت زمینه ســازي  ضمــن تا
ج از مرزهــا افزود: غربي ها  ارتبــاط با خار
بایــد  پذیــراي دانــش هســتند بنابریــن 
گیــري داشــته باشــیم تا  قــدرت ارتبــاط 
بتوانیــم معــارف حقه را بــه گوش عاقه 

مندان برسانیم.

ضــرورت  بــه  اشــاره  بــا  همچنیــن  وي 
كرد: قدرت  یادگیري زبان خارجــه بیان 
ارتباط با دیگران با دانســتن زبان هدف 
زیــرا  باشــد،  تاثیرگــذار  بســیار  مي توانــد 
كافي از نگاه شــیعي به  معموال اطاعات 

مقوله زن وجود ندارد.

وی بــا اشــاره بــه اینكــه آمــوزش زبــان، 
امــروز  جهــان  در  دینــي  دانــش  مكمــل 
زیــر  ســازي  فراهــم  گفــت:  اســت، 
ساخت هاي الزم براي تبلیغ بین المللی 
مركــز  مهــم  اهــداف  از  طلبــه  خواهــران 

است.

یرساخت های الزم برای تبلیغ بين المللی  ايجاد ز
بانوان طلبه ضروری است

مدیر حوزه های علمیه خواهران:

حجت االسالم والمسلمین ابوترابی فرد:
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علمیــه  هــای  حــوزه  فرهنگــی  معــاون 
خواهران با بیان اینکه شهید سلیمانی 
جاودانــه تاریــخ خواهــد بود، افــزود: این 
شــهید بزرگــوار برای همه نســل ها الگو 
هســتند و  اســتقامت ایشــان قدم ها را 

به استواری و ماندگاری واداشت.

كوثر، خانــم معصومه  گــزارش خبرگــزاری  به 
ظهیــری در نشســت مجازی آیيــن اختتامیه 

درنگی طلبگی در وصیت نامه شــهید ســردار 
شــهید  نامــه  وصیــت  در  درنگــی  ســلیمانی، 
ســلیمانی را منبع خیراتی برای نســل انقابی 
زنده و اهل استقامت دانست و افزود: سخن 
گفتن از شهدا باید با ابعاد مختلف زندگی آن 

ها عجین باشد.
وی با اشــاره به ویژگی های شــهید سلیمانی 
افزود: ایمان،  اخاص، ولی شناسی، پيروی 
و  هــا  مســئولیت  بــه  نســبت  تعهــد  ولــی،  از 
مســئولیت پذیری و دشمن شناسی از ویژگی 

های شهید سلیمانی است.
معاون فرهنگی حــوزه های علمیه خواهران 
كرد: سردار سلیمانی هرگز ساح را زمین  بیان 
نگذاشــت و مرزهای جغرافیای را درنوردید و 
هیچ مرزی او را محصور نكرد و اشــک چشــم 

فرزند شهیدی ایشان را به گریه می انداخت.
یكــی  اســت و  گفــت: وصیــت ســفارش  وی 
كــه  اســت  ایــن  آن  اهمیــت  هــای  جنبــه  از 
افــراد مهمتریــن دســتاوردهای زندگــی خــود 
را در قالــب وصیــت به نســل بعد می ســپارند 
همانگونــه كه حضرت علی)ع( بعد از ضربت 
كــه همــه  خــوردن، وصیــت نامــه ای دارنــد 

اسام از این طریق به ما رسید.
كرد: شــهید سلیمانی با وجود اینكه  وی ابراز 
كمیــت و  ســاده زیســت بودنــد امــا قــدرت حا

فرماندهی زبانزدی داشتند.
امــام  حضــرت  گفــت:  ظهیــری  خانــم 
خمینــی)ره( در خصــوص وصیتنامــه شــهدا 
كــه بــه عنــوان بهتریــن  كــرده انــد  ســفارش 
كــه مــی  رهنمــود و چــراغ راه افــرادی اســت 

خواهند این مسیر را ادامه دهند.
وی اظهار داشت: افرادیكه با خداوند معامله 
كننــد در ایــن دنیــا جاودانه می شــوند و  مــی 
كــه مســیر خــود را از ادامه  خوبــان در تاشــند 
قدمــگاه های آن هــا طی كنند بنابرین قطره 
قطــره خــون شــهدا و شــهید ســلیمانی مســیر 
نورانــی نســل ســلیمانی هــا را رویاند،  شــكوفا 

كرد و شجره طیبه را رشد داد.
وی بــا بیان اینكه شــهید ســلیمانی جاودانه 
تاریــخ خواهند بــود، افزود: شــهید ســلیمانی 
برای همه نســل ها الگو هســتند و  اســتقامت 
ایشــان قــدم هــا را بــه اســتواری و مانــدگاری 
واداشــت و در وصیــت نامــه ایشــان تذكــری 

دوباره برای عالمیان وجود دارد.

گی شهید سردار سلیمانی است ین ویژ اهتمام به امور اسالمی مهمتر
عضو شورای عالی انقالب فرهنگی:

استقامت شهید سلیمانی قدم ها را به استواری و ماندگاری واداشت
معاون فرهنگی حوزه های علمیه خواهران:

حجت االســام والمســلمین سید محمدحســن ابوترابی فرد، 
امــروز در پنجمیــن نشســت از سلســله نشســت های اخاقــی 
ویژه مدیران، معاونین و اســاتید حوزه های علمیه خواهران 
كنفرانس برگزار شد، اظهار  كه به صورت ویدئو  استان تهران 
كرد: بهشت و جهنم محصول عمل اختیاری و ارادی انسان 

است.
وی بــا بیــان اینكه خداوند متعال در عالــم دنیا فراتر از عمل 
آدمــی نعماتــش را نصیــب انســان می كنــد، ادامــه داد: عمل 

صالح راه را برای رسیدن انسان به سعادت هموار می كند.

حجــت االســام ابــو ترابی فرد با اشــاره به اینكــه عمل صالح 
كرد: انســان صالح چون از  آئینــه باطن مؤمن اســت، عنوان 
مرتبــه ای از صاحیت برخوردار اســت عمــل صالح از او صادر 

می شود.
امــام جمعــه موقت تهــران در ادامه با بیــان اینكه بین عمل 
گفت: عمل صالح  صالح و ایمان رابطه مستقیم وجود دارد، 
نتیجه ایمان و موجب افزایش ایمان می شــود، طبق صریح 
گر انســان طیب نباشــد نمی تواند به سوی حق اوج  روایات؛ ا

كه نور با نور سنخیت دارد. بگیرد چرا

كید بر اینكه اهل  تولیت مدرسه علمیه امام حسین )ع( با تأ
بیت )ع( مصداق كامل »الكلم الطیب« هستند، عنوان كرد: 
گرفتار منیت و تكبر نمی شــوند و هر عمل  اولیــای الهــی هرگز 

كه انجام می دهند لطف و رحمت الهی می دانند. صالحی 
اســتاد اخــاق ادامــه داد: همــه انســان ها در ایــن عالــم از دو 
ج نیســتند یا از ظلمت به سوی نور حركت می كنند  حالت خار
گر  و یا از نور به طرف ظلمت در حال حركت هستند؛ انسان ا

در مسیر ایمان باشد حركتش به سوی نور خواهد بود.
حجــت االســام ابو ترابی فــرد بابیان اینكه ایمــان همواره با 
عمــل صالح همراه اســت، اظهار داشــت: نتیجه عمل صالح 
خروج از ظلمت و ورود به نورانیت اســت؛ هر نفسی نورانیتی 
گــر  دارد و می توانــد مســیر تقــوا را تشــخیص دهنــد منتهــی ا
گیرد از نور به ســوی  تحــت والیت ابلیس و هــوای نفس قرار 

كرد. ظلمت حركت خواهد 
كریــم  گفــت: از آیــات قــرآن  وی بــا اســتناد بــه آیــات الهــی، 
گمراهی هر  كه هدایت و ضالــت و  چنین اســتنباط می شــود 
دو به خداوند متعال برمی گردد با اینكه عرض شــد ســعادت 
و شــقاوت انســان محصــول عمــل خویــش اســت. بنابرایــن 
كافــران در عالــم دنیــا هســتند هیــچ  مادامی كــه فاســدان و 
صاحیت و شایستگی برای دریافت هدایت الهی ندارند مگر 
كفــر مورد عنایت هدایــت پروردگار  اینكــه بــرای برون رفت از 

گیرند. قرار 
تولیــت مدرســه علمیه امام حســین )ع( مقصــود از هدایت را 
رســیدن به رشــد و كمال دانســت و عنوان كرد: انسان صالح 
بــه دور از خودبینــی تنها خداوند را می بیند و هرگز نســبت به 

كه انجام می دهد متكبر نمی شود. اعمال صالحی 
امام جمعــه موقــت تهــران بابیان اینكه بســتر هدایــت برای 
گــر بــه  كــرد: هدایــت ا همــه انســان ها فراهــم اســت، اظهــار 
خداوند متعال نســبت داده شود مقصود رسیدن به مطلوب 
گر به اولیای الهی نســبت داده شــود مراد  و مقصد اســت اما ا
راه و طریــق خواهــد بــود؛ انســان همــواره بایــد هدایــت را از 

كند. خداوند متعال و اولیای الهی تمنا 

حجت االسالم والمسلمین ابوترابی فرد:

ین عامل در سعادت ايمان و عمل صالح؛ مهمتر
امــام جمعه موقت تهران ایمان و عمل صالح را بیانگر حرکت انســان به ســوی ســعادت بیان کــرد و گفت: عمل صالح 

نتیجه ایمان و موجب افزایش ایمان می شود.

انقــالب  عالــی  شــورای  عضــو 
فرهنگــی اهتمام به امــت و امور 
ویژگــی  مهمتریــن  را  اســالمی 
شهید سردار سلیمانی دانست 
در  ســلیمانی  شــهید  افــزود:  و 
محور نگاه اجتماعی به مسائل، 
زندگی خــود را به زندگــی دیگران 

پیوند دادند.

كوثر، حجت  گــزارش خبرگزاری  به 
االســام والمسلمین حمید پارسا نیا 
در نشســت مجازی آئیــن اختتامیه 
نامــه  وصیــت  در  طلبگــی  درنــگ 
شهید سردار سلیمانی با بیان اینكه 
رزق در نــزد خداونــد اســت،  افــزود: 
زمانیكــه شــهید عنــداهلل اســت، در 
از  او  رزق  و  دارد  حضــور  جــا  همــه 

ناحیه حق می باشد.
از  شــخصیتی  بــه  پرداختــن  وی 
جمله شهید سلیمانی را دارای صور 
افــزود: شــهید  و  مختلــف دانســت 
و  خــود  وجــود  و  ســلوک  ســلیمانی 
هــر آنچــه را كه آموخته بــود در این 
وصیــت نامه بــه دیگــران ارائه می 

دهد.
عضو شورای عالی انقاب فرهنگی 
بــا بیــان اینكــه شــهید ســلیمانی با 
كرد:  اســام زیســته اســت، تصریــح 
نبــوده  فــردی  بزرگــوار  ایــن شــهید 
كــه تنهــا بخشــی از حیاتــش  اســت 
را بــه ایمــان اختصــاص دهــد بلكه 
همه زندگی ایشــان، ســلوكش بوده 
اســت و همچنیــن عارفــی نبودنــد 
كــه عزلــت بگزیننــد بلكــه در متــن 

جســتجو  را  خداونــد  زندگیشــان 
كردند.

وی اهتمــام به امت و امور اســامی 
را مهمتریــن ویژگــی شــهید ســردار 
ســلیمانی دانســت و افــزود: شــهید 
ســلیمانی در محــور نــگاه اجتماعی 
به مسائل، زندگی خود را به زندگی 

دیگران پيوند دادند.
حجــت االســام پارســا نیــا توجه به 
مســاله والیت را امری مهم دانست 
و اظهار داشــت: مســاله اقتدار امت 
اســامی و اهتمــام بــه امور اســامی 
كه دارای  كانــون آن شــخصی  و در 

این اقتدار باشد مورد توجه است.
وی با بیان اینكه ســردار ســلیمانی 
در چندیــن فــراز بــه مســاله امامــت 
و رهبــری جامعــه اســامی توصیــه 

آغــاز  در  ایشــان  افــزود:  كنــد،  مــی 
كه خدایا  گوید  وصیتنامه خود می  
كــه مرا در چنین  كنم  تورا شــكر می 
كــه  ایامــی نــگاه داشــتی، در ایامــی 
امــت حضــور خود را بــا خمینی)ره( 
كنــد من را در این  عزیــز تجدید می 

كردی. عصر متولد 
دانشــگاه  علمــی  هیئــت  عضــو 

باقرالعلــوم)ع( با بیان اینكه چیزی 
ک تــر از غفلــت نســبت بــه  خطرنــا
هســتیم  آن  در  كــه  هایــی  نعمــت 

وجود ندارد.
كرد: در امت اسام بودن  وی بیان 
كه امت اســامی  و عزت و اقتداری 
پيدا كرده است نیازمند شكرگذاری 

كرد. می باشد و نباید از آن غفلت 

استان و  مدارس  کوتاه  اخبار 

كوثر  گفت وگو بــا خبرگزاری  ˙خانــم انصاری در 
ج با اشــاره به منویات مقام معظم رهبری  كر از 
گفت:   در خصــوص فرهنگ مواســات و همدلی 
حــوزه هــای علمیــه خواهــران درپــی لبیــک به 
فرمایشــات مقــام معظــم رهبــری از همــان آغاز 
ح رزمایــش همدلــی و مواســات فعالیتهــای  طــر
كردند و دوشــادوش دیگر ارگانهای  خــود را آغاز 
دولتــی و مردمــی بــه یــاری مــردم آســیب دیــده 

شتافتند.

 خانم زینب پيوســته در نشست برخط)آناین( 
كه با حضور  ع انعطاف اخاقی زوجین  بــا موضو
مدرســه  آموختــگان  دانــش  و  طــاب  اســاتید، 
علمیه الزهرا)سام اهلل علیها( بندرعباس برگزار 
كرد: دو ركن اصلی خانواده یعنی زن  شــد، بیان 
كامی و  كســب مهــارت هــای نرمــش  و مــرد بــا 
رفتــاری می توانند فضای آرام و بدون اســترس 
كننــد. امــروزه بــا وجــود تمــام  در زندگــی برقــرار 
كــه در زندگــی زوجین  گرفتــاری ها و مشــكاتی 
وجود دارد، با انعطاف اخاقي زوجین می توان 

به زندگی دلخواه دست یافت.

خانــم فاطمــه نخعــی فرد مدیــر مدرســه علمیه 
علیهــا(  اهلل  كبری)ســام  زینــب  حضــرت 
ج، آشــكار  گفــت: تبر كرمــان  شــهربابک اســتان 
ســازی زیبایی های فردی و نوعــی خودنمایی 
و فتنــه انگیــزی زن در برابر مردان شــهوت ران 

است.

 خانــم ربــاب شــهبازی در نشســت تخصصی با 
كه در بسیج  گرمی  رابطین فرهنگی شهرســتان 
خواهران این شهر برگزار شد، مادران را از اركان 
گفــت:  كــرد و  اصلــی تربیــت در جامعــه عنــوان 
تعلیــم اصول تربیتی به مادران نهال خانواده را 

تنومند می كند.

حجت االســام والمســلمین رضا مصباح  امام 
جمعه شهرســتان فامنین همدان در نشســت 
اخــاق چهــل حدیث امام خمینــی )ره( كه با 
حضور خواهران طلبه و اساتید مدرسه علمیه 
بــر  كیــد  بــا تا شهرســتان فامنیــن برگــزار شــد 
معرفی آثار محبت به امامان و معصومان)ع( 
در جامعه توسط خواهران طلبه، گفت: برای 
شناخت اهل بیت)ع( و معجزات ایشان باید 
خــدا را شــناخت و به قــدرت الیــزال الهی پی 

برد.

كیــان قائــد، مدیــر مدرســه علمیــه  خانــم بگــم 
خواهــران حضرت رقیه)س( برازجان بوشــهر از 
دیــدار با نماینده عتبات عالیات اســتان بوشــهر 
خبــر داد و گفت: طــاب خواهر برازجان با خرید 
كربا در توســعه صحن مبارک  یک متر زمین در 

عقیله بنی هاشم )ع( مشاركت می كنند.

