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دو هفته نامــه فرهنگــی _ اطالع رســانی 
حوزه هــای علمیــه خواهران

برای سال تحصیلی 1400_1399عالوه بر رشته تفسیر تطبیقی، مجوز برای پذیرش 
طلبه در رشته علوم و معارف قرآن نیز صادر شده است.

معاون آموزش مجتمع آموزش علوم اسالمی خواهران کوثر 
خبر داد:

آغاز پذیرش در رشته علوم و معارف 
قرآن برای اولین بار در کشور

صفحه  5

بانــوان ثابــت کردند عالوه بر اجرای نقش همســری و مادری در خانــواده، با حضور در 
جامعه تاثیر بسزایی در رشد علمی و معرفتی جامعه دارند

استاد و پژوهشگر حوزه های علمیه خواهران:

بانوان نقش زیادی در رشد
 جامعه دارند

 نشست آنالین مدیر  حوزه  های علمیه 

خواهران با مسؤوالن حوزه علمیه خواهران 

قزوین برگزار شد

جوششاصلیفعالیتهادرمدارسعلمیهاتفاقمیافتد
صفحه 5

ی؛ استان کز  مرا ی  عموم وابط  ر مسؤوالن  با  نالین  آ نشست  ر  د خواهران  علمیه  حوزه های  مدیر 

 پیام تسلیت مدیر حوزه 
های علمیه خواهران به 

فرمانده کل ارتش

نشست هم اندیشی مدیران 
روابط عمومی مراکز حوزوی 

برگزار شد

۲

رئیس مرکز تحقیقات زن و خانواده:

 نخستین چالش انقالب 
اسالمی  مساله حجاب 

بانوان بود

۱

بیشتر بخوانید

۴

۳

یت   بیانیه مرکز مدیر
حوزه های علمیه خواهران 

به مناسبت روز قدس

    صفحه 5

    صفحه ۶

یت حوزه های علمیه خواهران به مناسبت روز قدس  بیانیه مرکز مدیر

مرکــز مدیریت حوزه هــای علمیه خواهران کشــور، به 
مناســب روز قدس و دفاع از حق مردم مظلوم و ستم 

دیده فلسطین، بیانیه ای صادر کرد.

 متــن بیانیــه مرکــز مدیریــت حــوزه هــای علمیــه خواهــران 
کشــور بــه مناســبت روز قدس و دفــاع از حق مــردم مظلوم و 

ستم دیده فلسطین به شرح زیر می باشد:
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توبه 12
مــاه مبــارک رمضــان در حالــی بــه روزهــای پایانی خــود نزدیک 
می شــود کــه عمــق تدبیــر و دوراندیشــی بنیانگــذار جمهــوری 
اسالمی حضرت امام خمینی)ره( در نامگذاری جمعه پایانی 

این ماه به عنوان روز قدس بیش از پیش نمایان می شود.
اکنون و باگذشــت بیش از 40 ســال از این نامگذاری، آرمان 
آزادی قــدس شــریف و حمایت از ملت فلســطین، به یک 

مطالبه بین المللی تبدیل شده است.
روز قــدس امســال در حالــی فرامی رســد کــه دسیســه های 
اســتکبار جهانی در مقابل امت اسالمی هر روز رنگ و بوی 
جدیــدی به خود می گیرد. همکاری برخی از ســران مرتجع 
کشــورهای عربــی نیز که به عبــد ذلیل و حقیر مســتکبران 
و  بــر جنایت هــای ســبعانه  را  بــدل گشــته و چشــم خــود 
بســته اند،  جنایــت کار  آمریــکای  مکــرر  عهدشــکنی های 

میــان مســلمانان  بــر ســفاکی در  را  دولت هــای مســتکبر 
جسورتر کرده است.

امنیــت و  ایجــاد  تــالش جهــت  ایــن خباثت هــا در کنــار 
گســترش جایگاه ویــروس منحوس رژیم صهیونیســتی در 
ســرزمین مقــدس مســلمانان در حالــی صــورت می گرد که 
امت بزرگ اسالمی و جوانان زنده دل آن بیدارتر از هرروز دیگر 
در مقابل طرح های خائنانه سازش و عقب نشینی ساکت 
نبوده و نیســتند و نخواهند گذاشت فریب جدید شیطان 

بزرگ به ثمر نشیند.
ملــت بــزرگ ایــران بــه پیــروی از مقتدای خــود  کــه فرمودند 
»اســرائیل 25 ســال آینــده را نخواهــد دید و ان شــاءاهلل تا 25 
ســال آینده چیزی به نام رژیم صهیونیستی وجود نخواهد 
داشــت« در انتظــار محــو کامــل ایــن غده ســرطانی امســال 
پرشــورتر از سال های گذشــته با بهره گیری از تمام امکانات 
خشم و نفرت خود را از رژیم سفاک صهیونیستی و حامیان 

و ایادی آنها اعالم می کند.
طالب، اساتید، مدیران و کارکنان مرکز مدیریت حوزه های 
علمیه خواهــران نیز ضمن همراهی با خروش مردمی، این 
بار در کنار ســایر عرصه های حمایت از آرمان قدس شــریف 
و اعــالم انزجار از رژیم کودک کش صهیونیســیتی و حامیان 
آنهــا، بــا حضــور گســترده در فضــای مجــازی زمینــه ابالغ و 
انتشار گسترده بیانات راهگشا و روشنگر ولی امر مسلمین 

را فراهم خواهند آورد.
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 با مسؤوالن حوزه علمیه خواهران قزوین برگزار شد
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نشست آنالین حجت االسالم والمسلمین بهجت پور 
و معاونان مرکز مدیریــت حوزه  های علمیه خواهران با 

مسؤوالن حوزه علمیه خواهران قزوین برگزار شد.

بــه گــزارش خبرگــزاری کوثــر، نشســت آنالین حجت االســالم 
والمســلمین  عبدالکریم بهجت پور و معاونان مرکز مدیریت 
حوزه  های علمیه خواهران با مســؤوالن حوزه علمیه خواهران 

قزوین صبح امروز برگزار شد.

W تسهیل آموزش خواهران طلبه ضروری است
حجت االســالم و المســلمین عبدالکریم بهجت پور صبح 
امــروز در نشســت برخط)آنالیــن( بــا مدیــر و مســؤوالن حــوزه  
علمیــه خواهــران قزویــن اظهار داشــت: باتوجه بــه تغییرات 
فرهنگی جامعه، شــرایط فعلی حوزه هــای علمیه خواهران 
در زمینــه هــای فرهنگی، اقتصــادی و اجتماعی نســبت به 
گذشــته تغییــرات زیــادی داشــته و همیــن موضــوع موجــب 

ایجاد چالش های مختلفی شده است.