حــوزه  احمــر  هــال  کانون هــای  دبیــران 
هــای علمیــه واحــد خواهــران و بــرادران در 
راستای تشکیل جلســه مجمع شهرستانی 
ج بــا  جمعیــت هــال احمــر شهرســتان کــر
رئیــس ســازمان هــال احمــر اســتان البــرز 

دیدار و گفت و گو کردند.

ســه  ســطح  طلبــه  حاجیلــو،  امیــر  زهــرا 
مؤسســه تفســیر و علــوم قرآنــی فاطمه 
الزهــرا)س( خمینــی شــهر از پایــان نامه 
رســوخ  هــای  »شــیوه  عنــوان  بــا  خــود 
راهکارهــای  و  اقتصــادی  و  سیاســی 
مقابلــه با آن در عصر نبوی از منظر قرآن 
و روایــات« بــا راهنمایــی حجت االســام 
اباذر کافی موســوی و داوری اســماعیلی 
خواهــران  علمیــه  حــوزه  مدیریــت  در 

اصفهان دفاع کرد.
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معاون امور حوزه های علمیه 
مدیــران  بــه  کشــور  خواهــران 
اســتانی  مدیــران  و  مــدارس 
بانــوان  علمیــه  حوزه هــای 
توصیــه کرد کــه هویت ســازی 
اولویت هــای  از  را  طلبگــی 
وظیفــه  مهمتریــن  و  کاری 
خــود بداننــد و این امــر را تنها 
افق هــای  بــه  دســتیابی  راه 
روشن و اهداف واالی اسالمی 
حوزه هــا علمیــه زنــان معرفی 

کرد.

از  كوثــر  خبرگــزاری  گــزارش  بــه 
ســمنان، حجت االسام والمسلمین 
ســید محمــد واحــدی روز شــنبه در 
آیيــن تكریــم و معارفــه مدیــر حــوزه 
علمیــه خواهران اســتان ســمنان در 
سالن جلسات مدیریت حوزه علمیه 
كــرد:  بیــان  اســتان  ایــن  خواهــران 

حوزه هــای علمیه خواهــران مكانی 
مقــدس و از بــركات انقــاب اســامی 
اســت و همــه بایــد برای رســیدن به 
اهدافــش،  تمــام وقت خــود را وقف 

كنیم. آن 
كید و  وی بــر ارتقــا نقــش مــدارس تا
بیان داشــت: ارتقــا علمی، معنوی و 
هویتــی حوزه  های علمیــه خواهران 
در ســایه توجــه بیشــتر بــه مــدارس 
محقــق می شــود و مدیــران مدارس 
نیز باید با افزایش مشاركت خود، به 

كنند. كمک  تحقق این امر 
واحــدی بــا اشــاره به اینكــه مدارس 
علمیــه خواهــران بایــد نقــش اصلی 
را در تمدن ســازی نظــام اســامی به 
گفــت: تربیت مدارس  گیرند،  عهده 
بــه منظــور تحقــق ایــن امــر، نقطــه 
كانونی تصمیمــات در مركز مدیریت 
قــرار  خواهــران  علمیــه  حوزه هــای 
محــوری  مدرســه  راهبــرد  و  گرفتــه 
شــعار اصلی همــه فعالیت ایــن نهاد 

حوزوی شده است.
وی در ادامه به تغیير شرایط با تغیير 
مدیریــت در هــر مجموعــه  و نهادی 
كرد: ظهور و بروز برخی  اشاره و بیان 
مســایل و مشــكات امــری اجتنــاب 
كه  ناپذیــر بــرای هر مجموعه اســت 
با تغیير مدیریت مواجه شده است.

كــرد:  اضافــه  مســوول  مقــام  ایــن 
نیــز  خواهــران  علمیــه  حوزه هــای 

امــا  نیســت  شــمول  ایــن  از  ج  خــار
كاركنــان نهادهــای حــوزوی بایــد با 
همــكاری، همیــاری و دلســوزی بــه 
كاهش این آســیب ها  مدیر جدید در 

كنند. كمک 
خواهــران  علمیــه  حــوزه  مدیریــت 
استان سمنان در سال 1390 افتتاح 
و حجت االسام والمسلمین علیرضا 
صابریــان نخســتین مدیر ایــن نهاد 

منصــوب شــد و  نقــش مهمــی را در 
پيشــرفت  و  توســعه  و  شــكل گیری 
اســتان  خواهــران  علمیــه  مــدارس 

كرد. سمنان ایفا 
علمیــه  حوزه هــای  امــور  معــاون 
خواهــران صبــح امــروز بــا حضــور در 
خواهــران  علمیــه  حــوزه  مدیریــت 
استان ســمنان با اباغ حكم حجت 
عبدالكریــم  المســلمین  و  االســام 
بهجت پــور، مدیر حوزه های علمیه 
كشــور ضمــن قدردانــی از  خواهــران 
فعالیــت 9 ســاله صابریــان، حجــت 
االسام والمســلمین مهدی نجم به 

كرد. این سمت منصوب 
نجــم، دومیــن مدیــر حــوزه علمیــه 
از  پــس  ســمنان  اســتان  خواهــران 
ســابقه  و  شــد،  مركــز  ایــن  افتتــاح 
علمیــه  مدرســه  آمــوزش  معاونــت 
بــرادران صادقیه ســمنان و مدرســی 
كارنامــه خود  حــوزه و دانشــگاه را در 

دارد.

گفــت:  نجــم  االســالم  حجــت 
نقش حــوزه علمیــه خواهران 
در عرصــه فرهنــگ ســازی کــم 

نظیر است.

حجــت االســام مهــدی نجــم، در 
آیيــن تكریــم و معارفه مدیــر جدید 
اســتان  خواهــران  علمیــه  حــوزه 
گام  بــا اشــاره بــه بیانیــه  ســمنان، 
دوم انقاب اســامی اظهار داشــت: 
پيــروزی انقــاب اغازگــر یــک عصــر 
كه  جدیــد در دنیــای ماســت؛ آنچه 
اســامی  انقــاب  دســتاوردهای  در 
در فرمایشــات مقام معظــم رهبری 
است در حیطه خود سازی، جامعه 
پــردازی و تمــدن ســازی اســت و ما 
كــه در تمــدن ســازی  بایــد بدانیــم 

كار هستیم؟ كجای 
مدیــر جدید حوزه علمیــه خواهران 

كــرد: حوزه  اســتان ســمنان تصریح 
حــوزه  طــول  در  خواهــران  علمیــه 
در  بلكــه  نیســت،  بــرادران  علمیــه 
در  و  بــوده  بــرادران  حــوزه  عــرض 

كنارش ایستاده است.
گام  بیانیــه  ســند  افزود:طبــق  وی 
گیر معنویت و  دوم؛ افزایش چشــم 
اخــاق در فضــای عمومــی جامعه، 
كه انتظار میــرود حوزه  كاری اســت 
آن  پيشــبرد  بــه  بتوانــد  خواهــران 

كند. كمک 
حجــت االســام نجــم خاطرنشــان 
كــرد: تبدیل شــدن حــوزه خواهران 
از یــک نهاد صرفا تبلیغی در ســطح 
قم به یک نهــاد علمی و تخصصی 
كه به تولیــد علم منتج  و پژوهشــی 
شــود، در یک چشــم انداز 1۵ ســاله 
كــه در معاونت پژوهش حوزه های 
علمیه خواهران تعریف شده و در ۵ 

كه ما  ساله سوم این انتظار می رود 
به نتیجه تولید علم برسیم.

كــه مــورد  گفــت: نكتــه بعــدی  وی 
انتظار اســت، اینكه اســاتید و طلبه 
جهــت  فرصتــی  ایجــاد  بــرای  هــا 
دیــده شــدن جامعه زنان در ســطح 
حتــی  و  ملــی  حیطــه  در  و  منطقــه 
كنند و  بیــن المللــی همــت و تــاش 
در عرصه های آموزشــی، پژوهشــی 
و فرهنگی، منطقه ای و ملی و بین 
كه  المللی بتوانیم مفید واقع شویم 
كار جهادی ممكن است. این امر با 
مدیــر جدید حوزه علمیــه خواهران 
گفت: یک ترســیم  اســتان ســمنان 
قشــنگی مدیــر حــوزه هــای علمیــه 
كشــور داشتند اینكه همه  خواهران 
مــا در ســتاد مانند یک تیــم فوتبال 
و  مــدارس  در  عزیــزان  و  هســتیم 
كادر و اســاتید همــه در خدمــت تیم 

هســتند تــا آن تیم گل بزنــد و پيروز 
شــود و پس از پيــروزی بقیه هم در 
ایــن پيــروزی شــریک هســتند؛ لــذا 
تاش همگان باید باشد تا طلبه ها 

كنند. در همه زمینه ها پيشرفت 
االســام  حجــت  از  تقدیــر  بــا  وی 
حــوزه  ســابق  مدیــر  صابریــان، 
حجــت  افــزود:  ســمنان  خواهــران 
االسام آقای صابریان كار را در همه 
زمینه ها هم نرم افزاری هم سخت 
كار را برای ما  افــزاری جلــو بردنــد و 
آســان كردنــد و از تــاش هــای كادر 
اســتان و مــدارس علمیــه خواهران 
تشــكر ویــژه دارم و مــا امیداوریــم از 
دعــای خیــر امــام زمان)عــج( بهره 
مند باشــیم و بتوانیــم قبل از اینكه 
كوتــاه شــود  دســتمان از ایــن دنیــا 

كاری انجام دهیم. برای دین 

نماینــده ولــی فقیــه در اســتان ســمنان 
حــوزه  خدمــت  در  افتخــار  بــا  گفــت: 
خواهــران هســتم و در هــر مشــکلی اگــر 
بدانم ســخن و یا قلمم رفع مشکل کند، 

دریغ نمی کنم.

دیــدار  در  شــاهچراغی،  محمــد  ســید  اهلل  آیــت 
امــور حوزه هــای علمیــه  ارتباطــات و  بــا معــاون 
حجت االســام  داشــت:  اظهــار  كشــور  خواهــران 
علمیــه  حــوزه  جدیــد  )مدیــر  نجــم  والمســلمین 
از روحانیــون خــوب  خواهــران اســتان ســمنان( 

كــه حجت االســام  اســتان هســتند و در مســیری 
حوزه هــای  ســابق  مدیــر  صابریــان  والمســلمین 
علمیه خواهران استان بودند حركت خواهند كرد 

و پيشرفت های ایشان را ادامه می دهند.
نماینــده ولــی فقیــه در اســتان ســمنان تصریــح 
كارها دســت جوانان اســت  كــرد: در جامعه اغلب 
كه جوان هســتند و به توصیه رهبر  و ایشــان هم 
كار باید به دســت جوانان  معظم انقاب اســامی 

بیافتد.
وی افزود: باید با تحول بیشــتر و حركت بیشتر 
كه این امر موجب  جهش علمی داشــته باشیم 
رضایــت همــگان باشــد و بــا افتخــار در خدمت 
گــر  حــوزه خواهــران هســتم و در هــر مشــكلی ا
كند، دریغ  بدانم ســخن و یا قلمم رفع مشــكل 

نمی كنم.
المســلمین  و  االســام  حجــت  نشســت  ایــن  در 
حوزه هــای  امــور  و  ارتباطــات  معــاون  واحــدی، 
گزارشی از روند پيشرفت  كشــور،  علمیه خواهران 
و اقدامــات حوزه های علمیه خواهران در ســطح 

كرد. كشور و استان ارائه 

 حجت االسالم نجم مدیر حوزه 

علمیه خواهران سمنان شد

بــا صــدور حکمــی از ســوی مدیــر حــوزه هــای 
علمیــه خواهــران، حجــت االســالم نجــم بــه 
عنــوان مدیــر جدید حــوزه علمیــه خواهران 

سمنان منصوب شد.

بــه گــزارش خبرگــزاری كوثــر، پيــش از ایــن انتصــاب، 
حجت االسام والمسلمین علیرضا صابریان،  9 سال 
مدیریــت حوزه علمیه خواهران اســتان ســمنان را به 

عهده داشت.
 وی از دی مــاه ســال 1390 و پــس از افتتــاح مدیریــت 
حــوزه علمیــه خواهــران اســتان ســمنان، بــه عنــوان 
نخســتین مدیر این نهاد در استان سمنان منصوب 
شــد و  نقــش مهمــی را در شــكل گیــری و توســعه و 
پيشــرفت مــدارس علمیــه خواهران اســتان ســمنان 

ایفا كرد.
  حجت االســام مهدی نجم، با حكم حجت االسام 
و المســلمین عبدالكریــم بهجــت پــور، مدیــر حــوزه 
هــای علمیــه خواهــران كشــور به عنــوان مدیــر حوزه 

علمیه خواهران استان سمنان منصوب شد.
حجــت االســام نجــم، دومیــن مدیــر حــوزه علمیــه 
خواهــران اســتان ســمنان پــس از افتتــاح ایــن مركــز 
است و سابقه معاونت آموزش مدرسه علمیه برادران 
را در  صادقیــه ســمنان و مدرســی حــوزه و دانشــگاه 

كارنامه خود دارد.

هويت سازی طلبگی از وظايف مدیران حوزه های علمیه خواهران است
معاون امور حوزه های علمیه خواهران:

نقش حوزه علمیه خواهران در عرصه فرهنگ سازی کم نظیر است
مدیر جدید حوزه علمیه خواهران سمنان:

با افتخار در خدمت حوزه های علمیه خواهران هستم
نماینده ولی فقیه در استان سمنان:

آیين عقد نکاح يک زوج در فروشگاه نشر هاجر برگزار شد
مدیر عامل نشر هاجر:

مدیــر عامل نشــر هاجــر از برگــزاری آیین عقــد نکاح 
یــک زوج در فروشــگاه ایــن مرکــز خبــر داد و افــزود: 
توجــه به بنای مقدس خانــواده و حمایت و هدایت 
آن بــه جایــگاه واقعي خــود، موجب اصــالح خانواده 

بزرگ انسانی می شود.

گــزارش خبرگزاری كوثر، احمد شــایانفر در حاشــیه برپایی  بــه 
در  زوجــی  نــكاح  عقــد  آیيــن  اجتماعــی  و  فرهنگــی  مراســم 
فروشگاه نشر هاجر در گفت و گو با اصحاب رسانه اظهار كرد: 
ایــن مركــز تخصصی كتاب ویــژه زن و خانواده هفته گذشــته 
بــه مناســبت هفته حجــاب و عفاف با حضور حجت االســام 

و المســلمین بهجــت پــور مدیــر حوزه هــای علمیــه خواهران 
سراســر كشــور افتتاح شــد و به بركت ســالروز ازدواج سراسر نور 
امــام علی)علیه الســام( و حضرت زهرا)ســام اهلل علیها( نیز 

مراسم معنوی ازدواج در این مركز برپا شد.
وی خانواده را ركن اساســي جامعه اســامي دانســت و افزود: 
توجــه بــه بنای مقــدس خانــواده و حمایــت و هدایــت آن به 
جایــگاه واقعي خود، موجــب اصاح خانواده بزرگ انســانی و 
غفلت از آن نیز موجب دور شدن از حیات حقیقي و سقوط به 

كت و ضالت بوده است. ورطه ها
جهــت  تــاش  لــزوم  بــر  كیــد  تا بــا  هاجــر  نشــر  مدیرعامــل 
ســعادتمندی خانــواده افــزود: دســتیابی بــه این مهــم تنها از 
كامل عوامل تحكیم بنیان خانواده امكان  طریق شناســایی 

پذیر است و نشر هاجر توانسته با برخورداری از بیش از هزار و 
كتاب تخصصی پيرامون زن و خانواده از 70 ناشر  100 عنوان 
كند و  كاســتی ها را جبران  كشــور بخشــی زیادی از این  ممتاز 
گاهی های عمومی جامعه نیز نقش  نسبت به ارتقای سطح آ

موثری داشته باشد.
وی افــزود: نشــر هاجــر بــه عنــوان ناشــر برگزیــده و تخصصی 
كتــاب زن و خانــواده بــا بیــش از 2 دهــه فعالیــت توانســته بــا 
ظرفیــت علمــی، پژوهشــی و تحقیقاتــی خــود در حــوزه های 
كشــور و حمایــت از پایان نامــه ها و  علمیــه خواهــران سراســر 
آثار مكتوب طاب، فضای علمی ارزشــمندی را با محور زن و 

كند و مرجعی برای این قبیل آثار باشد. خانواده احیا 
گاهی های  شــایان فر با بیان اینكه به منظور ارتقای ســطح آ
فردی زوجین نسبت به فریضه  مهم ازدواج، برگزاری مراسم 
عقــد در مركــز هاجر در اولویت قرار گرفت، افزود: به مناســبت 
روز ازدواج بــا دعــوت از زوجی جوان، ضمــن اهدای هدایایی 
گرامی  كتــب مورد نیــاز خانــواده، این روز مبــارک  ارزشــمند از 

داشته شد.
كــه  در آغــاز زندگــی خــود بــا  وی ادامــه داد: خانــواده هایــی 
گاهــی های فــردی و اجتماعی، كتاب  هــدف ارتقای ســطح آ
را در ســبد زندگیشــان قــرار می دهند بــدون تردید مســیر بلند 
زندگــی خــود را نیز بــه خوبی، محبــت، معرفــت و اخاق طی 
كرد زیرا بســیاری از معضات موجود در جامعه بر اثر  خواهنــد 
گیرد و نشــر هاجر بر  بــی اطاعی و عدم شــناخت صــورت می 
كه دارد به دنبال تحكیم خانه و خانواده  حســب وظیفه ای 

با رویكرد سبک زندگی اسامی است.
الزم بــه ذكــر اســت معــاون فرهنگــی و تربیتــی مركــز مدیریت 
حوزه های علمیه خواهران و جمعی از مدیران این معاونت، 
مدیرعامــل نشــرهاجر و همچنیــن خانــواده زوجیــن با حضور 
عاقد با پوشــش شایســته رســانه هــای تصویری و شــنیداری 
در این مراســم باشــكوه و معنــوی حضور داشــتند، همچنین 
زوجیــن با انتخاب خود برخی از آثــار تخصصی زن و خانواده 

كردند. را به عنوان هدیه دریافت 



۴
استان و  مدارس  کوتاه  اخبار 

مدرســه  فرهنگــی  معــاون  كریمــی  نرگــس   
برگــزاری  از  فامنیــن  الزهــراء)س(  علمیــه 
ح »قاب حاج قاســم« به مناســبت هفته  طر
حجــاب و عفاف خبــر داد و گفت: خواهران 
طلبه این استان تاش مجاهدانه ای برای 

تبلیغ حجاب انجام دادند.

كرســی آزاد  مــژگان فضــل اللهــی،از برگزاری 
ع »حجــاب و عفــاف« با  اندیشــی بــا موضــو
حضــور دانــش آمــوزان درگزینی در بوســتان 
این شهرستان خبر داد و گفت: پاسخگویی 
كرسی  به شــبهات برای نســل نو  و برگزاری 
های آزاداندیشــی در این خصوص ضروری 

است.

علمــی  میزگــرد  در  ماهوتیــان  مریــم  خانــم 
گام دوم انقاب در آیينه  پژوهشــی "بیانیــه 
كه به صورت برخط )آناین(  نهــج الباغه" 
و بــا حضــور طــاب پژوهشــگر ایــن مدرســه 
برگزار شد، بیان كرد: بیانیه گام دوم انقاب 
نقطــه عطفــی در تاریخ انقاب اســت و خط 
به خط آن برگرفته از نهج الباغه و سفارش 

های امام علی)علیه السام( است.

کتــاب پیشــگویی هــای علمــی قــرآن توســط 
راضیــه پاکدامــن نایینی در ســال ۱۳۹۹توســط 
انتشــارات حکیــم روز، در ۱۸۸صفحــه به چاپ 

رسیده است.

 احمــد آبایــی کارشــناس دینــی  در نشســت 
هــای  »شــیوه  موضــوع  بــا  پژوهشــی  مجــازی 
نهادینه کردن حجاب در فرزندان« که با حضور 
طــاب خواهر یزدی برگزار شــد، اظهار داشــت:  
تحکــم آمرانــه در تربیت جایی نــدارد اما در امر 
تربیت در عین محبت باید قاطعیت داشــت 

.

فاطمــه مجاهــد در گفــت و گــو بــا خبرگــزاري 
آســان  ازدواج  داشــت:  اظهــار  بوشــهر  از  کوثــر 
همواره یکی از مطالبه های جدی مقام معظم 
رهبری)مد ظله العالي( بوده تا جوانان جشن 
ازدواج خــود را بــا پرهیــز از هزینه هــای اضافــی 
ایــن  در  کننــد  برگــزار  غیرضــروري  تجمــات  و 
راســتا جشــن ازدواج ۴۶ زوج طلبه این استان 
بــا عنــوان »همســفر تــا بهشــت« بــه صــورت 

مجازی برگزار شد.

محمــودی  االســالم  حجــت 
مدیــر حوزه علمیــه خواهران 
اســتان فارس گفت: آموزش 
و پــرورش از ظرفیــت طالب با 
رزومه تحصیلی و تهذیبی در 
امــر پــرورش و تربیــت دانش 

آموزان استفاده کند.

كوثر از اســتان  گزارش خبرگزاری  به 
حجــت  مشــترک  نشســت  فــارس؛ 
االســام عبدالرضــا محمــودی مدیر 
اســتان  خواهــران  علمیــه  حــوزه 

فــارس بــا آقــای هــادی اســماعیلی 
مدیــر كل آمــوزش و پرورش اســتان 
فــارس در راســتای رفع چالش های 
پيــش روی همــكاری ایــن دو نهاد 
در محل ســازمان آموزش و پرورش 

استان برگزار شد.
االســام  حجــت  نشســت  ایــن  در 
محمودی از ظرفیت های شایســته 
كــه به لحاظ نیروی انســانی در  ای 
حوزه علمیه خواهران اســتان وجود 
كــرد:  كیــد  تا و  گفــت  ســخن  دارد 
طاب ســرمایه ملی ما هستند و می 

بایســت از ایــن ظرفیــت بــه خوبــی 
كرد. استفاده 

گیــری طــاب  كار  وی خواســتار بــه 
در  تهذیبــی  و  تحصیلــی  رزومــه  بــا 
امر پــرورش و تربیــت دانش آموزان 
كرد: شایسته است به  شــد و عنوان 
غ التحصیــل  گیــری طــاب فــار كار 
صــورت  بــه  پــرورش  و  آمــوزش  در 

منسجم و تثبیت شده باشد.
در ادامــه جلســه دكتر اســماعیلی به 
خــاء هــای عــدم حضــور طــاب در 
كــرد: قطعا با  مــدارس اشــاره و بیان 

گیری طــاب در امر پذیرش  كار  بــه 
دانش آموزان، زمینه رشد خواهران 
طلبــه نیــز در مدارس فراهم شــده و 
بــا حضــور آن هــا در بســتر آمــوزش 
و پــرورش، جامعــه نیــز ترقــی پيــدا 

كرد. خواهد 

وی در آخــر بــر اجــرای ســند تحــول 
كید و  بنیادیــن آموزش و پــرورش تا
كــرد: قطعا همــكاری این دو  اظهــار 
نهاد فرهنگی به اجرای سند تحول 
كــرده و تحولــی در  كمــک  بنیادیــن 

كند. امر پرورش ایجاد می 

کند  ه  د ســتفا ا ن  ا هر ا خو علمیــه  ی  هــا ه  ز حو ی  ها فیــت  ظر ز  ا ش  ر و پر و  ش  ز مــو آ  

مدیر حوزه علمیه خواهران فارس:

خانم کوهســتانی نجفی طلبه مدرسه علمیه خواهران 
یازدهمیــن  در  مقــام  کســب  بــه  موفــق  کــرج  زینبیــه 

جشنواره عالمه حلی)ره( کشور شد.

كوثر  گفت وگو بــا خبرگــزاری  كوهســتانی نجفــی در  خانــم ســارا 
كه در یازدهمین دوره جشــنواره عامه  ج با اشــاره بــه این  كر از 
كشــور با اثــر مصادیــق حجابهــای نورانــی و ظلمانی  حلــی)ره( 
نفس از دیدگاه عرفای اســامی به عنــوان نفر برگزیده انتخاب 
كار  گرفته است، اظهار داشت: علوم حوزوی از جمله علوم  قرار 
گر علم همراه  آمد در حیات دنیوی و اخروی انسان است البته ا

با عمل باشد.
وی بــا بیــان اینكــه غالبــا این علــوم، به دو دســته علــوم عقلی و 
علوم نقلی تقسیم می شوند، افزود: مهمترین علوم در حوزه های 

علمیه، علم فقه، اصول فقه و ادبیات عرب می باشند .
كشــور بــا  برگزیــده یازدهمیــن دوره جشــنواره عامــه حلــی)ره( 
اشــاره به اینكه یک پژوهشــگر موفق برای انجام موفقیت آمیز 

پژوهــش خــود از مهارت الزم برای یافتــن منابع اطاعاتی مورد 
كرد:این منابــع از محل هایی  نیــازش برخوردار اســت، تصریح 
كز اطاع رســانی و شبكه های رایانه ای  كتابخانه ها، مرا چون 

ملی و بین المللی به دست می آیند.
وی افــزود: یــک پژوهشــگر موفــق بــه خوبــی می توانــد در این 
بــا مطالعــه پيشــینه پژوهشــی  بپــردازد و  بــه جســتجو  منابــع 
كــه در آن زمینــه فعالیــت می كنند، به درک روشــنی  موضوعــی 
ع دســت یابــد و پژوهشــی مفید و  نســبت بــه گذشــته آن موضو

كارآمد در اختیار دیگران قرار دهد .
كنونی  كوهستانی نجفی با اشاره به مهمترین چالش های  خانم 
در پژوهــش حــوزه  علمیــه خواهران بیان كرد: متاســفانه به علت 
كــم بوده  زیــاد بــودن واحدهــا ی آموزشــی فرصــت بــرای تحقیق 
كافی بــرای انجام پژوهــش ندارند،  و طــاب زمــان الزم و انگیــزه 
عــاوه بــر ایــن، روش تحقیق و پژوهش به درســتی آمــوزش داده 
نشــده و همین امر، ســبب دوری طاب از پژوهش و عدم اشتیاق 

و عاقه برای قدم نهادن در این عرصه شده است.

كه از همان سال های  كنند  وی اظهار داشت: طاب باید سعی 
كم حجــم ولی با رعایت  ابتدایــی حوزه مشــغول پژوهش های 
قوانین و قواعد پژوهشی باشند تا پژوهش جزء عادت هایشان 

شود.
كشــور در  برگزیــده یازدهمیــن دوره جشــنواره عامــه حلــی)ره( 
پایان ضمن تشكر اساتید حوزوی خود در زمینه پژوهشی خاطر 
كرد: در طول انجام این تحقیق با نهایت دقت مطالب  نشــان 
كــرده و ســعی بــر ارائــه هرچه بهتر  مهــم و ارزنــده را جمــع آوری 
گرفتم تا مقبول واقع شود.  پژوهش تمام تاش خویش را بكار 
در یازدهمین دوره جشــنواره عامه حلــی)ره(، تعداد 17 هزار و 
7۸0 اثر از ســوی طاب خواهر و برادر سراســر كشــور وارد رقابت 
شــده بودند كه پس از طی مراحل مدرســه ای و اســتانی، تعداد 
۴۵0 اثر به عنوان برگزیده جشنواره های استانی معرفی و ضمن 
كشــوری، به  تجلیل در اســتان مربوط، جهت رقابت در مرحله 

دبیرخانه مركزی جشنواره ارسال شدند.
پــس از ارزیابی هــای انجــام شــده، نهایتــا ۵2 اثــر بــه عنــوان 
كشــوری به شــورای علمی  كاندیدای انتخاب برگزیدگی مرحله 

این جشنواره معرفی شدند.

کسب مقام در يازدهمین جشنواره عالمه حلی)ره( کشور شد  طلبه البرزی موفق به 

 پيام تسلیت حجت االسالم 
پی  والمسلمین بهجت پور در

درگذشت مدیر سابق مدرسه علمیه 
خواهران حضرت نرجس زاهدان 

بسم اهلل الرحمن الرحیم
انا هلل وانا الیه راجعون

مومنه  بانوی  که  شدم  باخبر  تاسف  نهایت  با 
رخشانی  خانم  سرکار  مغفوره  مرحومه  باتقوا  و 
رحمت اهلل علیها ارتحال و به دیار باقی شتافته 

است.
حوزه  مدیریت  متمادی  سالیان  که  مرحومه  آن 
زاهدان  علیها  اهلل  سام  نرجس  حضرت  علمیه 
زیادی  طاب  تمام  اخاصی  با  داشت  عهده  بر  را 
اهلل  سام  کبری  صدیقه  حضرت  مسیر  در  را 
اهل  و  قرآن  معارف  با  و  نموده  تربیت  علیها 
باقیات  خود  از  و  کرد  آشنا  السام  علیهم  بیت 

الصالحات فراوان به یادگار  گذاشت.
به  را  سعیده  فقیده  آن  درگذشت  اینجانب 
حوزه  اساتید  و  طاب  ایشان   محترم  خانواده 
علمیه خواهران استان سیستان و بلوچستان 
حضرت  خواهران  علمیه  حوزه  خصوص  به  و 
نرجس سام اهلل علیها  تسلیت عرض نموده و 
از خداوند منان حشر با اولیاءاهلل علیهم السام 

و رحمت واسعه را برای آن مرحومه خواستارم.
عبد الکریم بهجت پور

مدیر حوزه های علمیه خواهران
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و  زن  تخصصــی  )ناشــر  نشــرهاجر  بازرگانــی  مدیــر 
و  »زن  کتــاب  تخصصــی  پاتــوق  افتتــاح  از  خانــواده( 
خانــواده« در هفتــه حجــاب و عفــاف با حضــور حجت 
االســالم و المســلمین بهجت پور مدیر حوزه علمیه 

خواهران خبر داد.

كوثــر، مجتبی حاج زاده، مدیــر بازرگانی  گــزارش خبرگزاری  بــه 
بــا  وگــو  گفــت  در  وخانــواده(  زن  تخصصــی  نشرهاجر)ناشــر 
كه در طول تاریخ بشــر  خبرنگاران افزود: یكی از ســواالت مهمی 
كه ماهیت  كنش هایی نشان داده است آنست  نســبت به آن وا
انســان چیست، سبک زندگی شایسته آدمی در این جهان، چه 
مــی باشــد. یكی از ابعــاد مهم ســبک زندگی چه در اســام و چه 
در ســایر ادیان بررســی نقش زن به عنوان همســر، مادر و بنیان 
كه در ســبک زندگی اســامی در همه جوانب  خانواده می باشــد 

مدنظر می باشد.
وی ادامــه داد: مــا بــا راه انــدازی این بخش تخصصــی در بدنه 
نشــرهاجربه دنبــال ایجــاد یــک مرجــع علمــی در عرصــه نشــر، 
كه امید  كتب تخصصی زن و خانواده هســتیم  تدویــن و تألیف 
اســت ایــن اتفاق مهــم با حمایت هــای مدیرحوزه هــای علمیه 
خواهران و تاش ســایرهمكارانمان در نشــر هاجر هر چه سریعتر 

رقم بخورد.
حــاج زاده بــا بیــان اینكه بخــش تخصصــی »زن و خانواده« 
كتاب  نشــرهاجر در حــال حاضــر حاوی بیــش از 1100 عنــوان 
كشــور پيرامون »زن و خانواده« می باشــد، افزود:  از 70 ناشــر 
مخاطبــان مــی تواننــد در این بخش بــا آثاری بــا موضوعاتی 
"همســر  "ِفِمنیســم"،  اجتمــاع"،  در  زن  "جایــگاه  همچــون؛ 
گزینــی پيــش از ازدواج"، "تربیــت فرزنــد"، "ســبک زندگــی"، 
اســام"،  در  خانــواده  و  "زن  "همســرداری"،  "روانشناســی"، 
"حجــاب و عفــاف"، "تغذیــه، بهداشــت و ســامت"، "آســیب 
شناســی مسائل زنان"، "سیره زنان اسوه"، "تربیت و اخاق"، 
"فقــه، حقوق و احــكام" و "زنان و خانواده" آشــنا و با تخفیف 

كنند. ویژه ای تهیه 

پاتوق تخصصی کتاب »زن 
و خانواده« افتتاح شد
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معــاون امــور حوزه هــای علمیــه 
خواهــران کشــور بــا بیــان اینکــه 
تمامــی  در  بایــد  خواهــر  طــالب 
امــام  بــا  همــراه  زندگــی  مراحــل 
گفــت:  زمان)عــج( خــود باشــند، 
طالب با این شــاخصه می توانند 
جایــگاه و مقــام خــود را در زندگی 

پیدا کنند.