 مدیــر حــوزه هــای علمیــه خواهران اظهــار داشــت: ما تالش 
داشــتیم تــا مــدارس علمیــه خواهــران را بــه صورت گســترده 
در تمامــی شهرســتان هــا احــداث کنیــم تــا مــدارس علمیه 
در نزدیکــی محــل زندگــی طلبــه هــای خواهر فعال باشــند و 
افزایــش تعداد مدارس حوزه علمیه خواهران در همین راســتا 

بوده است. 
حجــت االســالم و المســلمین بهجــت پور گزارش مســئوالن 
اســتان قزوین را بســیار امیدبخش دانســت و گفــت: توان هر 
تیــم یــا مرکــز مدیریت، بــا قدرت حل مســئله ســنجیده می 
شود و اگر مشکالتی که سر راه ایجاد می شود به خوبی مرتفع 
شــود، آن مرکــز به عنوان یــک جریان کارآمد شــناخته خواهد 

شد. 

مدیــر حــوزه علمیــه خواهــران تســهیل در آمــوزش خواهــران را 
بســیار ضروری و مهم دانســت و گفت: تحصیل طلبه های 
خواهر باید همراه با بیش  ترین امکانات  باشــد تا تحصیلی 
همــوار و آرامــش بخــش داشــته باشــند لــذا مــدارس علمیــه 
خواهــران بایــد مجهــز بــه شــیرخوارگاه، مهدکــودک، فضــای 

ورزشی و فضاسازی مناسب باشد.
مفســر برجســته قرآن کریم بیان کرد: اگر مدرســه ای به دنبال 
پــرورش طلبــه خواهــر پژوهشــگر اســت، باید تمامــی نگرانی 

شخصی که به عرصه پژوهش ورود می کند را برطرف کند.
وی بــا تأکیــد بــر مدرســه محــوری اظهــار داشــت: در تحقــق 
مدرســه محوری مهــم ترین مســئله حضور در مدرســه اســت 
لــذا معاونــان اســتان بایــد ارتباط مســتمر و دقیق بــا معاونان 
و کارکنــان مــدارس علمیــه داشــته باشــند و از آن هــا در مــورد 
فعالیت هــای مختلــف گــزارش بگیرنــد در همیــن راســتا، 
برقــراری جلســه هــای حضــوری بــه صــورت ماهانــه بســیار 

ضروری است. 
حجت االسالم و المسلمین بهجت پور در پایان با استقبال 
از توســعه ســطح ســه در اســتان قزوین اظهار داشــت: در این 
زمینه  ۱۶ رشته مصوب داریم و مدیریت استان قزوین بعد از 
بررسی ها باید اعالم کند که کدام رشته با شرایط محیطی و 
منطقه ای اســتان همخوانی دارد و در رابطه با زیرساخت نیز 
یک ســتاد پشــتیبانی ایجاد می شــود که این ســتاد در زمینه 

تامین استاد، به شما کمک شایانی خواهد کرد.

W توسعه سطح ۳در استان قزوین ضرورت دارد
حجت االســالم والمسلمین رضا کاظم لو در ابتدای این نشست  
اظهــار داشــت: اعتقــاد مــا بــر مدرســه محــوری اســت و تــالش 

می کنیم تا مدرسه جایگاه تربیتی و پرورشی خود را پیدا کند.

وی افزود: فعالیت  پیوســته با موسســین، تشــکیل گروه های 

خیرین و ایجاد هماهنگی میان موسســان و مدیران مدارس 
از جمله اقدامات حوزه علمیه خواهران استان قزوین است.
حجت االســالم والمســلمین کاظم لــو بــا اشــاره بــه ضــرورت 
احــداث مدرســه علمیه خواهران ســطح ۳ در اســتان قزوین 
بیــان کــرد: توســعه ســطح ۳ در اســتان و افزایــش رشــته ها از 
جمله فعالیت های در دست اقدام است که امیدواریم زودتر 

به نتیجه برسد.
مدیــر حــوزه علمیــه خواهران قزوین بــا تأکید بــر تقویت بنیه 
مســئله  در  کــرد:  عنــوان  خواهــر  طــالب  تبلیغــی  و  علمــی 
اســتفاده از ظرفیت های خواهران نخبه، شایســته اســت که 
مــا تمــام توان خود را برای رشــد و بالندگی آن ها به کار بگیریم  
و بــا حمایت و معرفی نخبگان حــوزه های علمیه خواهران، 

جایگاه شان را حفظ کنیم.

W  یرساخت های الزم برای احداث مدارس فراهم ز
شود

در ادامــه حجت االســالم والمســلمین واحــدی  بــا تشــکر از 
اقدامــات و زحمــات انجام شــده در اســتان قزویــن گفت: در 
اســتان قزویــن فعالیت هــای خوبــی صــورت گرفتــه اســت 
و امیــدوارم کــه همچنــان نیــز شــاهد ایــن اقدامــات و حتــی 

اقدامات بزرگتری باشیم.

بــرای احداث  مدرســه علمیــه خواهران باید زیر ســاخت ها و 
بســتر های مختلف فراهم شــود تا بتوانیم مدارس را احداث 

کنیم و به حد ایده آل برسیم.
وی ضمــن تقدیــر از مدیران مــدارس علمیه خواهــران قزوین 
ادامــه داد: هیئت امنا مدارس علمیه خواهران اســتان قزوین 
فعالیت هــای بســیار خوبــی داشــته اند و امیدواریــم کــه ایــن 

همکاری همچنان  ادامه داشته باشد

W  لزوم استفاده از ظرفیت دانش آموختگان در زمینه
پذیرش

حجت االســالم والمســلمین  مجتبــی فاضــل صبــح امــروز 
در نشســت آنالیــن با مدیر و مســؤوالن حوزه  علمیــه خواهران 
اســتان  در  شــده  انجــام  فعالیت هــای  بــه  اشــاره  بــا  قزویــن 
قزویــن در زمینــه پذیــرش حوزه علمیــه خواهران بیــان کرد: در 
مدیریت های اســتانی باید توجه ویژه ای به دروس اقتضایی 
داشــته باشــیم و این فرصت بسیار مناســبی است که باید از 

آن بهره ببریم.
وی ادامــه داد: مدیریت هــای اســتانی می تواننــد باتوجــه بــه 
شــرایط و اقتضائــات اســتان خــود  شــرایط مناســبی را بــرای 
تحصیــل بانــوان فراهــم و آموزش هــای الزم و مناســب را بــه 

جامعه فرهنگی آینده استان خود اعطا  کنند.
معــاون آموزش حــوزه علمیه خواهــران با اســتفاده از ضرورت 
علمیــه  مــدارس  در  علمــی  گروه هــای  ظرفیــت  از  اســتفاده 
خواهــران خاطرنشــان کــرد: راه انــدازی و حمایــت از گروه هــای 
علمــی در مــدارس علمیه خواهــران از اولویت هــای معاونت 
آمــوزش اســت و باتوجــه به شــعار مدرســه محوری، پشــتوانه 
مــدارس علمیه، گروه های علمی اســت و در ایــن زمینه باید 

تالش ها و اقدامات الزم صورت گیرد.
وی به استفاده از ظرفیت  دانش آموخته ها در راستای پذیرش 
حوزه هــای علمیــه خواهران گفــت: دانش آموختگان اســتان 
قزوین فرصت و ظرفیت بســیار مناسبی برای تبلیع پذیرش 
حوزه های علمیه خواهران هستند و باید از این ظرفیت بهره 

مناسب را ببریم.
توســعه  بــه  اشــاره  بــا  فاضــل  والمســلمین  حجت االســالم 
رشته ها در سطح ۳ عنوان کرد: نباید از شاخصه های اصلی  
در راه اندازی رشــته ها غافل شــویم لذا باید بهترین استادان را 

برای آموزش طالب استفاده کنیم.

مدیر حوزه های علمیه خواهران؛ تسهیل آموزش خواهران طلبه ضروری است

معاون آموزش حوزه های علمیه خواهران: لزوم استفاده از ظرفیت دانش آموختگان در زمینه پذیرش

معاون امور حوزه های علمیه خواهران؛ زیرساخت های الزم برای احداث مدارس فراهم شود

مدیر حوزه علمیه خواهران قزوین:  توسعه سطح ۳در استان قزوین ضرورت دارد

به مناســبت هفتــه ارتباطات و روابــط عمومی از 
کارکنــان اداره کل ارتباطات، روابــط عمومــی و امور 
بین الملــل حوزه هــای علمیــه خواهــران تقدیــر 

شد.

مراســم تقدیــر از کارکنــان اداره کل ارتباطــات، روابــط 
عمومــی و اموربین  الملل حوزه هــای علمیه خواهران 
صبــح امــروز بــا حضــور حجت االســالم والمســلمین 
عبدالکریم بهجت پور و حجت االســالم والمسلمین 
مشــرف رییس حوزه ریاست مرکز مدیریت حوزه های 

علمیه خواهران برگزار شد.
مدیر حوزه های علمیه خواهران کشور در این نشست  
اظهار داشــت: هفتــه ارتباطات روابــط عمومی، برای 
تقدیــر از افرادی اســت که همیشــه در پشــت صحنه  
مشغول فعالیت هستند و همواره تالش می کنند تا 

فعالیت های سازمان را به خوبی بازتاب دهند.
وی افزود:  بدون تردید تحول در هر سازمان با همکاری 
و همت روابط عمومی میسر می شود و روابط عمومی  

نقش بسیار زیادی در تحول سازمان دارد.
مفســر برجســته قرآن کریم با تأکید بر تغییر در بینش 
هــا و ســاختارها اظهــار داشــت:  تغییــر در بینــش ها 
و ســاختارهای حوزه هــای علمیــه خواهــران بایــد بــه 
نحــوی باشــد که این تحــول، در عمــق فعالیت های  
علمیــه  هــای  مــدارس   و  اســتانی  مدیریت هــای 
خواهــران نفــوذ پیدا کنــد و این موضــوع زمانی رخ می 

دهــد کــه روابــط عمومــی نقــش خــود را به خوبــی ایفا 
کند.

حجت االســالم والمســلمین بهجت پور با تأکید 
بــر نفــوذ روابــط عمومــی در مــدارس اظهار داشــت: 
روابــط عمومــی باید تــالش کند تــا نفوذ خــود را در 
مــدارس علمیــه بــاال بــرده و شــبکه های اســتانی 
هــای  فعالیــت  و  اخبــار  را گســترش دهــد،  خــود 
مــدارس حــوزه هــای علمیــه خواهــران در سراســر 
کشــور بایــد جمع بندی شــده و در اختیــار مدیران 
مرکــز مدیریــت قــرار گیرد تــا ظرفیت ها و شــرایط را 
ســنجیده و توســعه فعالیت هایشــان را در سطح 

متوازنی پیش ببرند.

وی در پایان اظهار داشت: روابط عمومی میل به بهتر 
شــدن را بایــد در مدیریت های اســتانی و مــدارس باال 
ببــرد و ایــن زمانی ممکن اســت که با تــک تک طلبه 
ها و اساتید حوزه ارتباط گرفته و بتوانید دغدغه های 
زنــان در مســائل دیــن را در ســطح بیــن الملــل نشــان 

بدهید.
گفتنــی اســت در ابتدای این مراســم کارکنان اداره کل 
ارتباطــات،  روابــط عمومــی و اموربین الملــل بــه بیان 
نظرات و پیشنهادات خود در راستای رشد حوزه  های 

علمیه خواهران پرداختند.
در پایــان مراســم از کارکنــان ایــن اداره کل تقدیر بعمل 

آمد.

شد تقدیر  خواهران  علمیه  حوز ه های  عمومی  وابط  ر کارکنان  از  
ی؛ عموم وابط  ر و  ارتباطات  هفته  مناسبت  به 

مدیــر حوزه هــای علمیــه خواهران بــا صــدور پیامی شــهادت جمعی از 
دریادالن نیروی دریایی ارتش در حادثه شناور کنارک را به امیر سرلشکر 

»سید عبدالرحیم موسوی« فرمانده کل ارتش، تسلیت گفت.

ــر، متن پیام تســلیت حجت االســالم و المســلمین  بــه گــزارش خبرگــزاری کوث
بهجــت پــور به فرمانــده کل ارتــش در پی ســانحه دریایی کنارک به شــرح زیر 

می باشد:
من المومنین رجال صدقوا ما عاهدوا اهلل علیه )احزاب-آیه 2۳(

برادر گرامی امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی »زیدتوفیقاته«
فرمانده محترم کل ارتش جمهوری اسالمی ایران

سالم علیکم 
وقــوع حادثــه دلخــراش در جریــان رزمایــش نیروهــای دریایی ارتــش جمهوری 
اســالمی ایــران کــه منجر به شــهادت تعدادی از پرســنل خــدوم آن نیروی جان 

برکف شد، موجب تأثر و تألم فراوان گردید.
یــروی دریایی  انــدوه فقــدان جوانــان برومنــد بــرای خانواده هــای آن عزیزان و ن
ارتــش که در این حادثه پرســنل زحمت کشــی را از دســت داده اســت بســیار 
سخت و سنگین است، اما برای سربازان اسالم که همواره در صف شهادت 
یــل بــه ایــن فیــض بوده اند همچــون پرســنل زحمت کــش ناوچه  و مشــتاق ن
کنــارک کــه بــا افتخــار بــه ایــن درجــه رســیده اند مقامی بــس عظیم اســت و 
اکنــون إن¬شــاءاهلل در پیشــگاه خداوند منــان از اجر و پــاداش این فیض بزرگ 

برخوردارند.
و  قــوا  کل  معظــم  فرماندهــی  محضــر  بــه  را  ناگــوار  حادثــه  ایــن  اینجانــب 
خانواده های داغ دیده تســلیت عرض نموده و ضمن آرزوی صبر و اجر ایشان، 

سالمتی مجروحان این حادثه را از درگاه خداوند متعال خواستارم.

علمیه  های  حوزه  مدیر  تسلیت  پیام   
ارتش  کل  فرمانده  به  خواهران 



و  زن  تحقیقــات  مرکــز  رئیــس 

خانواده تصریح کرد: نخستین 
چالــش انقالب اســالمی بعد از 
پیروزی، مســاله حجاب بانوان 
بــود و امــام خمینــی )ره( در ۱۵ 
اســفند همان سال در فیضیه 
یــادآور شــدند که زنــان بایــد با 
حجــاب اســالمی به محیــط کار 

بروند.