ج،  كــر گــزارش خبرگــزاری كوثــر از  بــه 
ســید  والمســلمین  االســام  حجــت 
و  تكریــم  آیيــن  در  واحــدی  محمــد 
معارفــه مدیر حــوزه علمیــه خواهران 
اســتان البرز با اشاره به روایتی از امام 
كــس  جــواد )ع(، اظهــار داشــت: هــر 

دیــن، رفتــار و عقایــد خــود را بــا ولــی 
كرد، در هرجا باشد  زمان خود تنظیم 

با ولی خود همنشین خواهد شد.
حــوزه  طــاب  اینكــه  بیــان  بــا  وی 
علمیــه خواهــران نســبت خــود را بــا 
كردنــد،  تنظیــم  غائب)عــج(  ولــی 
تــوان  مــی  را  روزهــا  ایــن  افــزود: 
پرشورترین روزها برای انسان های 
منتظر دانســت و از خدا می خواهیم 
تا به همه ما توفیق دهد در این ایام 
ع ویروس  بــه ویژه بــا توجه به شــیو

كرونا، بركات الهی شــامل حال همه 
بندگان شود.

وی همراهــی عقایــد و صفــات و دین 
با ولی زمان را وظیفه ی طاب خواهر 
بیــان  و  دانســت  علمیــه  حوزه هــای 
كــرد: خواهران حوزه هــای علمیه باید 
در تمامــی مراحــل همراه بــا ولی زمان 
حاظر خود باشــند تــا بتوانند جایگاه و 

كنند. مقام خود را در زندگی پيدا 
علمیــه  حوزه هــای  امــور  معــاون 
كــرد:  تصریــح  كشــور  خواهــران 

هرچقدر این نســبت بــا ولی غائب و 
حاضر مشخص تر و نزدیک تر باشد، 
زودتــر  اســامی  تمــدن  بــه  جوامــع 

خواهند رسید.
وی با اشــاره بــه نقش افراد و طاب 
در مدیریــت تمــدن نویــن اســامی، 
كرد: تاش شــود حــوزه علمیه  بیان 
كــه در مســتوی فرهنــگ  خواهــران 
عمومــی اســت بــه مســتوی علمی و 
كند، این یک  تخصصی ارتقاء پيدا 
راهبــرد اثــر بخــش در راه مدیریــت 

تمدن نوین اسامی می باشد.
حجــت االســام واحــدی در پایان با 
كید بر تاش مضاعف خواهران در  تا
ارتقاء دانــش تخصصی و فرهنگی، 
كــرد: حضــور حجــت  خاطــر نشــان 
االســام همدانی نماینــده ولی فقیه 
مجــرب  مدیــران  البــرز،  اســتان  در 
مــدارس و مدیریــت هــای حــوزه ها 
در اجــرای ایــن اقدامــات، ســرمایه 
جامعــه  تحــول  بــرای  ارزشــمندی 

طاب می باشد

نماینده ولی فقیه در استان البرز گفت: 
مــا در کار طلبگــی از خــدا میگویــم پس 
پراهمیــت اســت چرا کــه کار انبیــا الهی 
نیــز همین بوده و آن ها آمدند تا با کالم 
خدا تمدن ســازی و انسان ســازی کنند 
و جامعــه را تربیت الهی و مردم را موحد 

کنند.

ج، آیــت اهلل  كــر كوثــر از  گــزارش خبرگــزاری  بــه 
محمد مهدی حسینی همدانی در آئین تكریم 
و معارفــه مدیریت حوزه علمیــه خواهران البرز 
بــا بیــان اینكــه رهبــر معظــم انقــاب دربیانــی 
حــوزه علمیــه خواهــران را پدیــده دانســته اند، 
افــزود: بــرای اهمیــت حــوزه علمیــه خواهران 
آیــه 33 ســوره مباركــه  كام خــدای تعالــی در 
كه وظیفه  فصلت بهترین تعریف و بیان است 

كار طاب چه اندازه مهم و اثرگذار است. و 
كار مــا از  ج بــا اشــاره بــه اینكــه  كــر امام جمعــه 
كارهاســت چــون دعــوت بــه خــدای  باالتریــن 
كار طلبگی  كرد: ما در  تعالی می كنیــم، تصریح 
كار  كه  از خدا میگویم پس پراهمیت اســت چرا
انبیــا الهــی نیز همین بــوده و آن هــا آمدند تا با 
كنند و  كام خــدا تمدن ســازی و انسان ســازی 

كنند. جامعه را تربیت الهی و مردم را موحد 
رئیــس شــورای فرهنــگ عمومــی اســتان البرز 
كــردن  موحــد  و  شــدن  موحــد  اینكــه  بابیــان 
تربیتــی  و  فرهنگــی  كار  یــک  تنهــا  انســان ها 
كامًا سیاسی است، اظهار داشت: ما  نیســت و 
در اســام هیچ دســتوری چه دســتورات فردی 
كه آن دســتور سیاســی  و چــه اجتماعی نداریم 
كه  نباشد حتی دستورات فردی هم با تحلیلی 

وجود دارد مربوط به سیاست است.
آیت اهلل حســینی همدانی بابیان اینكه توحید 
كــه موحد  یــک امر سیاســی اســت یعنی كســی 
كه  كســی  شــود دغدغــه منــد می شــود، افزود: 
موحد شــد دشمن شناس می شود لذا توحیدی 
كه در انسان دشمن شناســی و استكبارستیزی 
ایجــاد  مســتضعفین  و  محرومیــن  دغدغــه  و 

نكند آن توحید ناقص است.
كامل اســت  كیــد بــر اینكــه توحیدی  وی بــا تأ
كنار اعُبــُدوا اهلَل َو اجَتِنُبوا الّطاغوت هم  كــه در 
باشــد، بیان داشــت: این توحید زمانی محقق 
كــه جامعه مــا جامعــه توحیدی شــود و احكام 
الهی در آن مستقرشــده و چیزی از احكام الهی 
كم  و ارزش های دینی در آن كم نشــده باشد و 
كماله در مســیر  نشــود یعنی جامعه به تمامه و 

كرده باشد. توحید حركت 
ج در ادامه خاطرنشــان ســاخت:  كر امام جمعه 
كســانی را می بینیــم یــا می شــنویم  كــه  زمانــی 
كه  كــه راجع به اســام نكاتــی را بیــان می كنند 
گوشــه های اســام آن سایيده شده و  بعضی از 
یا مثًا نســبت به برخی احــكام نظرات خاصی 
كه اسام را  دارند این نشــان دهنده این اســت 

خوب نفهمیده اند.

آیت اهلل حســینی همدانی بابیــان اینكه برخی 
در مقایســه بیــن بانــوان و بــرادران حرف های 
قشــنگ و ظاهــر زیبــا می زننــد، اظهار داشــت: 
آن هــا می خواهند تطبیقی دهند با مســائل روز 
كه هســت لــذا در همین  و مســائل اومانیســتی 
دســت  كــه  می شــود  زده  كــه  حجــاب  بحــث 
مــردم باشــد، این محــدوده اش چه می شــود. 
كم شــود درســت می شــود؟ لــذا در  چــه چیزی 
اختیار مردم نمی شــود باشد و برداشتن چادر و 
روسری این ها نقص واردكردن به همان اصل 

جامع است.
وی در ادامــه بابیــان اینكــه باید فهــم جامع از 
اســام داشــت و بعد هــم این فهــم را فهماند و 
بعد مستقرش كرد، افزود: جایگاه حوزه علمیه 
بســت توحید اســت و در این زمینه باید تاش 

كند.
نماینده ولی فقیه در اســتان البرز بابیان اینكه 
كردن است، بیان  كیفی  كار  كمی  كار  مهم تر از 
كار تربیتی كمیت بردار نیســت و بنده  داشــت: 
كردم بحث تربیت در  مكرر در جلســات عرض 
اندازه گیری هــای معمــول نمی آیــد و می شــود 
ســرفصل هایی برایــش قــرارداد امــا نمی شــود 
كــرد لــذا در بحــث  بــرای آن ظرفیــت ســنجی 
تربیت باید دید قابلیت ها در فرد مقابل هست 

یا خیر.
آیــت اهلل حســینی همدانی در ادامــه افزود: ما به 
كه وظیفه  عالــم نیاز داریــم و عالم متقی باتقــوا 
خــود را خــوب بدانــد و موقعیت مكانــی و زمانی 
را خــوب تشــخیص دهــد و گذشــته از علــم باید 
كه معنوی نباشد  كه طلبه ای  معنوی باشــد چرا
و با مســائل معنوی ارتباط نداشــته باشد به درد 

كند. نمی خورد و باید این را در خود تقویت 
وی بابیان اینكه معنویت منافی با اســتفاده از 
تكنولوژی روز ندارد، افزود: برخی فكر می كنند 
كنند باروح  گر افراد از این مســائل استفاده  كه ا
تقــوا و معنویــت ســازگاری نــدارد درصورتی كــه 
كنند و تقوا  كــه از این ها اســتفاده  عیبــی ندارد 

كنند. را نیز رعایت 
رئیــس شــورای سیاســت گذاری امــور مســاجد 
اســتان البرز بابیــان اینكه آنچه امــروز اهمیت 
دارد عالــم شــدن و عالمــه شــدن اســت، اظهار 
داشــت: نــگاه مــا به حــوزه خواهران در ســطح 
كشــور اســت و هــر  كان یكــی از اركان علمــی 
كنــد یعنــی بــه  چــه ایــن حــوزه عالــم تربیــت 
كشــور اضافه شــده و ركنی  ســرمایه های علمی 

كشور حوزه خواهران هستند. از اركان علمی 
آیت اهلل حســینی همدانی بابیان اینكه بانوان 
شــركت  عــام  به طــور  بایــد  مباحــث علمــی  در 
گفتــه  كــه  داشــته باشــند، افــزود: ایــن حــرف 
می شــود خواهران درس بخوانند و عالم شوند 
كه این عالم شدنشــان نیازهای بخش زنان را 
برطرف كند، درست است اما در مباحث علمی 
هــم بایــد به طــور عام شــركت داشــته باشــند و 
گر شــبهه ای بــه دین وارد  كه ا این طور نباشــد 
شــد بگوینــد ایــن مربــوط بــه بحــث خواهران 

نیست.
اینكــه خواهــران در حوزه هــای  بــه  اشــاره  بــا 
علمیــه بایــد در مدارجــی قــرار گیرنــد كــه مثل 
بقیــه علمایی وجود دارند، اظهار داشــت: این 
امــر منافاتی نــدارد كــه خواهــران كار فرهنگی 
انجــام دهند و ویترین داشــته باشــند باز این 
هم نگاه محدودی است كه بگویند خواهران 
بیایند و برنامه های مربوطه را در مسجد اداره 
كنند بلكه این قسمتی از كار است و تبلیغ كار 
همه طلبه هاست و حتی مراجع ما هم مدتی 
تبلیــغ داشــتند امــا در بــه دســت آوردن مدارج 
علمــی خواهــران نبایــد بــه كــم بســنده كنند 
حتی می شــود به ســمت مرجعیــت هم بروند 
البتــه به معنای خاص، نه در بحث امامت و 

مسائل اجرایی كار؛ بلكه در غیر آن می شود.
مــا  مســیر  اینكــه  بابیــان  كــرج  امام جمعــه 
اســامی  نویــن  تمــدن  ســمت  بــه  حركــت 
اســت، تصریــح كــرد: ایــن كار الزاماتــی دارد كه 
مقدمــه اش جامعــه ســازی اســت، جامعــه را 
خانواده می سازد و خانواده هم ركن اصلی اش 
بانــوان هســتند و بانوانی كه ساخته شــده اند 
می توانند خانواده و بعد جامعه بسازند و برود 
بــه ســمت تمــدن و بــدون این هــا نمی شــود، 
زن خانه اســت كه جامعه ســاز اســت و مربی و 
آن كســی كــه می تواند ایــن را تربیت كند حوزه 
علمیه خواهران اســت كه هــم در كان علمی 
كشــور بایــد شــاخص باشــد و هــم در مســئله 
جامعــه ســازی به طــور تخصصــی و در بخش 

زنان و خانواده باید كار كنند.
اینكــه  بابیــان  همدانــی  حســینی  آیــت اهلل 
فعالیــت حــوزه در بحث هــا بایــد تخصصــی 
و ســریع تر صــورت گیــرد، افــزود: برنامــه بــرای 
جامعــه ســازی و تمدن ســازی همیــن بیانیه 
»گام دوم« است كه رهبر معظم انقاب مطرح 
كردنــد و شــما دقــت داریــد كــه خطــاب ایــن 
بیانیــه خطاب عام اســت، اول بــه همه مردم 
اســت بعد یک خطــاب خاص به جوانان دارد 
و بعد یک خطاب اخص به افراد ویژه دارد لذا 
آن هفت بنــدی را كه مطالبه می كنند هم به 

عامه، هم به خاص و هم به اخص است.
وی در ادامــه افــزود: مــا به عنــوان طلبه هــای 
هــم  و  خــاص  مخاطــب  هــم  علمیــه  حــوزه 
مخاطــب عــام و هم خاص الخاص هســتیم 
كــه اگر نگاه كنید از مهم ترین مســائلی كه در 
بیانیه »گام دوم« به ما برخورد می كند مسئله 

معنویت و اخاق و علم آموزی است.
حوزه هــای  سیاســت گذاری  شــورای  رئیــس 
علمیــه اســتان البــرز بابیــان اینكــه مدیریــت 
جدیــد بایــد بــه بحث هــای تخصصــی توجه 
اگــر  افــزود:  باشــند،  داشــته  برنامه ریــزی  و 
بخواهیم طلبه های خوبی تربیت كنیم باید 
مدیــران مــدارس كارآزمــوده و به قــول طلبگی 

مــادر  ماننــد  و  باشــد  مدیــر  شــایع  بــه حمــل 
مهربــان در عین صابت به مســائل دیگر هم 

توجه كند.
افــزود:  ادامــه  در  همدانــی  حســینی  آیــت اهلل 
غیــر از دســتورات اباغــی كــه از مركــز مدیریت 
محتــرم  مدیــر  می آیــد  دســت  بــه  خواهــران 
نسبت به مســائل بومی استان و بومی كردن 
بعضــی امــورات كــه مربــوط اســت بــه منطقه 
توجــه داشــته باشــد و مانند پدری كــه هم به 
داخــل خانه و هم بیــرون توجه دارد او هم به 
داخــل و طــاب و در خــارج از حــوزه به مســائل 
دیگر هم توجه داشته باشند و خانواده طاب 
را در نظــر بگیرنــد كه توجه بــه خانواده طاب 

یک بخشی از كار مدیر باشد.
وی بابیــان اینكــه در مســئله پژوهــش بایــد 
دقــت بیشــتری شــود، افزود: موضوع شناســی 
و اولویت بنــدی در موضوعــات را بایــد توجــه 
كرد و پژوهش بســیار مهم است كه بحمداهلل 
رویكرد پژوهشی شده اما پژوهش باید باری از 

دوش بردارد و مسیری را روشن كند.
نماینــده ولی فقیه در اســتان البرز با اشــاره به 
عقبــه كــم حوزه های علمیه خواهــران، اظهار 
و  دارد  كمــی  عقبــه  خواهــران  حــوزه  داشــت: 
حــوزه علمیــه بــرادران هــزار ســال از خواهــران 
جلو هســتند اما در عوض خواهران هزار ســال 

تجربه همراه خود دارند.
آیت اهلل حســینی همدانی بابیان اینكه حوزه 
علمیــه خواهــران در همیــن محــدوده زمانــی 
كوتــاه رشــد بســیاری داشــته اســت، افــزود: بــا 
می تواننــد  خواهــران  عقبــه  ایــن  از  اســتفاده 
پيشــرفت خیلــی خوبی داشــته باشــند و باید 
حــوزه علمیــه جامعه را نورانــی كند كه بخش 

عظیمی از آن متوجه خواهران است.
وی بــا اشــاره بــه اینكــه بحــث اخــاق را بایــد 
جــدی بگیریــم، عنــوان كــرد: اگــر بخواهیــم 
جامعــه را اخاقی كنیم باید خودمان متخلق 
بــه اخــاق باشــیم یعنــی نمی شــود خودمــان 
ابتــا به بایــای اخاقی باشــیم امــا از دیگران 

بخواهیم كه آن ها این گونه نباشند.
امام جمعه كرج در پایان با بیان اینكه افراد در 
مســیر معنویت باید رزائــل اخاقی مانند غرور 
كید كرد:  علمــی و حســادت را كنار بگذارنــد، تأ
افــراد باید تربیت شــوند و باید اســتاد ببینند، 
اگــر همیــن بحــث حســادت  به عنوان مثــال 
را برســی كنیــم بــه مســئله شــرک می رســیم؛ 
زیــرا می گویيــم اگر نعمتی به كســی داده شــد 
پشــت ســر آن حكمــت الهــی اســت و خــدای 
تعالــی بــااراده و حكمتش می گویــد افراد كجا 
چه مسئولیتی دا شته و زمانی كه فرد در مقام 
حســادت قرار بگیرد می گوید كه معاذ اهلل خدا 
نمی دانســت و ایــن فــرد نبایــد ایــن نعمــت را 

داشته باشد كه شرک است.