کوثــر،  خبرگــزاری  گــزارش  بــه 
المســلمین  و  االســالم  حجــت 
در  نــژاد  یبایــی  ز محمدرضــا 
اینترنتی  نشست برخط)آنالین( 
کنشــگران  »نقــش  موضــوع  بــا 
فمنیســم بر وضعیت حجاب در 
ایران«اظهــار داشــت: باید مبداء 
زی  یخــی را در این جریان پیرو تار
انقــالب یا حول و حــوش جریان 
مشــروطه قرار دهیــم، اولین نمود 
کشــف حجــاب در ایــران کــه بــه 
صــورت  نمایشــی  خیلــی  طــور 
گرفتــه در زمــان ناصرالدیــن شــاه 
اولیــن  در  ُةالَعیــن  ُقَرّ توســط  و 
نزدیکــی  در  بهائیــت  اجتمــاع 

شاهرود اتفاق افتاد.
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در  ُةالَعیــن  ُقَرّ افــزود:  خانــواده 
دیــن  بــا  مواجهــه  در  زمــان  آن 
اســالم اقــدام به کشــف حجاب 
شــریعت  ران  دو گفــت  و  کــرد 
و  آمــده  ســر  بــه  پیامبــر)ص( 
نیامــده  نیــز  جدیــدی  شــریعت 
اتفــاق  شــرف  در  مــا  و  اســت 

جدیدی هستیم.
نخســتین  کــرد:  یــح  تصر وی 
چالــش انقــالب اســالمی بعد از 
زی، مســاله حجــاب بانوان  پیــرو
 ۱5 در  خمینــی )ره(  امــام  و  بــود 
اســفند همــان ســال در فیضیــه 
بــا  بایــد  زنــان  کــه  ر شــدند  یــادآو
حجــاب اســالمی بــه محیط کار 
کیهان  بروند؛ وقتی این مطلب را 
ز  ز مانده به رو منعکس کرد، دو رو
جهانــی زن، در بین زنــان نگرانی 
کــرد، طرفداران ســلطنت  ایجــاد 
و تعــدادی از زنــان مارکسیســت 
هم موضوع مناســبی برای ایجاد 

کردند. چالش پیدا 
والمســلمین  االســالم  حجــت 

یبایــی نــژاد اظهار داشــت: بعد  ز

از ســخنرانی امــام در ۱5 اســفند 
اعضای خانــم اتحادیه ملی زنان 
حســاس می شــوند و خبرنگاران 
کشــور  فمینیســت غربی نیز وارد 
بــه  لحظــه  وضعیــت  تــا  شــدند 
لحظــه مبــارزه زنــان علیــه حکم 

کنند. امام را منعکس 
از  برخــی  کــرد:  عنــوان  وی 
شــخصیت ها همچون آیت اهلل 
بــه  مــاه  اســفند   ۱۹ در  طالقانــی 
تبیین فلســفه حجــاب پرداخت 
کــه قــرار  کــرد  و در نهایــت اعــالم 
نیست حجاب توسط حکومت 
ز بعــد امــام  اجبــاری شــود، در رو
ایــن بحــث آیــت اهلل طالقانــی را 
تاییــد کردنــد، امــا توجــه هــا را به 
کردنــد،  فلســفه حجــاب جلــب 
اما اینگونه منعکس شــد که امام 
گفتند حجاب اجباری نیست.

و  زن  تحقیقــات  مرکــز  رئیــس 
کــرد: در آن زمــان  خانــواده بیــان 
هــای  فمینیســت  از  تعــدادی 
متقاعــد  بــرای  کشــور  از  خــارج 
کــردن دولــت ایــران بــرای نبــودن 

کشــور  وارد  اجبــاری  حجــاب 

از  را  تالش هایــی  و  شــدند 
ذهنیــت  واقــع  در  گرفتنــد،  ســر 
فمینیســت هــای غربــی از ایران 
شــرق  از  متاثــر  ذهنیــت  همــان 
تواننــد  نمــی  و  اســت  شناســی 
کــه با اینکه حجاب  کنند  تصور 
بــرای زنــان ایرانی وجــود دارد، اما 
بــه عرصــه اجتماعــی  می تواننــد 
که قبل  کنند در حالی  رود پیدا  و

از انقالب، خانه نشین بودند.
یخچــه  تار بــه  اشــاره  بــا  وی 
خاطرنشــان  فمنیســم  فعالیــت 
از  گروهــی   ۱۳۳0 ســال  در  کــرد: 
آمــوزان  دانــش  و  یان  دانشــجو
کشــور  از  خــارج  ایرانیــان 
کنفدراسیونی مرکب از افراد ملی 
گــرا و افــراد چــپ راه انداختنــد و 
در دهــه 40 و اوایــل دهــه 50 مــوج 
در  فمینیســتی  جریانــات  دوم 
و  گرفــت  شــکل  یــکا  آمر و  پــا  ارو
این زنان کنفدراســیون پیشــنهاد 
دادنــد کــه موضوع زنان در کشــور 
در  و  دهیــم  قــرار  یــت  اولو در  را 
یــژه نامــه خــود  ســال 55 اولیــن و

درباره وضعیت زنان ایران منتشر 
کردند.

والمســلمین  االســالم  حجــت 
یــک ســال  گفــت:  نــژاد  یبایــی  ز
مســاله  انقــالب  از  بعــد  نیــم  و 
حجــاب مســکوت می مانــد امــا 
گــرم شــدن هــوا  بــا  در ســال 5۹ 
گــزارش هایــی بــه امــام می رســد 
یــا زنان برهنــه حضور  کنار در کــه 
پیــدا می کنند، امام در تیرماه 5۹ 
خیلی تنــد در این بــاره صحبت 
مــی کند کــه فضــای تفرج گاها با 
یــان آلــوده شــده  حضــور زنــان عر
و زنــان بــدون حجــاب بــه ادارت 
می رونــد، امام در این باره محکم 
صحبــت مــی کننــد و بالفاصله 
بعــد از آن شــورای عالــی انقالب 
تشــکیل جلســه می دهد و قانون 
بــه  حجــاب  بــا  زنــان  رود  و الــزام 
یب می شود و مرحوم  ادارت تصو
کشــور به  کل  قدوســی دادســتان 
ینــد بــا  گو وســط مــی آینــد و مــی 
کــه بی حجــاب می آینــد  افــرادی 

برخورد می شود.
بــرای  مســاله  ایــن  افــزود:  وی 
حساســیت  نشــین  خــارج  زنــان 
کــرد و آنهــا در جلســه ای  ایجــاد 
گرد هــم آمدند و خواســتار اتحاد 
ایرانــی علیــه  زنــان غیرمســلمان 
در  شــدند،  اجبــاری  حجــاب 
انقــالب  معظــم  رهبــر  ران  دو آن 
یاســت جمهــوری به  بــه عنــوان ر
مســئله زنــان حساســیت نشــان 
داد و دستور تشکیل مرکزی برای 