 مدیر جديد حوزه علمیه خواهران 

استان البرز منصوب شد

طــی حکمــی از ســوی مدیــر حــوزه هــای علمیــه 
خواهــران، حجــت االســالم والمســلمین محدر 
بــه عنــوان مدیــر جدیــد حــوزه علمیــه خواهران 

استان البرز منصوب شد.

از ســوی  كوثــر، طــی حكمــی  گــزارش خبرگــزاری  بــه 
مدیــر حــوزه هــای علمیــه خواهــران، حجت االســام 
تقــی محدر به عنوان سرپرســت جدید حــوزه علمیه 

خواهران استان البرز منصوب شد.
بر اساس این گزارش، دكتری فلسفه  اخاق از موسسه 
آموزشــی و پژوهشــی امــام خمینــی)ره( قــم، تدریــس 
در موسســه آموزشــی و پژوهشــی امام خمینی)ره( قم 
متعــدد  تالیف هــای  كشــور،  معتبــر  دانشــگاه های  و 
بــا موضوعــات مختلف بخشــی از ســوابق آموزشــی و 

حوزوی حجت االسام والمسلمین محدر است.
حجت االســام والمســلمین محمد مهــدی طاهر به 
مــدت 9 مــاه مدیریــت حــوزه علمیــه خواهــران البــرز 
را عهــده دار بــود و ریاســت اداره بازدیــد و ارزشــیابی، 
اســتانی،  هــای  مدیریــت  ســاماندهی  اداره  ریاســت 
مســئول ســاماندهی و نظــارت حــوزه هــای علمیــه 
خواهــران كشــور و مدیریــت حــوزه علمیــه خواهــران 

استان كرمانشاه در كارنامه وی به چشم می خورد.
گفتنی است مراسم معارفه حجت االسام والمسلمین 
محــدر یكشــنبه صبــح بــا حضــور نماینده ولــی فقیه 
در اســتان البــرز، حجت االســام والمســلمین واحدی، 
معــاون امــور حــوزه هــای علمیــه خواهــران و جمعی از 
مدیــران حــوزوی اســتان در ســالن همایــش مدیریــت 

حوزه علمیه خواهران استان البرز برگزار می شود.

بانوان جامعه ساز هستند
نماینده ولی فقیه در استان البرز:

حوزه  علمیه خواهران در ايجاد تمدن نوین اسالمی نقش بسزایی دارد

کشور: معاون امور حوزه های علمیه خواهران 

مدیــر اجرایــی نشــر هاجــر بیــان کــرد: 99 عنــوان 
کتاب درســي بــراي بانوان طلبه ســطح 2 شــامل 

232 هزار و 538 جلد در نظر گرفته شده است.

آقــاي رازنهــان طــي گفتگویي یكــی از ماموریت های 
مركــز نشــر هاجــر را چاپ و توزیــع كتب درســی بانوان 
طلبه عنوان كرد و افزود: كتب درسی به مرحله چاپ 
رسیده و از اواخر مرداد تا 10 شهریور ماه كلیه كتب به 

مدارس متقاضی ارسال می شود.
بانوان  براي  درسي  كتاب  عنوان   99 كرد:  بیان  وي 
نظر  در  جلد   538 و  هزار   232 شامل   2 سطح  طلبه 
گرفته شده كه از میان این كتب 61 عنوان كتاب در 
تیراژ حدود 109 هزار جلد به چاپ رسیده و حدود 59 

هزار جلد از قبل موجود بوده است.
عنوان   38 چاپ  داد:  ادامه  هاجر  نشر  اجرایي  مدیر 
ماه  یك  طي  كه  باقیمانده    2 سطح  طاب  كتاب 

آینده در تیراژ 64 كتاب به چاپ مي رسد.
وي بیان كرد: 95 عنوان كتاب در تیراژ 9 هزار و 574 
نظر  در  سه  سطح  طلبه  بانوان  براي  كتاب  جلد 
گرفته شده كه از میان آن ها حدود چهار هزار كتاب 
از قبل موجود بوده، 2 هزار و 574 جلد كتاب امسال 
خریداري شده و سه هزار جلد كتاب نیز در 20 عنوان 

خریداري مي شود.
رازنهان با بیان اینكه كتب درسی حوزه علمیه خواهران 
مرحله  به  تعداد  اصاح  و  سفارش  مرحله  انجام  از  پس 
چاپ رسیده است، افزود: در گذشته سفارش كتب درسی 
بنابرین  گرفت  می  انجام  ها  استان  مدیریت  توسط 
لیست  اخیر،  های  سال  طی  اما  نبود  دقیق  تعداد 
درخواست كتب درسی از مدارس علمیه خواهران تهیه 

می شود تا به میزان دقیق به چاپ برسد.

: مدیر اجرایی نشر هاجر

99 عنوان کتاب درسی بانوان 
یع می شود طلبه سطح 2 توز
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 مدیر جديد حوزه علمیه 

خواهران مازندران منصوب شد

طی حکمی از ســوی مدیر حــوزه های علمیه 
خواهــران، حجــت االســالم قائمی بــه عنوان 
مدیــر جدید حوزه علمیه خواهران مازندران 

منصوب شد.

كوثر، طی حكمی از ســوی  گــزارش خبرگــزاری  به 
مدیر حوزه های علمیه خواهران، حجت االســام 
محمــد جــواد قائمی به عنــوان مدیــر جدید حوزه 

علمیه خواهران مازندران منصوب شد.
گــزارش، معاونــت آموزش حــوزه علمیه  بــر اســاس این 
مازندران و مدیریت مدرســه علمیه شــهید بهشــتی)ره( 
نوشهر بخشی از سوابق مدیریتی حجت االسام قائمی 

است.
االســام  حجــت  معارفــه  مراســم  اســت  گفتنــی 
قائمــی، صبح فردا با حضــور نماینده ولی فقیه در 
مازندران، حجت االســام فاضــل، معاون آموزش 
حــوزه هــای علمیه خواهــران و جمعــی از مدیران 
حــوزوی اســتان در دفتــر نماینــده ولــی فقیــه در 

استان برگزار می شود.
 حجت االســام علی غفاری از ســال ۸6 مدیریت 

حوزه علمیه خواهران مازندران را عهده دار بود.

علمیــه  حــوزه  جدیــد  مدیــر 
گفــت:  مازنــدران  خواهــران 
حــوزه علمیه خواهران باید در 
فرآینــد فرهنگ، بــه مرجعیت 
اجتماعــی  مرجــع  و  رســیده 
بــرای  به خصــوص  جامعــه  در 

بانوان باشد.

خبرگــزاری  گــزارش  بــه 
مازنــدران،  از  كوثــر 
لمســلمین  ا م و سا ال حجت ا
آئیــن  در  قائمــی  محمدجــواد 
تكریم و معارفه مدیر جدید حوزه 
علمیه خواهران مازندران ضمن 
انجام شــده  زحمــات  از  تقدیــر 
توسط حجت االسام والمسلمین 
كرد: مدیریت  علی غفــاری بیان 
حوزه علمیــه خواهران مازندران 
یــک دهــه فعالیــت  از  بیــش  بــا 
در ایــن اســتان، منشــأ خدمــات 
امیــدوارم  اســت،  بــوده  زیــادی 
بتوانــم ســرباز و علمــدار خوبــی 
و  اعتمــاد  حســن  بــه  نســبت 
كــه به بنده  مســئولیت جدیدی 

گذارشده، باشم. وا
در  زنــان  كــرد:  تصریــح  وي 
و  واال  جایــگاه  اســامی  جامعــه 
نقــش بســیار زیــادی دارنــد؛ لــذا 
بایــد حــوزه علمیــه خواهــران در 
ارتقــاء  فرهنگ ســازی،  فرآینــد 
فرهنــگ دینــی و اجتماعی زنان 
بــه مرجعیت رســیده و به عنوان 
یک مرجــع اجتماعــی در جامعه 
به خصــوص برای بانوان معرفی 

شود.
علمیــه  حــوزه  جدیــد  مدیــر 
ادامــه  در  مازنــدران  خواهــران 
گذشــته  گفــت: در طول ســالیان 
فعالیت هــای  تمــام  علی رغــم 
كــه  خــوب و ســازنده، شــاهدیم 
متأســفانه این مركز مهم دینی و 
فرهنگــی در حوزه های فرهنگی 
و اجتماعی، جایــگاه اصلی خود 
كه  را با توجه به پتانسیل باالیی 
دارد، پيدا نكرده است؛ بنابراین 
تــا  كنیــم  تــاش  همــگان  بایــد 
و  اجتماعــی  مرجعیــت  ایــن  بــه 
كنشــگر  رســیدن به عنــوان یــک 
فعالیت هــای  حــوزه  در  فعــال 

فرهنگی و اجتماعی دســت پيدا 
كنیم.

حجت االسام قائمی با اشاره به 
این كــه اقدامــات و فعالیت های 
تبلیغــی  فرهنگــی،  آموزشــی، 
علمیــه  حــوزه  در  پژوهشــی  و 
افــق  اســاس  بــر  بایــد  خواهــران 
تعیين شــده در اســناد باالدســتی 
كیفــی ســازی ســوق  بــه ســمت 
كــرد:  خاطرنشــان  شــود  داده 
بایــد در این مســیر منویات رهبر 
انقاب)مدظله العالــی(  معظــم 
كان در بحــث بیانیــه  در نــگاه 
افق هــای  و  انقــاب  دوم  گام 
 1۴0۴ باالدســتی  ســند  در  كــه 
طراحی شده را سرلوحه خود قرار 
دهیــم تا در مســیر تمدن ســازی 
و  كــرده  حركــت  اســامی  نویــن 
بتوانیــم ان شــااهلل بــا اقدامــات 
كنشــگران فعال در  خــود و تولید 
عرصــه جامعــه اســامی˙ ایرانی 
زمینــه ظهــور و تحقــق حكومت 
نهایی امــام عصر)عج اهلل تعالی 

كنیم. فرجه الشریف( را فراهم 

معاون آمــوزش حوزه های 
گفــت:  خواهــران  علمیــه 
توجه به اثرگذاری اجتماعی 
حوزه های علمیه خواهران 
در کنــار توســعه کمــی این 
مراکــز علمــی دینــی، امــری 

ضروری است.

خبرگــزاری  گــزارش  بــه 
مازنــدران،  از  كوثــر 
لمســلمین  ا م و سا ال حجت ا
مراســم  در  فاضــل  مجتبــي 
تكریــم و معارفــه مدیــر حوزه 
علمیــه خواهران مازندران در 
ساری بیان كرد: حوزه علمیه 
خواهــران یكی از رویش های 
كــه  اســت  اســامی  انقــاب 
آرمان هــای  پرتــو  در  بایــد 
اهلل  خمینی)رحمــت  امــام 
علیــه( و منویات رهبر معظم 
العالــی(  انقاب)مدالظلــه 

گسترش یابد. توسعه و 
فعالیــت  بــه  اشــاره  بــا  وی 
علمیــه  مدرســه  حــدود۵00 
كشــور  سراســر  در  خواهــران 

كــز  مرا ایــن  در  كــرد:  اعــام 
علمی بــه بركت حمایت های 
رهبــری انقــاب، رشــته های 
متناســب خواهــران در حــال 

شكل گیری و توسعه است.
حوزه هــای  آمــوزش  معــاون 
كرد:  علمیــه خواهران اظهــار 
مقاطــع  و  رشــته ها  توســعه 
علمیــه  حــوزه  در  تحصیلــی 
خواهران، بر اساس درختواره 
آموزشی و نظام جامعه تعلیم 
و تربیت در حال شــكل گیری 

است.
معــاون آموزش حــوزه علمیه 
خواهــران در ادامــه ســخنان 
شــعار  بــه  اشــاره  بــا  خــود 
حــوزه  در  محــوری  مدرســه 
گفــت:  خواهــران  علمیــه 
ح  مــدارس علمیــه در این طر
می تواننــد 20 واحــد از صــد و 
نــود واحــد درســی خــود را بــا 
توجــه بــه اقتضــاء فرهنــگ و 
اقلیم در تقویم آموزشــی خود 

موردتوجه قرار دهند.
كز  وی توجــه به اثرگذاری مرا

مــورد  را  جامعــه  در  حــوزوی 
كید قرارداد و گفت: باید در  تأ
كمــی حوزه های  كنار توســعه 
در  آن هــا  اثرگــذاری  علمیــه 
جامعــه نیــز مــورد توجــه قــرار 

گیرد.
لمســلمین  ا م و سا ال حجت ا
فاضــل بــا اشــاره بــه خروجی 
گذشــته  علمیــه  حوزه هــای 
كــه حاصل آن پــرورش علما، 
فقها و فرهیختگان بســیاری 
بوده اســت،خاطر نشان كرد: 
حوزه هــای  امــروز  خروجــی 

چنیــن  بایــد  نیــز  مــا  علمیــه 
و  بــزرگ  شــخصیت های 

اثرگذار باشند.
خدمــات  از  تكریــم  مراســم 
االســام  حجــت  ســاله   1۴
غفــاری  علــی  والمســلمین 
االســام  حجــت  معارفــه  و 
جــواد  محمــد  والمســلمین 
مدیــر  عنــوان  بــه  قائمــی 
جدید حــوزه علمیه خواهران 
مازنــدران در ســالن جلســات 
دفتــر نماینــده ولــی فقیــه در 
مازندران با حضور مســئولین 

حوزوی و اداری برگزار شد.

نماینده ولی فقیه در مازندران گفت: 
حــوزه علمیه خواهــران از برکات نظام 
اســالمی و مصــداق واقعــی توجــه بــه 

توانمندی و ارزش بانوان است.