کردند. زنان را صادر 
و  زن  تحقیقــات  مرکــز  رئیــس 
دهــه  کــرد:در  یــح  تصر خانــواده 
۱۳۷0 در دولــت مرحــوم آیت اهلل 
هاشــمی رفســنجانی بخش دفتر 
یاست جمهوری  حقوق زنان در ر
راه اندازی شــد و این دفتر ســمن 
هایــی را برای زنــان ایجاد کرد که 
رود  البتــه ایــن حرکــت متاثــر از و
بــود  نئولیبــرال  هــای  سیاســت 
زنــان  از  برخــی  مقطــع  ایــن  در  و 
فمینیســت بــه بهانــه حضــور در 
کمپین های غیر فمینیستی وارد 
کشــور و دولت شدند اما اهداف 

کردند. فمینیستی را دنبال 
ره بود  کــرد: در ایــن دو وی بیــان 

گفتمان  که متاســفانه چرخــش 
جــای  بــه  نئولیبرالــی  توســعه 
گفتمــان انقالبــی مواجه شــدیم 
و از طرفی سیاســت نشریه های 
بــاز نیز در جهت شــاخص های 
بــا  توســعه دنبــال شــد، ســپس 
آمدن دولت اصالحات فضای 
 ۷۷ ســال  از  و  بازتــر  جامعــه 
تشکل های مســتقل راه اندازی 
نواندیشــان   ۸2 ســال  از  و  شــد 
دینــی وارد بحــث حجــاب مــی 
شــوند و در دهــه ۹0 نیــز مباحث 
گرایــی  همجنــس  بــه  مربــوط 

مطرح می شود.
المســلمین  و  االســالم  حجــت 
کرد: در چنین  یبایی نژاد عنوان  ز
فضــای بازی در ســال ۸۳ جایزه 
صلــح نوبــل بــه شــیرین عبــادی 
که سابقه  گرفت، در حالی  تعلق 
کار خانــم عبــادی حقــوق کودک 
و بعضــا حقــوق زنــان بــود و هیچ 
فعالیتی مربوط به صلح نداشت 
کننــدگان توجیه کردند  امــا اعطا 
کار می  کــودکان  که ایشــان بــرای 
کــودکان ســاماندهی  گــر  کنــد و ا
کــم  حا جهــان  در  صلــح  شــوند 
مــی شــود امــا خودشــان هــم می 
که ایــن بهانــه ای بیش  دانســتند 

نبود.
امــر  ایــن  کــرد:  خاطرنشــان  وی 
موجب شــد زنــان بــا اختالفات 
ر  عمیــق اعتقــادی و انقالبــی دو
هــم جمع شــوند و محــور مقابله 
با حجاب به اشــتراک برسند، از 
ســال ۸۳ با انتقــاد رهبر انقالب 
از وضع حجاب، گشــت ارشــاد 
دولــت  آمــدن  بــا  و  میــدان  وارد 
گشــت  نــژاد  احمــدی  آقــای 
ارشــاد جــدی تر شــد، بــه همین 
دلیــل از ســال ۸5 جنبش هــای 
فمینیســتی ایران به ایــن نتیجه 
می رسند که از مسیر تشکیالت 
خــود  اهــداف  بــه  نمی تواننــد 

دست یابند.
و  زن  تحقیقــات  مرکــز  رئیــس 
وقتــی  کــرد:  یــح  تصر خانــواده 
کمپیــن  اینترنــت در ایــران آمــد، 
توســط  امضــا  میلیــون  یــک 
فمینیســت ها فعــال و حجاب، 
آنــان  مبــارزات  و  مقابلــه  محــور 

گرام و فضــای  رود اینســتا شــد، و
نیــز  اخیــر  دهــه  در  مجــازی 
مقابلــه  بــرای  را  آنــان  دسترســی 
کرد،  بیشــتر با حجــاب، آســان تر 
هــر چنــد بحــث حجاب بــه طور 
 ۸۸ ســال  انتخابــات  از  جــدی 
فمینیســتی  مطالبــه  بــه  تبدیــل 

شد.
گفــت: در جریان ۸۸ معلوم  وی 
یــادی از معترضین  شــد تعــداد ز
فمینیســت  زنــان  از  ســبز  فتنــه 
هستند، در همان سال اجماعی 
گرفت  بین فمینیســت ها شکل 
یــان زنــان بایــد خــود را در  کــه جر
خدمــت جنبش زنان قــرار دهد، 
پــس از وقایع ۸۸ تعــدادی از این 
آزادی  از  بعــد  و  دســتگیر  زنــان 
روانه خارج شدند که این موجب 
یــان فمینیســتی در  تضعیــف جر

داخل ایران شد.
والمســلمین  االســالم  حجــت 
کــرد: بعــد از  یبایــی نــژاد عنــوان  ز
عدالــت  انجمــن  نیــز   ۸۸ ســال 
بــرای حقــوق ایرانیــان بــا هــدف 
زنــان  جنســی  حقــوق  از  دفــاع 
و  افتــاد  راه  کشــور  از  خــارج  در 
مجــازی  فضــای  از  تحرکاتــی 
آغــاز شــد و کمپین های کشــف 
یــر آن هــا  حجــاب و ارســال تصو
توســط  غربــی  هــای  رســانه  بــه 
مســیح علی نژاد کلید خورد و در 
یــدا موحــد در خیابان  ســال ۹۶ و
انقــالب در بلندی روســری خود 
کرد و این حرکت برد  را سر چوب 
رســانه ای در ســطح جهــان پیدا 

کرد.
از  برخــی  داشــت:  اظهــار  وی 
فمینیست ها و جامعه شناسان 
کــه ایــن کمپیــن های  معتقدنــد 
در  اینکــه  از  بیــش  فمینیســتی 
خدمــت زنان باشــد، در خدمت 
جریانــات سیاســی و حتــی بــازار 
بــود؛  مراقــب  بایــد  اســت،  آزاد 
کشــوری  آذربایجــان  جمهــوری 
را  شــیعه  درصــد  بیشــترین  کــه 
هــای  متینــگ  کــه  اســت  دارد 
همجنــس گرایی در آن برگزار می 
کوتاه  گر ما هم از حجاب  شود و ا
یر بار دیگر مســائل  بیاییــم، باید ز

یم. نیز برو
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 نخستین چالش انقالب اسالمی
 مساله حجاب بانوان بود

رئیس مرکز تحقیقات زن و خانواده:

پیامتبریکمدیرحوزههایعلمیه
کشوربهسردارسالمی خواهران

پاسخسردارسالمیبهپیامتبریک
مدیرحوزههایعلمیهخواهران

 مدیــر حوزه هــای علمیــه خواهــران کشــور بــا صدور 
موفقیت آمیــر  پرتــاب  ســامی  ســردار  بــه  پیامــی 

ماهواره قضایی نور توسط تبریک گفت.