كوثــر از مازندران،  گــزارش خبرگــزاری  بــه 
محمدباقــر  حجت االسام والمســلمین 
محمدی الئینی در مراسم تكریم و معارفه 
مدیــر حــوزه علمیــه خواهــران مازنــدران 
كرد: ارزش انســان و علــم او در پرتو  بیــان 
تقوا معنا پيدا می كند و قطعًا دانش بدون 
تقوا، خســارت دنیایی و اخروی به دنبال 

خواهد داشت.
كیفــی ســازی فعالیت ها  وی بــر ضــرورت 
كــرد و افزود:  كید  در حوزه هــای علمیــه تأ
كز  كمیت  توسعه مرا كنار توجه به  باید در 
حــوزوی، میزان اثرگــذاری این فعالیت ها 

گیرد. نیز موردتوجه قرار 
ســخنان  ادامــه  در  ســاری  امام جمعــه 
و  باالدســتی  ع  نــو دو  را  علــم  خــود، 

كرد: علم  پایين دســتی معرفی و اعــام 
باالدســتی شــامل معرفــت بــه خداونــد 
اهل بیت)علیهم الســام(،  و  متعــال 
و  عرفــان  دینــی،  معــارف  اخــاق، 

معنویت است.
از  باالدســتی  علــم  این كــه  بابیــان  وی 

جایــگاه و اهمیت بســیار باالیــی برخوردار 
كــرد: ایــن علــم بایــد ارتقاء  اســت، اظهــار 
كنــد و انســان ها خــود را در پرتــو آن  پيــدا 
ساخته و جامعه نیز بر اساس آن مدیریت 

شود.
علــم  كــرد:  بیــان  الئینــی  حجت االســام 

كه  كنــار جایــگاه خاصــی  پایين دســتی در 
دارد، ابزارســاز و در خدمــت انســان بــرای 
ســاختن معــاش و دنیــا اســت؛ بــه همین 
و  باالدســتی  علــوم  جــای  نبایــد  خاطــر 
كند،  پایين دســتی در جامعــه تغیيــر پيــدا 
گــر یــک عالم دینــی، علــم را ابزاری  زیــرا ا
برای دنیای خود قرار دهد، آســیب جدی 

به جامعه خواهد زد.
وی تقویــت و توســعه حوزه هــای علمیــه 
گفــت:  و  كــرد  ارزیابــی  مهــم  امــری  را 
بایــد قــدردان حوزه هــای علمیــه و علــوم 
اهل بیــت )علیهم الســام( بــوده و از همه 
ظرفیت های موجــود در جهت تقویت آن 

كنیم. استفاده 
نماینده ولی فقیه در مازندران وجود حوزه 
علمیه خواهران را از بركات نظام اســامی 
كرد: این مركز مهم  دانســت و خاطرنشان 
علمــی و دینــی مصــداق واقعــی توجــه به 
كه باید  ارزش و توانمنــدی بانــوان اســت 

كند. توسعه پيدا 

حوزه علمیه خواهران مصداق واقعی توجه به توانمندی بانوان است
نماینده ولی فقیه در مازندران در مراسم تودیع و معاره مدیر حوزه علمیه خواهران استان:

حوزه علمیه خواهران مرجع فرهنگی اجتماعی بانوان باشد
مدیر جدید حوزه علمیه خواهران مازندران:

توسعه کمی حوزه علمیه خواهران با اثرگذاری مناسب در جامعه همراه باشد
معاون آموزش حوزه های علمیه خواهران:
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اســتان  در  فقیــه  ولــی  نماینــده  حضــور  بــا 
هــای  حــوزه  آمــوزش  معــاون  و  گلســتان 
عاطفــه  خانــم  از  کشــور،  خواهــران  علمیــه 
آخوندی نفر اول جشــنواره حلی)ره( در حوزه 

علمیه خواهران تقدیر شد.

گلســتان، مراســم  كوثــر از  گــزارش خبرگــزاری  بــه 
تجلیــل از خانــم عاطفــه آخونــدی برگزیــده اول 
جشــنواره حلــی)ره( در بیت آیــت اهلل نورمفیدی 
امــام  گلســتان و  نماینــده ولــی فقیــه در اســتان 

گرگان برگزار شد. جمعه 
گزارش، حجت االسام والمسلمین  بر اساس این 
علمیــه  هــای  حــوزه  آمــوزش  معــاون  فاضــل 
كشــور، خانــم ســیده نفیســه حســینی  خواهــران 

واعظ مدیر حوزه اســتان و نیز مســئولینی از حوزه 
گلســتان و خانم مریم میركریمی  علمیه خواهران 
گــرگان در  مدیــر مجموعه حــوزوی الزهــراء)س( 

این جلسه حضور داشتند.

کوشــش طالب خواهر و برادر در  جدیت و 
تحصیل معارف اســالمی بیش از هر زمان 

دیگر الزم است
گلستان  آیت اهلل نورمفیدی نماینده ولی فقیه در 
و امام جمعه گرگان در این مراسم، با گرامیداشت 
ماه ذی الحجه بیان كرد: در طول تاریخ اسام در 
كناف  ماه ذی الحجه تمام توجهات از اطراف و ا
عالم به سوی خانه خدا و مرقد مطهر رسول خدا 
صلــی اهلل علیــه و آلــه و ســلم و ائمه بقیــع علیهم 

كه برای  السام است اما امسال به خاطر مشكلی 
جامعه بشری، مسلمانان و متدینان عالم بوجود 

آمده، از جلوه بندگی خداوند محروم شدند. 
وی افــزود: ان شــاءاهلل خداونــد نورانیــت خــود را 
در دل هــا قــرار دهــد و همــه منــور به نــور ایمان و 

محبت به ذات اقدس الهی شوند. 
گلســتان در ادامــه بــا ابراز  نماینــده ولــی فقیــه در 
خوشــحالی نســبت بــه انتصــاب حجــت االســام 
والمســلمین فاضــل بــه عنــوان معــاون آمــوزش 
گفــت: من  كشــور،  حــوزه هــای علمیــه خواهران 
بــه ســهم خــود بــا شــكر نعمــت هــای خداونــد، 
كــه در تاســیس حــوزه  خوشــحال هســتم هدفــی 
علمیــه خواهــران داشــتیم، بــه ثمــر نشســته و در 
حال ثمردهی اســت كه آثار و بركات آن در ســطح 
اســتان و كشــور قابل مشاهده اســت و ان شاءاهلل 

در سطح جهانی خود را نشان دهد. 
و  طــاب  اینكــه  بیــان  بــا  نورمفیــدی  اهلل  آیــت 
روحانیونی كه به پيشرفتی رسیدند، نباید ارتباط 
خــود را بــا حــوزه و معــارف دینــی قطــع نماینــد، 
كرد: لطف خدا از این مســیر به شــما  خاطرنشــان 
رســیده اســت و باید قــدردان این نعمــت بود و با 
حوزه های علمیه و معارف اسامی ارتباط داشت 
گویی افكار و اندیشه  گذرد،  زیرا هر چه زمان می 
گذشته به این  كه در  گیرد  ها در خانه ها قرار می 

صورت سابقه نداشته است. 
كوشــش طــاب خواهــر و بــرادر در  وی جدیــت و 

تحصیل معارف اســامی را بیش از هر زمان دیگر 
الزم دانســت و توضیــح داد: مــا در مقابــل جنگی 
فرهنگــی در همــه زمینه ها قــرار گرفته ایم؛ برای 
اینكــه حضــور شایســته و مباركــی در مقابــل ایــن 
جنــگ داشــته باشــیم، بایــد راه انبیــاء را دنبــال 
كنیم و  كــرد تــا از راه خدا و صراط مســتقیم دفــاع 
این باید نهایت آرزوی ما باشــد زیرا »العلماء ورثه 

االنبیاء«. 
گــرگان افــزود: هر چــه بیشــتر در راه  امــام جمعــه 
گذاریــد، موجــب خشــنودی خداوند  انبیــاء قــدم 
ْحَســُن 

َ
كــه بهتریــن خشــنودی »َوَمــْن أ می شــود 

ِني  ِ َوَعِمَل َصاِلًحــا َوَقاَل ِإَنّ
ْن َدَعا ِإَلــی اهلَلّ  ِمَمّ

ً
َقــْوال

ِمــَن اْلُمْســِلِمیَن« اســت، به طور قطــع هیچ عمل 
صالحی به اندازه عمل انبیاء ســراغ نداریم؛ عمل 
صالح زیاد است اما هیچ یک به اندازه این عمل 

نیست. 
مســئوالن  از  قدردانــی  بــا  نورمفیــدی  اهلل  آیــت 
كه از ســال 60  گلســتانی  حــوزوی و طاب خواهر 
كید  كنند، تا كرده و تحصیل می  كنون خدمت  تا 
كه آنچه در  كرد: بــا خداوند عهد و پيمان ببندید 
تــوان دارید برای هرچه بهتــر انجام دادن اعمال 
صالــح و وظایــف خــود صــرف نمائیــد و خداونــد 

كمک نماید. 

حــوزوی،  علــوم  درختــواره  تصویــب  بــا   
حرکــت خواهــران در زمینــه علــم و تولیــد 

مشخص می شود 
در ادامــه، حجــت االســام والمســلمین فاضــل 
معــاون آمــوزش حوزه هــای علمیــه خواهران با 
اباغ ســام حجت االســام والمســلمین بهجت 
پور مدیــر حوزه های علمیــه خواهران و حجت 
االســام و المســلمین اعرافــی مدیــر حــوزه های 
گزارشــی  علمیه برادران به آیت اهلل نورمفیدی، 
از رونــد پذیــرش حــوزه هــای علمیــه خواهــران 
ارائه داد و گفت: در نیمســال دوم ســال گذشته 
كرونا روبرو شدیم، با تاش  ع بیماری  كه با شیو
های مجّدانــه و مجاهدانه خواهران طلبه اعم 
كاركنــان، اســاتید و طــاب، فعالیــت هــا بــه  از 
كرد و 9۵./. سرفصل  سبک مجازی ادامه پيدا 

ها به لطف خدا به پایان رسید. 
كرونایی،  وی افــزود: بــا توجــه به ادامــه شــرایط 
بــرای ســال تحصیلــی آینــده فعالیــت هــا تعریف 
شــده اســت و برنامــه ها جــدی تر ادامــه پيدا می 

كند.
معــاون آمــوزش حوزه علمیه خواهــران در بخش 
دیگری از ســخنان خود به تشــریح مقطع ســطح 
ع واحدهای  چهار)دكتــرا( حوزه های علمیــه و نو
كرد: در مقطع سطح چهار  درسی پرداخت و بیان 
60 واحد آموزشی گذرانده می شود كه 6 نیمسال 

به طول می انجامد.

نفر اول جشنواره عالمه حلی)ره( حوزه خواهران تجلیل شد

به 

گلســتان، هیــچ بنایــی در اســام  از  كوثــر  گــزارش خبرگــزاری 
محبوب تر از ازدواج، بنا نشده است. ازدواج سنتی الهی است 
كــه بــر اســاس آیه 6 ســوره مؤمنــون فواید بســیار زیــادی بر آن 

وارده شده است.
گیری هایی موجب باالرفتن  امروزه، وجود چالش ها و سخت 
كه از مهم ترین عوامل تاخیر  سن ازدواج در جامعه شده است 
آن؛ تغیيــر ســبک زندگــی، پيــروی از ســنت های بدعــت آمیز، 
چشــم و هم چشــمی و فخرفروشــی، دوری از تعالیم اسامی و 
... است. اما با توكل بر خداوند و امید به وعده های الهی و بر 
اساس سیره اهل بیت علیهم السام و در پرتو اخاق اسامی، 
جوانــان می توانند زندگی آرام و بانشــاط مملــو از مودت و ایثار 

كنند. را آغاز 
در این میان، خانواده ها، مســئوالن، صدا و ســیما و رســانه ها 
وظیفــه فرهنــگ ســازی ازدواج آســان را برعهــده دارنــد و بایــد 
نهادهــای حمایتــی و خیرّیــن در این زمینه قدم هــای موثری 

را بردارند.
در سالروز ازدواج حضرت فاطمه)س( و امام علی)ع(، 
گویی با  گفت و  پيرامون فرهنگ سازی ازدواج آسان 
خانم ســیده نفیسه حســینی واعظ مدیر حوزه علمیه 
كــه در ادامه  گرفته اســت  گلســتان صورت  خواهــران 

می خوانیم:           

نظر اسالم درباره اهمیت ازدواج در اسالم چیست؟
اســام،  دیــن  منظــر  از  و  اســت  الهــی  ســنت  یــک  ازدواج 
پدیدآورنــده مطمئــن تریــن و آرام بخــش تریــن رابطــه ها و 
آغازگــر زندگــی با طــراوات، مــودت و ایثار اســت. همچنین، 
عــاوه بــر آرامش روانی، ارمغان آور تعهــد و تكامل اجتماعی 
و زمینــه ســاز بروز اســتعداد هــا و توانمنــدی هــای نهفته در 

انسان است.
بر اســاس آیات قرآن، ازدواج فواید بســیاری دارد. از جمله: 
بقــاى نســل، آرامــش و تعــادل روحــی و جســمی، ســامت 
اخاقــی و اجتماعــی جامعــه، تامین نیــاز طبیعــی و غریزی 
كــردن و مــورد محبــت قرار  انســان، ارضــاى حــس محبــت 

گرفتن.

در مورد تحقق ازدواج آسان توضیح بفرمائید؟
بــرای تحقــق ایــن ســنت الهــی بایــد در ابتــدا اصــول و قواعــد 
اســامی ازدواج را شــناخت و ســپس براســاس آن رفتار و عمل 

كــرد. امــا آنچــه امــروز در جامعه مشــاهده می شــود، با فلســفه 
زندگــی قرآنــی و ســبک زندگــی اســامی در تضاد اســت كه این 
رویه در ســنت ازدواج نه تنها اهداف و فلســفه اســامی ازدواج 
كنــد بلكه اثــر منفــی و غیرســازنده دارد. وقتی  را بــرآورده نمــی 
ک در زندگی پدیدار شود، بطور  رفتاری دوگانه با دو معیار و ما

كشیده می شود. طبیعی به فروپاشی و بحران 
ولیمــه ســاده، پایيــن آوردن هزینــه هــای بیهــوده و كاهش 
مهریه هــای ســنگین مــی توانــد در تســهیل ازدواج جوانــان 
كند. بــه عنوان نمونــه، پيامبــر)ص( درباره  كمــک شــایانی 
مهریــه مــی فرماینــد: »افضل نســاء امتی اصبحهــن وجهان 
كــه  و اقلهــن مهــرا؛ بهتریــن زنــان امــت مــن زنانــی هســتند 
كمتر باشــد«. )من الیحضره الفقیه،  خوشــروتر و مهریه شان 

ج 3، ص 2۵2(
ازدواج آســان در پرتــو اخــاق اســامی و توكل بر خداوند میســر 
كنونی آثار سســتی اعتقاد به وعده الهی به  می شــود. در عصر 
گــون، موجب تاخیر  گونا بهانــه های مختلــف و در جلوه های 
در ازدواج جوانــان شــده اســت. خداوند در دو آیه قــرآن درباره 
یــاری و رزق، به ویژه برای مســئله ازدواج وعــده داده و در آیه 
32 سوره نور می فرمایند: »وانكحوا االیمی منكم و الصالحین 
مــن عبادكم و امائكــم ان یكونوا فقراء یغنیهم اهلل من فضله و 

اهلل واسع علیم«.
در ایــن آیــات، به یكــی از مهم تریــن راه های مبارزه با فحشــا 
یعنی ازدواِج ســاده و آســان، و بی تكلف اشــاره شــده است و از 
كــه یک عذر تقریبا عمومی و بهانــه همگانی برای فرار از  آنجــا 
ازدواج و تشكیل خانواده؛ مسئله فقر و نداشتن امكانات مالی 
است، قرآن به پاسخ آن می پردازد و می فرماید: از فقر و تنگ 
گر  كه ا دستی آنها نگران نباشید و در ازدواجشان بكوشید؛ چرا 
فقیــر و تنگدســت باشــند، خداوند آنان را از فضــل خود بی نیاز 

می سازد.