بــه گزارش خبرگزاری کوثر، حجت االســام والمســلمین 
عبدالکریم بهجت پور با صدور پیامی به ســردار سامی 
پرتــاب موفقیت آمیز ماهواره فضایی نور توســط ســپاه را 

تبریک گفت.

متن پیام به شرح زیر است:
سردار سرلشکر پاسدار سالمی )زید عزه(

فرمانده معزز سپاه پاسداران انقالب اسالمی
 سام علیکم

ضمــن عــرض تبریــک حلول مــاه مبارک رمضــان، اقدام 
موفــق و غرورآفریــن دالور مــردان غیــور ســپاه اســام را در 
پرتــاب ماهــواره »نور« بــه فضا ارج می نهــم؛ بی تردید  این 
حرکــت ارزشــمند موجــب دلگرمــی جبهــه مقاومــت، 
عظمــت امت اســامی و یاس و ســردرگمی جبهه کفر و 

استکبار خواهد بود.
پایمردی ســپاهیان اســام در حرکت روبــه جلو و ورود به 
عرصه هــای جدیــد بازدارندگی بــا اتکا به دانــش بومی و 
همــت بلنــد جوانــان ایــن مــرز و بــوم، نویدبخــش اقتدار 
بیــش از پیــش جبهه اســامی و امنیــت روزافزون کشــور 
عزیــز ایران اســت و مطمئنًا مســتکبران خبیــث در برابر 

موج صابت روزافزون ســربازان اســام که مطابق دســتور 
قرآنی به انواع تجهیزات و ابزار مجهز می شوند،  راهی جز 

کنار گذاشتن زبان تهدید و زور نخواهند داشت.
پیمــودن ایــن گام ارزشــمند را بــه ملــت عزیز ایــران، ولی 
امــر مســلمین و فرمانــده معظــم کل قــوا، جنابعالــی و 
تهنیــت  و  تبریــک  انــدرکاران صمیمانــه  کلیــه دســت 
عرض می نمایم و دوام توفیق قوای مســلح را در خدمت 
بــه اســام عزیــز و میهــن بــزرگ اســامی از حضــرت حق 

مسالت می کنم.

 مدیــر حوزه هــای علمیــه خواهــران کشــور بــا صدور 
موفقیت آمیــر  پرتــاب  ســامی  ســردار  بــه  پیامــی 

ماهواره قضایی نور توسط تبریک گفت.

ســردار حسین ســامی در پاســخ به پیام حجت االسام 
والمســلمین بهجت پــور در پــی پرتــاب موفقیــت آمیــز 

ماهواره نور پیامی صادر کرد.
بــه گزارش خبرگــزاری کوثر، متن پیام ســردار ســامی 

در پاسخ به حجت االســام والمسلمین بهجت پور 
در پــی پرتــاب موفقیت آمیــز ماهواره نور به شــرح زیر 

است.

عبدالکریــم  والمســلمین  حجت االســالم  گرامــی  بــرادر 
بهجت پور

مدیر محترم حوزه های علمیه خواهران
سام علیکم

مناســبت  بــه  جنابعالــی  تبریــک  پیــام  از  بدینوســیله 
پرتــاب موفقیــت آمیــز ماهــواره نــور صمیمانــه تقدیــر و 

تشکر عرض می نمایم.
اینجانــب ضمــن آرزوی قبولــی طاعــات و عبــادات 
خالصانــه شــما در ایــام و لیالــی مــاه مبــارک رمضان؛ 
از خداونــد منــان در ســایه عنایــت خاصــه حضــرت 
بقیــه اهلل االعظم)عجــل  اهلل تعالــی فرجــه الشــریف( و 
زعامــت مدبرانه رهبر عظیم الشــان انقاب اســامی، 
حضــرت آیــت اهلل العظمی امــام خامنــه ای )مدظله 
العالــی( برایتــان توفیقــات مزیــد در پیشــبرد اهــداف 
واالی نظام مقدس جمهوری اســامی ایران مسئلت 

می نمایم.
سرلشگر پاسدار حسین سامی

فرمانده کل سپاه پاسداران انقاب اسامی
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هم اندیشــی مدیــران روابط عمومی برخی از 
نهادهــا و مراکــز حوزوی به مناســبت هفته 
ارتباطات و روابط عمومی در خبرگزاری حوزه 

برگزار شد.

هم اندیشی مدیران روابط عمومی برخی از نهادها و 
مراکز حوزوی به مناســبت هفتــه ارتباطات و روابط 

عمومی برگزار شد.

پیشــران  محــور  الملــل،  بیــن  و  ارتباطــات  رســانه، 
فعالیت حوزه و روحانیت به شمار می روند

بر اســاس این گزارش: حجت االســالم والمســلمین 
مرکــز  رئیــس  کوهســاری  حســینی  مفیــد  ســید 
ارتباطــات و بین الملــل حــوزه طی ســخنانی در این 
نشســت بــا بیان این کــه امروز ما حقیقتــًا در یکی از 
حســاس ترین مقاطع تاریخی بســر مــی بریم، اظهار 
داشــت: در چنین مقطع حساســی آن هــم در عصر 
غیبــت، مــا در نهــاد روحانیــت بــه عنــوان یکــی از 
حســاس ترین نهادهای جریان ســاز و به طور خاص 
تر در بخش رسانه و ارتباطات به عنوان یکی از مهم 
ترین و حســاس ترین بخش های حوزه های علمیه 
مشــغول بــه فعالیــت هســتیم و همه این ها نشــان 
دهنــده اهمیــت حیطــه کاری و رســالت تاریخــی 

ماست.
 

وی افــزود: به لطف الهی پس از گذشــت چهار دهه 
از پیــروزی انقــالب اســالمی، هــم اکنون نهــاد حوزه 
و روحانیــت بــه پختگــی نســبی خوبــی رســیده، به 
طــوری کــه امــروز مــا دارای ظرفیــت هــا و توانمنــدی 
هــای ارزشــمندی از جملــه در بخــش ارتباطــات و 
رسانه هستیم که در این باره همچنین می توانیم از 
ظرفیت ایجاد شده در شورای هماهنگی نهادهای 

حوزوی نیز استفاده الزم را ببریم.
مدیــر عامــل خبرگزاری حوزه همچنیــن با بیان این 
که بی شــک یکی از مهم ترین و تأثیرگذارترین ارکان 
مراکز حوزوی، بخش بین الملل، رسانه و ارتباطات 
اســت، گفــت: ایــن ســه مجموعــه در واقــع بخــش 
پیشران حوزه و روحانیت است که به ویژه در دنیای 

امروز اهمیت مضاعفی پیدا کرده است.
ایــن جلســات و هــم  تــداوم  لــزوم  بــه  بــا اشــاره  وی 
اندیشــی هــا بیــان داشــت: مرکــز ارتباطــات و بیــن 
الملــل حــوزه و رســانه رســمی حــوزه هــای علمیــه 
آمادگــی همکاری کامل بــا مراکز و نهادهای حوزوی 
در راستای فعالیت های مربوطه را دارد و درخواست 
ما این اســت که ان شــاءاهلل برکات این هم اندیشــی 

ها و جلسات هم افزایی تداوم داشته باشد.
حجت االســالم و المســلمین حســینی کوهساری 
همچنین خاطرنشــان کرد: بــدون تردید چنانچه ما 
با یکدیگر، هماهنگ تر باشیم، این نقش پیشرانی 
بــرای حــوزه و روحانیــت بهتــر محقــق مــی شــود و 
در نتیجــه ی بهــره گیــری از ظرفیــت هــای عظیــم 
موجــود، تحــوالت مطلوبــی در آینــده رقــم مــی خورد 
کــه ان شــاءاهلل از بــرکات آن نظام و انقــالب و جامعه 

بشریت نیز بهره مند خواهند شد.