گیری ها در امر ازدواج  به نظر شــما منشــأ اخالقی ســخت 
چیست؟

گیــری هــای بــی مورد  یكــی از موانــع ازدواج آســان ســخت 
گیــری ها در مــوارد مهریه، مســكن،  اســت. معموال ســخت 
كه بیشــتر آنها به دنیازدگی  گیرد  شــغل و مدرک صورت می 
گــردد و دنیا را  و فراموشــی فضــل و رحمــت خداونــد بــاز می 
كامیابی جلوه می دهد. به  محــور ارزش هــا و مهم ترین راه 
همیــن جهت، برخــی در امر ازدواج به دنبــال افراد ثروتمند 

و متمكن هســتند.در حالیكه هشام بن حكم از امام صادق 
كــه حضــرت فرمودنــد:اذا تزوج  كند  علیــه الســام نقل مــی 
جها لدنیها  المــرأة لمالهــا او جمالها لــم ُیرزق ذلک، فــان َتَزّوَ
َرزقه اهلل عزوجل جمالها و مالها؛ وقتی مرد زنی را برای مال 
یــا زیبایی اش بگیرد، خداوند هم جمال و هم مال زنش را 

كند«. روزی او می 
كــه دارای صفــات واالی اخاقی، مثل  بــر این اســاس، فــردی 
گریزی پسندیده است، هرگز در امر ازدواج  زهد و قناعت و دنیا
گیــرد و برای او زیادی مهریه یا مــال یا جهیزیه یا  ســخت نمی 
ک تشــخیص  برخــورداری از ثــروت زیاد، محور ســنجش و ما
گر اخاق اســامی بــر رفتار جامعه ســایه افكند،  نیســت؛ بلكه ا

گیری ها از بین می رود. سخت 

گرایــش جامعه به  چــرا بــا وجود مشــکالت اقتصــادی 
کم است؟ سمت ازدواج آسان 

با كمی دقت متوجه می شویم كه برگزاری جشن های پرهزینه 
بــه همراه اســراف، مختــص به افــراد ثروتمند جامعه نیســت، 
بلكه برخی برای برپایی مراســم عروســی خود از روی چشــم و 
هم چشــمی بواســطه قرض، هزینــه های هنگفــت صرف می 
گاهــی هم برخاف خواســته زوج جــوان، خانواده ها به  كننــد. 
گرفتــن جشــن های پرهزینه اصرار دارند غافــل از آنكه تفاهم و 

عاقه، الزمه تشكیل خانواده  سالم است.
گاهــی در امــر ازدواج، پيــروی از ســنت هــای غلــط و آثــار 
فخرفروشــی نیــز بســیار دیده می شــود. قــرآن از این جلوه 
هــای زندگــی با نام »زهــرة الحیوة الدنیا؛ یعنی درخشــش 
گیــرای زندگــی دنیایــی« )طــه: 131( نــام می بــرد و این  و 
َج اْلجاِهلّیة« )احزاب: 33( و فخرفروشــی  رفتارهــا را »َتَبــّرُ

می داند.

یــک فرهنــگ  بــه  را  آســان  ازدواج  تــوان  مــی  چگونــه 
کرد؟ عمومی تبدیل 

فرهنگ ســازی ازدواج آسان تكلیفی برای مسئوالن و خانواده 
ها اســت و تقویت فرهنگ ســازی ازدواج آسان با همت رسانه 
ها، صدا و ســیما میســر اســت تا مشــكات ازدواج و علل تاخیر 

ازدواج جوانان رفع شود.

ازدواج امیرالمومنیــن)ع( و حضــرت زهرا)س( چگونه 
می تواند الگوی ازدواج جوانان باشد؟

بایــد  زهــرا)س(  حضــرت  و  علــی)ع(  حضــرت  ازدواج  ســالروز 
الگــوی روشــنی از ســادگی، صمیمیــت و ایمــان بــرای جوانان 
كــه بــا تأمــل در زندگی آن بزرگــواران می تــوان به  امــروز باشــد. 
معیارهــای ازدواج موفــق و ســبک زندگی ســالم و مهارت های 

زندگی دست یافت. 
در سبک زندگی حضرت فاطمه)س( و امام علی)ع(، شاخصه 
های بســیار زیادی در ســاده زیســتی و پرهیز از تجمل، ســبک 
كار منــزل بــا همســر، تربیــت و  زندگــی و همســرداری، تقســیم 
رفتار با فرزندان، حجاب و عفاف، مشاركت در مسائل سیاسی 
كاملــی بــرای زندگــی  كــه الگــوی  و اجتماعــی و ... وجــود دارد 

جوانان امروز است.
كنونــی تعیين مهریه باال، آســیب  بــه عنــوان مثــال، در جامعه 
های جبران ناپذیری را برای خانواده ها به وجود آورده اســت 
امــا در تعیيــن مهریــه از ســوی پيامبــر و پرداخــت آن از ســوی 
امیرالمومنین)ع(، دو حقیقت مهم یعنی لزوم مهریه و اهمیت 
آن و نیــز پرهیــز از زیــاده روی و افــراط در حجــم مهریــه، مــورد 
ع، نگاهــی واقع بینانه  گرفته اســت. در ایــن موضو توجــه قرار 
و معقــول و دینــی شــده اســت كه حضــرت علــی)ع( زره خود را 
بــه مبلــغ چهارصد درهــم می فروشــد و مهریه حضــرت فاطمه 

كنند. زهرا)س( را پرداخت می 

فرهنگ سازی ازدواج آسان وظیفه مسئوالن و خانواده ها است
گلستان: مدیر حوزه علمیه خواهران 

مدیر حوزه علمیه خواهران گلســتان گفت: فرهنگ ســازی ازدواج آســان تکلیفی برای مسئوالن و خانواده 
ها است که رسانه ها و صدا و سیما در تقویت این فرهنگ سازی نقش مهمی دارند.
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پذیرش در حوزه علمیه خواهران از اول اردیبهشــت ماه آغاز شــده و 
استان همدان پيشتاز در امر ثبت نام پذیرش است.

به گزارش خبرگزاري كوثر، پذیرش حوزه علمیه خواهران برای سال 
كارشناســی، عالی یعنی  1399 - 1۴00 در تمام مقاطع عمومی یعنی 
ســطح ســه و تخصصی یعنی ســطح چهار از اول اردیبهشت ماه آغاز 

شده است.
ســنجش در مقطع عمومی از روی ســوابق تحصیلی داوطلبان است 
و دارنــدگان مــدرک دیپلــم یــا باالتــر حداقل معــدل دیپلم یــا یكی از 
مــدارک علمــی باالتر 12 و حداقل معدل مدرک ســیكل یــا اتمام پایه 

هشتم دوره اول متوسطه 1۵ امكان ثبت نام دارند.
كرونا آزمون ســطح 2 برگــزار نمی شــود اما  ع ویــروس  بــه دلیــل شــیو
سنجش در مقطع سطح سه و سطح چهار به صورت آزمون ورودی 

گیرد. و مصاحبه علمی انجام می 

همدان پیشرو در پذیرش حوزه های علمیه خواهران 
كه در امــر پذیرش طی  اســتان همــدان از جمله اســتان هایی اســت 

سالجاری رشد داشته است.
گو بــا خبرگزاری  كلثــوم امیــدی در همین رابطــه در گفت و  خانــم ام 
گفت:  رویكــرد مدیریت حــوزه علمیه خواهران اســتان همدان  كوثــر 
در پذیــرش و جــذب بانوان طلبه بر این اســتوار اســت كه نســبت به 
تبلیغ و ترغیب نوجوانان و جوانان در طول سال برنامه ریزی داشته 

باشد.
مدیــر حــوزه علمیــه خواهــران اســتان همــدان انجــام تبلیــغ در 
امــر پذیــرش را در طــول ســال امــری ضــروری دانســت و افــزود: 
كرونا مانع اجرایی شــدن بخش وســیعی  متاســفانه بــروز پدیده 
از رویكــرد تبلیغ در زمینه پذیرش شــد اما با این وجود همكاران 
محترم اســتانی با مطالعه فرصت های پيش رو و بررســی موانع 
گذشــته و تطبیق آن ها با شــرایط جاری،  پذیرش طی ســنوات 
همــه توان خــود را برای طراحی نقشــه راه هوشــمند در پذیرش 

گرفتند. كثری بكار  حدا
مدیــر حــوزه علمیــه خواهــران اســتان همــدان با اشــاره بــه تفكیک 
شــرایط پذیرش در ســطح 2 افــزود: در این مقطــع، پذیرش منحصر 
بــه به گزینــی نیســت بلكه در مرحله نخســت به دلیل عــدم برگزاری 
كــه  كثــری صــورت می گیــرد و در مرحلــه دوم  آزمــون، پذیــرش حدا
گزینش نهایی اســت با توجه به صاحیت  های عمومی و احتســاب 
معــدل داوطلبــان بــه صــورت بــه  گزینــی از میــان واجدیــن شــرایط 

برگزیدگان انتخاب می شوند.
گرفته در اســتان همدان در زمینه  وی در خصــوص اقدامــات انجام 
افــزود: شناســایی بســترها و ظرفیت هــای اســتان جهــت  پذیــرش 
كان در فضــای مجــازی،  بهــره¬وری ویــژه و انجــام برنامه ریــزی 
نهادهــا، ســازمان ها و ارگان هــا، مــدارس علمیــه و طــاب جــاری و 

گرفته است. دانش آموخته یكی از اقدامات انجام 
گرفتــه می توان به  كرد:از دیگــر اقدامات انجام  خانــم امیــدی بیان 
كرد  گذشته اشاره  گزینش ســنوات  شناســایی آسیب های پذیرش و 
كیفیت، خلط مبحث  كه در این خصوص از تمركز بر كمیت به جای 
گزینــش، عــدم ترســیم طلبــه تــراز و عــدم ترســیم نقش  پذیــرش بــا 

آفرینی طاب در اجتماع می توان نام برد.
كرد: حــوزه علمیــه خواهران اســتان همــدان در  خانــم امیــدی ابــراز 
زمینه تبلیغات شــهری به اقداماتی از جمله نصب بنر و پوســترهای 
كم و پرتردد شهر، نصب پوستر در اتوبوس ها  كز  مترا تبلیغاتی در مرا
كســی های شهرستانها، نصب پوســتر در مینی بوس های درون  و تا
شــهری و روستایی، نصب پوستر در سطح شهر و مغازه های پر تردد 
همچون نانوایی ها، چاپ و ارســال پوســتر و اقام تبلیغاتی پذیرش 
به ادارات و نهادهای دولتی و پيگیری پخش تبلیغات در تلویزیون 

شهری سپاه پرداخت.

اجــرای برنامــه های فرهنگــی برای مردم تاثیر بســیاری در رشــد 
پذیرش حوزه علمیه خواهران اردبیل داشت

گــو  گفــت و  حجــت االســام والمســلمین قربانــی در ایــن زمینــه در 
بــا خبرگــزاری كوثــر بــا اشــاره بــه رشــد هفــت درصــدی پذیــرش طی 
ســالجاری در حوزه علمیه خواهران اســتان اردبیل افزود: 6 مدرســه 
كه  علمیه خواهران در اســتان اردبیل در ســطح 2 و ســه فعال اســت 
شامل چهار مدرسه در مقطع سطح 2 و همچنین 2 مدرسه در مقطع 

سطح 2 و سه می باشد.
كرد: در مدارس علمیه خواهران اســتان اردبیل در ســطح  وی بیــان 

سه، رشته های تفسیر و فقه و اصول پذیرش می شود.
مدیر حوزه علمیه خواهران اســتان اردبیل با بیان اینكه پذیرش در 
كیفیت داوطلبان انجام  حوزه علمیه خواهران این استان بر اساس 
گیــرد، افــزود: كیفیت بیشــتر از كمیــت در پذیرش حــوزه علمیه  مــی 

خواهران اردبیل مد نظر است.
كرد: بســیاری از  مدیــر حــوزه علمیــه خواهــران اســتان اردبیل بیــان 

بانــوان داوطلــب حتــی از مــاه هــا قبــل از آغاز ثبــت نام پذیــرش نام 
كرده اند. نویسی 

وی ضمــن اشــاره بــه همكاری صدا و ســیما در زمینــه تبلیغ پذیرش 
افــزود: شــهرداری اجــازه نصــب بنر تبلیــغ پذیــرش در میادین اصلی 
كــه ایــن امر تاثیر بســیاری در افزایش ثبت نــام كنندگان  شــهر را داد 

داشت.
كــرد: تیزرهــای تبلیغاتی  حجــت االســام والمســلمین قربانــی بیــان 
كانال استان اردبیل قرار داده  پذیرش توسط موسسه صراط در ۴00 

شد.
وی بــا اشــاره بــه تبلیــغ متفــاوت ســالجاری نســبت بــه ســال هــای 
گذشته بانوان طلبه برای تبلیغ پذیرش در  گذشته افزود: سال های 
كثر تبلیغات در  مــدارس آمــوزش و پرورش حضور یافتند اما امســال ا

گرفت. فضای مجازی انجام 
كــرد: در برخی از  مدیــر حــوزه علمیه خواهــران اســتان اردبیل بیــان 
مدارس علمیه خواهران اســتان اردبیل در زمینه پذیرش شاهد رشد 

70 درصدی طی سالجاری بوده ایم.
كنند و  گفت: حوزه ها باید نقش اجتماعی خود را به خوبی ایفا  وی 
بــه عنــوان یک نهاد اثر گذار در زمینه های مختلف از جمله مســائل 
كافی را برای  فرهنگــی وارد عمل شــوند تا بتواننــد در بانوان انگیــزه 

كنند. حضور در این نهاد ایجاد 
كرد: حــوزه علمیه  مدیــر حــوزه علمیه خواهران اســتان اردبیــل ابراز 
خواهــران بایــد خــود را بــر اســاس نیازهــای جامعــه بازتعریــف كند و 
كنون نیز  كشــور افزایش دهد هر چنــد تا افتخــارات خود را در ســطح 

خ داده است. افتخارات بسیاری در این نهاد ر

کثــری از فضــای مجــازی در تبلیغــات پذیــرش  گیــری حدا بهــره 
گیالن حوزه علمیه خواهران استان 

حجت االســام و المسلمین مرتضی حبیبی  سی سرا نیز در این زمینه 
كوویــد19 همزمان با آغــاز پذیرش اظهار  ع ویروس  با اشــاره به شــیو
گــذاری اجتماعــی، فرصت  كرونــا و فاصلــه  ع ویــروس  داشــت: شــیو
هرگونــه تبلیــغ چهره  به  چهره را از طــاب گرفت اما با تدابیری مانند 
كنار  كارگاه برای مدیران، تبلیغ متمركز مدیریت اســتان در  برگــزاری 
تبلیغــات مدرســه  محــور، همــكاری تنگاتنگ با نهادهای اســتانی و 
كثــری از فضــای مجــازی، پذیرش طــاب خواهر در  بهره گیــری حدا
گیــان در وضعیــت قابــل قبولی قرار  حــوزه علمیــه خواهران اســتان 

گرفت.
وی افزایــش زمــان مهلــت پذیرش را با توجه به شــرایط ایجاد شــده 
ح جدیدی برای پذیرش  كشــور، اقدامی موثر دانست و افزود: طر در 
كارگروه ویــژه مدارس  ح،  در دســت اقــدام اســت و براســاس این طــر
از ابتــدای ســال تحصیلــی جدید برای جذب و پذیرش ســال بعد به 
رایزنــی و مشــورت مســتمر با افراد خبــره و توانمند، اســتخراج و ارائه 

راهكارها می پردازد.
كرد: در اســتان  حجت االســام و المســلمین حبیبــی  سی ســرا تصریح 
گیــان 9 مدرســه علمیــه خواهــران ســطح دو و 2 مركــز تخصصــی 
كــه احــداث ســطح  خواهــران ســطح ســه در حــال فعالیــت هســتند 
كام از اولویت های مركــز مدیریت حوزه علمیه  تخصصــی در رشــته 

گیان است. خواهران استان 
گیــان اظهار داشــت: به دلیل  مدیــر حــوزه علمیــه خواهران اســتان 
گیان، سن لغزندگی فرهنگی میان دختران  توریستی بودن منطقه 
كاهــش داشــته اســت و بــه همیــن دلیــل، امــكان پذیــرش از مقطع 

سیكل جزو ضرورت های در حال بررسی استان است.

کیفیــت در پذیــرش حــوزه علمیــه خواهران قزویــن هدف اصلی 
است

كاظم لو مدیر حوزه علمیه خواهران  حجت االسام و المسلمین رضا 
كوثــر اظهــار داشــت: در  گــو بــا خبرگــزاری  گفــت و  اســتان قزویــن در 
كه  ارتبــاط با پذیرش حوزه علمیــه خواهران با همفكری و همكاری 
گرفت، به نتیجه مطلوب  میان مدیران و معاونان این مركز صورت 

و ارزشمندی در این زمینه رسیدیم.
وی در ادامه افزود: هر ســاله با آغاز زمان پذیرش حوزه های علمیه 
خواهــران جلســه ای بــا حضــور معاونیــن و مدیــران مــدارس شــكل 
كار، هر یک به فعالیت هــای خاص خود  گیــرد و بعد از تقســیم  مــی 
مشــغول مــی شــوند و مدیریــت اســتان به اقتضــای شــرایط در زمان 

گشاید. خ بدهد، می  كه ممكن است ر گره از مشكاتی  الزم، 
وی با اشــاره به وجود پنج مدرســه ســطح 2 و یک مؤسســه آموزش 
كار،  عالی)ســطح 3( در اســتان قزوین اظهار داشــت: بعد از تقســیم 
نخســتین اقــدام در راســتای آغاز پذیــرش، برگزاری نشســت خبری 
كه هر ســاله با حضــور مدیر اســتان و معاون  بــا اصحاب رســانه بــود 

آموزش انجام می شود.
ع ویروس  كاظم لو افزود: به دلیل شــیو حجت االســام و المســلمین 
كرونــا در زمــان آغــاز پذیرش حوزه هــای علمیه خواهران و از دســت 
گســترده ای با نصب  رفتــن فرصــت تبلیغ چهره به چهــره، تبلیغات 

ع نیازمند هماهنگی  گرفت و این موضو بنر در سراســر استان صورت 
كــه  بــود  شــهری  مســئولین  و  اســتان  مدیریــت  موثــر  همــكاری  و 

خ داد. خوشبختانه اقدامات خوبی در این زمینه ر
گــوی خبــری مدیریت و معــاون آموزش  گفــت و  وی همچنیــن 
اســتان قزوین با صدا و ســیما و ســایت های خبری را یكی دیگر 
از اقدامــات موثــر در زمینه تبلیغ پذیرش دانســت و افزود: عاوه 
گــوی خبــری، تبلیغ در فضــای مجازی یكــی دیگر از  گفــت و  بــر 
اقداماتــی اســت كه غفلــت از آن می تواند موجب خســارت های 
جبران ناپذیری شود و راه اندازی پویش یک طلبه یک داوطلب 
كــه حاصل همفكری مســئولین اســتانی و مدیران مــدارس بود، 
نتایــج درخشــانی در پذیرش مدارس علمیــه خواهران قزوین به 

دنبال داشت.
كید بر افزایش كیفیت  مدیر حوزه علمیه خواهران استان قزوین با تأ
پذیــرش و به گزینــی در ازای كمیت اظهار داشــت: هــدف اصلی باید 
كمی باشــد تا نتیجــه آن،  كیفــی و هــدف فرعــی، پذیــرش  پذیــرش 
تربیت ســربازان مناســب برای مكتب حضرت زهرا)سام اهلل علیها( 

باشد.
وی در ارتبــاط بــا پذیرش ســطح ســه حــوزه علمیه خواهران اســتان 
قزویــن گفت: پذیرش ســطح ســه از میــان دانش آموختگان ســطح 
غ  كنون بعضی از مدارس ســطح 2 استان قزوین، فار 2 اســت و هم ا
التحصیــل ندارنــد بــه همیــن دلیل طی جلســه ای حــدود 200 نفر از 
دانــش آموختــگان ســطح 2 شناســایی شــدند و مشــخصات آنان در 
گرفــت كه از طریــق تماس از  اختیــار معــاون آموزش ســطح ســه قرار 

آنان برای تحصیل در سطح سه دعوت شد.
حجت االســام و المســلمین كاظم لو در پایان اظهار داشت: با توجه 
به اقدامات صورت گرفته، میزان و كیفیت پذیرش استان قزوین در 

سطح 2 و سطح 3 مطلوب ارزیابی می شود.

توزیــع بســته هــاي معیشــتي به همــراه تبلیــغ پذیــرش در چهار 
محال و بختیاري

گو با  گفت و  حجت االســام والمســلمین یــداهلل رحماني بلداچــي در 
كوثــر با اشــاره به رشــد ثبت نــام پذیرش در اســتان چهار  خبرگــزاري 
گذشــته افزود :  از جمله اقداماتي  محال و بختیاري نســبت به ســال 
گرفت این بود  كه توســط حــوزه علمیه خواهران این اســتان انجــام 
ح مواسات،  كه با توزیع بسته معیشتي میان نیازمندان در اجراي طر
كه این امر  برگــه هــاي پذیرش نیز در اختیار آن ها قرار داده مي شــد 

تاثیر بسزایي در رشد پذیرش داشته است.
كــرد: بانوان طلبه با عنوان »هر ســرباز یك یار«، »هر طلبه  وي بیــان 
یــك داوطلــب« و یــا »هــر مبلغ یــك دعــوت« در قالب موشــن گرافي، 
گــروه هــاي خــود و یــا درجمــع  پوســتر، دعــوت نامــه دیجیتالــي در 

كردند. دوستان و نزدیكان به تبلیغ پذیرش اقدام 
مدیــر حــوزه علمیه خواهران اســتان چهار محــال و بختیاري گفت: 
همزمان با آغاز امتحانات دانش آموزان پایه دوازدهم كه به صورت 
نهایــي برگزار مي شــد، بانــوان طلبه با همكاري مدیــران در مدارس 
حضــور یافتــه و دعوت نامه پذیرش را به همراه هدیه اي كوچك به 

كردند. دانش آموزان تقدیم مي 
وي بــا اشــاره بــه انعكاس تیزرهــاي تبلیغاتــي پذیرش حــوزه علمیه 
خواهــران در صدا و ســیماي اســتان چهــار محال و بختیــاري افزود: 
همزمان با ماه مبارك رمضان، بانوان طلبه عاوه بر پاســخگویي به 
كردند، به تبلیغ پذیرش  كه تماس برقرار مي  سواالت شرعي افرادي 

نیز مي پرداختند.
حجت االســام والمســلمین رحماني بلداچي با اشاره به نصب بنر در 
كمك هاي  كرد: ائمه جماعات در قالب  سراسر شهرستان ها تصریح 

مومنانه همكاري خوبي در تبلیغ پذیرش نیز داشتند.
كرد: در اســتان چهــار محال و بختیاري 9 مدرســه علمیه  وي بیــان 
كه شــامل هشــت مدرســه ســطح 2 و یك مركز  خواهران فعال اســت 

تخصصي معصومیه)سام اهلل علیها( شهركرد مي شود.
مدیــر حــوزه علمیه خواهران اســتان چهار محــال و بختیاري گفت: 
ظرفیت پذیرش در مقطع سطح 2  تعداد 2۸0  نفر و ظرفیت پذیرش 

در مقطع سطح سه 33 نفر است.

 تبديل محدوديت هاي بحران کرونا به فرصت در زمینه پذیرش
گفت وگــو بــا  حجــت االســام و المســلمین محمــد مهــدی طاهــر در 
ج با اشاره به پذیرش حوزه های علمیه  خبرنگار خبرگزاری كوثر از كر
خواهران از ابتدای اردیبهشــت ماه اظهار داشت: به همت مدیران، 
كادر مدارس و همكاران مدیریت اســتان البرز، علیرغم هجمه هاي 
فرهنگي و شــرایط خاص بومی و منطقه ای اســتان،  پذیرش سطح 
كنون رشد  دو حوزه های علمیه خواهران نســبت به ســال گذشته تا

11 درصدی داشته است.
وی بــا اشــاره بــه فعالیت های حــوزه علمیه خواهران البــرز در زمینه 
كــرد: تعامل با آمــوزش و پرورش  كمي پذیــرش تصریح  رشــد و ارتقــا 
اســتان از طریــق ارســال نامه آمــوزش و پرورش و ارســال بخشــنامه 
توســط آموزش و پــرورش به مدارس تحت پوشــش خود، مصوبات 
كمیســیون پذیرش اســتان مبني بر تایيد و افزایش ظرفیت پذیرش 
هر مدرســه منوط به جذب دوبرابري نســبت به ظرفیت از اقدامات 

گرفته است. انجام 
حجت االسام طاهر بیان كرد: تبدیل محدودیت هاي بحران كرونا 
بــه فرصــت مثل فعالیت طاب جهادگر مدارس علمیه اســتان در امر 
كــه فرصت مناســبي بــراي جذب و  تغســیل ، كمــك مومنانــه و غیره 

گرفته است. پذیرش استان از دیگر اقدامات انجام 
وی بــا اشــاره بــه برگــزاری جلســات مختلف با مســئوالن اســتانی در 
زمینه پذیرش افزود: ارتباط با ارگان هاي مختلف در ســطح اســتان 
از جملــه بســیج ، ســازمات تبلیغــات ، شــهرداري و غیــره، نهادینــه 
ح هــر طلبــه یــك داوطلــب، تهیــه و نصــب بیلبوردهــا و  نمــودن طــر
بنرهــاي تبلیغاتــي در ســطح اســتان البــرز، تبلیغــات مســتمر و موثــر 
كانال  كادر مدارس در فضــاي مجازي،  مدیریت اســتان،  مدیــران و 
گروه هاي مختلف حوزوي و غیرحوزوي از دیگر اقدامات موثر  هــا و 

گرفته است. انجام 
گفــت: با توجه به مقدمات  مدیــر حوزه علمیه خواهران اســتان البرز 
كمي،  تاش  فــوق و زمینــه ســازي در امور مختلف در راســتاي رشــد 
مي شــود بــا ارائــه راهكارهاي مناســب و برگــزاري جلســات مصاحبه 
گزینــي داوطلبین پذیرش ســطح دو  مطلــوب،  نســبت به مســاله به 

اقدام شایسته صورت پذیرد.
كــرد: اقدامــات الزم چه از ســوي مدارس  وی در پایــان خاطــر نشــان 
و چــه از ســوي مدیریت اســتان البــرز با انتصــاب و انتخــاب ناظران 
اســتاني و غیــره در حــال اجــرا اســت و ان شــاء اهلل بــا اهتمــام ویــژه 

همــكاران حــوزه علمیــه خواهــران اســتان البرز،  شــاهد رشــد و ارتقاء 
كیفــی داوطلبیــن و در نهایت تربیت طــاب عالمه،  مهذبه و  كمــی و 

فاضله باشیم.

کرمانشاه رشد پذیرش حوزه علمیه خواهران 
گــو با خبرگزاری  حجت االســام والمســلمین فاضلی در گفت و 
كوثر با اشــاره به رشــد پذیرش در حوزه علمیه خواهران اســتان 
كامل، برگزاری  كرمانشــاه طی سالجاری افزود: با اطاع رسانی 
جلســات و نشســت با مدیران حوزه و سایر ارگان ها شاهد رشد 

پذیرش طی سالجاری بوده ایم.
كرمانشــاه  كثر جمعیت اســتان  كه ا كــرد: از آنجایــی  وی بیــان 
را روستانشــینان تشــكیل مــی دهنــد بنابریــن چنانچــه امكان 
تامیــن خوابــگاه بــرای داوطلبــان روستانشــین و و شهرســتانی 
وجود داشــت ظرفیت داوطلبان حــوزه علمیه خواهران 2 برابر 

می شد.
كرمانشــاه افــزود: تقویت  مدیــر حوزه علمیــه خواهران اســتان 
تبلیــغ در فضــای مجــازی امــری مفیــد در زمینه رشــد پذیرش 

بوده است.
گیــری مدیران و معاونــان حوزه علمیه  كــرد: ارتباط  وی بیــان 
خواهــران بــا مدیران مدارس آموزش و پــرورش می توند نقش 

موثری در جذب بانوان طلبه داشته باشد.
گفــت: بــا وجــود اینكــه  حجــت االســام والمســلمین فاضلــی 
كرونا نتوانستیم بهره چندانی  ع ویروس  امســال به دلیل شــیو
از منبرهــا ببریــم اما این امــر نقش موثری در رشــد پذیرش می 

تواند داشته باشد.

تشکل ستاد پذیرش در حوزه علمیه خواهران لرستان
حجت االسام والمسلمین حسینی اهم فعالیت های تبلیغاتی 
پذیــرش ســال 99 اســتان لرســتان را تشــكیل ســتاد پذیــرش 
در اســتان و مــدارس و تقســیم وظایــف، طراحــی پوســترهای 
تبلیغاتــی پذیــرش قبــل از ارســال اقــام پذیــرش توســط مركــز 
مدیریت حوزه های علمیه خواهران و ارســال به همه مدارس 
جهت نشــر در فضای مجازی، تعامل ســازنده با دستگاه های 
مختلف و مرتبط با حوزه هم در فضای مجازی و هم بصورت 

كرد. حضوری عنوان 
این مقام مســوول ادامه داد: ســازمان تبلیغات اسامی، بسیج 
جامعــه زنان، بســیج روحانیــون، دفتر نمایندگــی نهاد رهبری 
فرهنگیــان،  دانشــگاه  در  رهبــری  نهــاد  دفتــر  دانشــگاه،  در 
استانداری، شهرداری، ستاد اقامه نماز، حوزه علمیه براداران، 
اداره كل آمــوزش و پــرورش، مركز خدمــات حوزه های علمیه، 
كل اوقاف و امور خیریه  نمایندگی آســتان قدس رضوی، اداره 

كمیته امداد امام )ره( از جمله دستگاه های مربوط است. و 
مدیرحوزه علمیه خواهران اســتان لرســتان  مداحان و مبلغان 
ســبک زندگی، بانوان یاوران نماز، مشــاوران، قــرارگاه جنبش 
كانال  انقــاب اســامی، دبیــران و معاونان آموزش و پــرورش، 
غ التحصیل،  هــای حــوزوی و غیــر حــوزوی، دانشــجویان فــار
خبرگــزاری های رســا، حــوزه، فــارس و ایكنا، صدا و ســیما را از 
دیگــر دســتگاه هــای موثــر در پذیــرش حــوزه علمیــه خواهران 

استان خواند.
وی با اشــاره به اینكه مدارس اســتان نیز تبلیغات را به شــیوه 
گفــت:  تبلیــغ در  آیين های  هــای مختلفــی انجــام داده انــد، 
بــه  دبیرســتانی  آمــوزان  دانــش  دعــوت  مذهبــی،  و  عمومــی 
كرونــا(، رایزنی با  ع  حــوزه و برگزاری نشســت آنان)قبل از شــیو
ج  خبر  دبیرســتان ها و فعاالن فرهنگی شــهرهای مختلف، در
كانــال هــای عمومی هر شــهر، اســتفاده از ظرفیت  پذیــرش در 
دانــش آموختــگان جهت تبلیــغ در فضای مجــازی، نصب بنر 
در میادین اصلی و پرتردد شــهرها از جمله اقدامات مدارس در 

امر پذیرش است.
كلیــه منــازل برخــی از شــهرها، تبلیــغ  كــت در   وی پخــش ترا
كرونا(، ارســال پيامــک انبوه ،  ع  چهــره بــه چهره )قبل از شــیو
كن مختلف و پرتردد)در ســطح  تهیه برشــور و پخش آن در اما
شــهر و نانوایــی ها ، خیاطی و آرایشــگاه ها(، اعــام در تربیون 
كارتهای  نماز جمعه شهرســتان ها، تهیه تیزرهــای تبلیغاتی و 
پستال دیجیتالی و توزیع در فضای مجازی از دیگر روش های 

تبلیغی مدارس خواند.

تجارب مدیران موفق حوزه علمیه خواهران در زمینه پذیرش

 ۲۰ مردادماه  1399   سال دوازدهم  شماره 262  

صاحب امتیاز :
مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران

 مدیر مسئول:  
یحیی جهانگیری

: سردبیر
جاوید میرزایی

تلفن: 
025-32144153

نشانی:
 قــم - بلوار محمد امین - نبش کوچه 5۱

اینترنتی: پایگاه 
www.kowsarnews.ir 