عملکرد درخشــان حوزه در مقابله با کرونا در رسانه 
های بین المللی منعکس شود

طــی  نیــز  جهانگیــری  یحیــی  االســالم  حجــت 
سخنانی، ضمن تقدیر از تالش های صورت گرفته 
در ســالیان اخیر در خبرگزاری حوزه به منظور ارتقای 
ســطح فعالیــت هــای خبــری حــوزه هــای علمیــه 
اظهار داشــت: فعالیــت های رســانه ای حوزه های 
علمیــه خواهــران، شــامل بخش ارتباطــات، بخش 
بیــن الملــل، بخش روابــط عمومی و نیــز خبرگزاری 
ــر بــه عنــوان خبرگــزاری حــوزه علمیــه خواهــران  کوث
است که در همه این زمینه ها شاهد رشد و توسعه 

کمی و کیفی بوده ایم.
وی افــزود: در بحث پذیــرش حوزه های علمیه برای 
جلوگیــری از ســردرگمی مخاطبــان و عامه مردم نیاز 
به هماهنگی و هم افزایی مناســبی در سطح روابط 

عمومــی مراکــز و نهادهــای حــوزوی احســاس مــی 
شــود تا ان شــاءاهلل برای ســال تحصیلی آینده حوزه 
های علمیه شــاهد ایجاد درگاه پذیرش مناســب و 
مستقلی به این منظور باشیم که خود این امر قطعًا 
بــه کاهــش هزینــه ها نیز کمــک شــایان توجهی می 

کند.
وی افــزود: یکــی از نقــص هــا در حــوزه ناظــر بــه مرکز 
افکارسنجی است که در جهاد دانشگاهی این مرکز 
وجــود دارد و در موضوعــات و عرصه های مختلف، 
تحــوالت جامعه رصد می شــود و ما در حــوزه نیاز به 

چنین مرکزی داریم.

ایــن مدیــر رســانه ای همچنین گفت: ما بــه عنوان 
مرابطیــن و رصدگران حــوزه باید بدانیم چه تحوالتی 
در خصوص بحث ارتباط حوزه و جامعه شکل می 
گیــرد و ایــن که نیازها و مطالبــات طالب و فضالی 
حــوزه چیســت، ضمــن آن کــه مــی بایســت کنــش 
عمومی حوزه به مســایل و تصمیم گیری ها را رصد 
کنیــم و از ســوی دیگــر بدانیم که جامعه نســبت به 

حوزه و روحانیت چه نظر و دیدگاهی دارد.
وی بیان داشــت: به نظر می رسد که باید مشخص 
شود این مهم وظیفه کدام نهاد است اما با این حال 
قطعــًا روابط عمومی مراکز و نهادهای حوزوی نقش 
مهمی در این راستا دارند و با تعامل و همفکری می 

توانند به رفع این خأل کمک کنند.
مدیــر کل روابط عمومــی و بین الملل حــوزه علمیه 
خواهــران همچنین یادآور شــد: گرچــه معتقدیم که 
تنــوع و تکثــر صداهــا در حوزه خوب اســت امــا باید 
یک جایی راهبری جامعی در این باره داشــته باشد 
و از ســویی در کلیت حوزه اعم از حوزه های برادران و 

خواهران، یک هم افزایی مطلوبی به وجود آید.
وی گفــت: نکته حائــز اهمیت دیگر این اســت که 
مــا در مقطــع حســاس کنونی، نیــاز به رصــد بیرونی 
داریــم و ایــن که نــگاه دنیای خــارج از کشــور به حوزه 
های علمیه ما چیســت و به عنوان یک پیشنهاد، 
بایــد ارتبــاط و تعامل میان خبرگــزاری های حوزوی 
و دینــی در داخــل و خــارج از ایران را توســعه و تعمیق 

بخشید.
حجــت االســالم جهانگیــری همچنیــن در خاتمه 
ابــراز داشــت: بــه لطــف الهــی حــوزه هــای علمیه و 
و  بــا کرونــا، اقدامــات  روحانیــت در بحــث مقابلــه 
کارهــای بســیار بــزرگ و خدمات درخشــانی را انجام 
داد کــه ایــن هــا بایــد هر چه بهتر و بیشــتر در ســطح 
داخلــی و بــه ویــژه بین المللــی منعکس شــده و در 
رســانه های بین الملل این تجربــه های موفق بیان 

شود.

 لزوم افزایش فعالیت های مشــترک رســانه ای میان 
نهادها و مراکز حوزوی

حجــت االســالم والمســلمین محمدرضا برتــه  نیز  
طی ســخنانی دراین هم اندیشــی  با بیان این که در 
ســایه تقویــت و پویایــی مراکز و نهادهــای حوزوی در 
ســال های اخیــر، ظرفیت های جدیــدی در عرصه 
رســانه و ارتباطات پدید آمده اســت، اظهار داشــت: 
بی شــک در ســایه تعامل و هم افزایــی بخش روابط 
عمومــی مراکــز حوزوی با رســانه رســمی حــوزه های 
علمیــه و البتــه دیگــر رســانه هــای دینــی و حوزوی 
مــی تــوان فعالیت هــای ارزشــمند و مهمــی در این 
جهت انجام داد و از ســویی با همفکری و مشورت، 
ریل گذاری مناسبی برای اقدامات بعدی به منظور 
ــر کــردن ظرفیــت هــای حــوزه و روحانیت در  فعــال ت

عرصه رسانه صورت داد.
وی ضمــن تقدیــر و تشــکر از حضور مســئوالن روابط 

عمومی مراکز و نهادهای حوزوی در این هم اندیشی 
گفــت: قطعــًا مــا نیــاز به تــداوم ایــن گونه جلســات 
و همفکــری هــا داریم تا ان شــاءاهلل به این وســیله از 
برکات و دستاوردهای این گونه نشست ها، بیش از 

پیش بهره مند شویم.
مدیر اطالع رســانی و رســانه حوزه همچنین با اشاره 
بــه وجــود اتــاق فکــر رســانه ای در خبرگزاری حــوزه و 
هفتــه نامه افــق حوزه بیان داشــت: ما دســت یاری 
خود را به ســوی متفکران و فعاالن رسانه ای در حوزه 
به خصوص مســئوالن و کارشناســان روابط عمومی 
نهادهــای حــوزوی دراز مــی کنیــم و معتقدیــم که با 
حضــور دوســتان، ایــن حلقه هــای فکری و اندیشــه 

ای غنی تر و قوی تر از قبل خواهد شد.
وی تأکیــد کرد: همــان طور که برخــی عزیزان حاضر 
در این جســله نیز متذکر شــدند، فعالیت مشــترک 
رســانه ای و نیــز ایجــاد پنجــره واحــد خبــری یکی از 
ضــرورت ها در مقطع حســاس کنونی به شــمار می 
رود کــه البتــه مــا در ایــن باره، بارهــا از نهادهــا و مراکز 
حوزوی درخواســت تحقق این مســئله را داشته ایم 
و در عیــن حــال از طریــق ظرفیت خبرگــزاری حوزه و 
هفتــه نامــه افــق حــوزه، آمــاده همــه گونــه همکاری 
و مشــارکت در پوشــش خبــری برنامه هــا و نیز تولید 
و  مختلــف  هــای  قالــب  در  ای  رســانه  محتــوای 
جذاب هســتیم، چرا که این مســئله را جزو رسالت 

های ذاتی خود می دانیم.
یــت ۳۰۰ گــروه تبلیــغ نویــن در عرصــه رســانه و  فعال

فضای مجازی
حجت االســالم حمیــد نوروزنژاد، طی ســخنانی در 
این نشست هم اندیشی   با بیان این که دو معاونت 
در دفتــر تبلیغات اســالمی در عرصه های مرتبط با 
رســانه فعالیــت مــی کنــد، اظهــار داشــت: اداره کل 
اطــالع رســانی و تبلیــغ نویــن در معاونــت فرهنگــی 
و تبلیغــی و نیــز معاونــت فضــای مجــازی، هنــر و 
رســانه در ایــن باره مشــغول به فعالیت می باشــند، 
ضمــن آن کــه در حــال حاضــر ۳00 گــروه تبلیــغ نوین 
در فضــای مجازی و رســانه فعال هســتند که از این 
تعداد حدود ۸0 گروه در حوزه رسانه و تولیدات رسانه 
ای و مابقــی در بخش هنر و رســانه های مکتوب به 

فعالیت می پردازند.
اســالمی  تبلیغــات  دفتــر  عمومــی  روابــط  مدیــر 
همچنیــن بــا اشــاره بــه پخــش و بازپخش حــدود 5 
هزار دقیقه از تولیدات رســانه ای گروه های تبلیغی 
در رســانه ملــی گفــت: یکــی دیگــر از فعالیت های 
مهــم ما ناظــر به فعالیت در زمینه داســتان نویســی 
و رمــان، گرافیــک و هنرهای تصویری، خوشنویســی 
و خطاطی، شــعر و نقاشــی اســت، ضمن آن که هم 
اکنــون از بیــن ۷ هــزار متقاضــی تبلیغ نویــن حدود 
۳200 طلبــه تشــکیل پرونــده داده و بــرای بقیــه دوره 

های آموزشی خوبی تعریف شده است.

وی بــا بیان ایــن که تاکنون به همــت مراکز و بخش 
هــای هنــری و رســانه ای دفتــر تبلیغــات اســالمی، 
فیلــم هــا و آثــار خــوب و جذابــی در راســتای ترویــج 
مباحــث اخالقــی در جامعــه و نیــز پاســخگویی به 
شــبهات و فعالیــت فــرق هــای انحرافــی تولیــد و 
پخش شــده اســت، افزود: عالوه بر این هــا در زمینه 
اندیشه سیاسی اسالم، والیت فقیه و نظام سیاسی 
نیــز تولیــدات خوبی داشــته ایــم که به عنــوان مثال 
باید به مجموعه دو قســمتی "شیخ باقرالنمر" اشاره 
کنم که خوشــبختانه بازتاب قابل توجهی در عرصه 

رسانه ای داشته است.
مدیر روابط عمومی دفتر تبلیغات اســالمی در ادامه 
صحبــت های خود بــا تأکید بر ضرورت شــناخت 
تخصصــی نقــاط قوت و ضعــف مراکــز و نهادهای 
حــوزوی در عرصــه اطــالع رســانی و فعالیــت هــای 
رســانه ای ابــراز داشــت: مــا در دنیایــی زندگــی مــی 
کنیــم کــه روز به روز بر اهمیت رســانه و ارتباطات در 
آن افــزوده مــی شــود و لذا در عصر ســلطه رســانه ها، 
ــر و هوشــمندانه تر در  حــوزه و روحانیــت بایــد فعال ت

این زمینه ها به فعالیت بپردازد.
وی همچنیــن گفــت: بــا توجه به موقعیــت دینی و 

سیاســی حوزه های علمیه و نهــاد روحانیت، مهم 
تریــن تهدید فــراروی ما، غفلت از چشــم انداز آینده 
و رســانه های نوین اســت کــه حتی این مســاله می 
توانــد باعــث تبدیل فرصت ها بــه تهدیدات جدی 
و خطرنــاک شــود، ضمن آن که نباید از یــاد ببریم که 
هدف و برنامه دشمن این است که حوزه و روحانیت 
نتواند از ظرفیت رســانه های نوین و فضای مجازی 
در راســتای ایفای نقش خــود و هدایت جامعه بهره 

الزم را ببرد.

 طــالب و فضال، ولی نعمت و ارباب رجوع نهادها و 
مراکز حوزوی هستند

 حجــت االســالم علــی نامنی نیز  طی ســخنانی  با 
بیــان ایــن کــه مــا در روابــط عمومــی مرکــز خدمــات 
حــوزه هــای علمیــه کوشــیده ایم کــه مدافــع منافع 
عمومــی مخاطبــان خــود یعنــی طــالب و فضالی 
عزیــز باشــیم، ابــراز داشــت: طــالب ولــی نعمــت و 
اربابــان رجــوع ما هســتند و در مرکز خدمــات حوزه و 
به خصوص در بخش روابط عمومی، همه سعی ما 
این بوده که چنین دیدگاه و رویکردی غالب باشد و 
این مساله نیز البته ریشه در کالم امام راحل دارد که 

فرمودند مردم ولی نعمت ما هستند.

وی افــزود: در مــاه هــای اخیــر تــالش مــا و مجموعــه 
همکارانمــان بــر این بــوده که در مرکــز خدمات حوزه 
های علمیه، روابط عمومی از حاشــیه به متن آورده 
شــود و امــروز به لطــف الهی بــه این بخــش و به طور 
کلــی بحــث اطــالع رســانی به چشــم یــک ضرورت 

نگریسته می شود.
وی گفــت: از جملــه فعالیــت هــای چشــمگیر مــا 
در روابــط عمومــی مرکــز خدمــات، تالش بــه منظور 
پاســخگویی به شــبهات و هجمه هــا در خصوص 
بودجــه نهادهــا و مراکــز حــوزوی در قالــب کارهــای 
جــذاب رســانه ای و هنــری بــوده کــه البتــه در ایــن 
در  نمایشــگاهی  ســیر  برگــزاری  آمادگــی  خصــوص 

مراکز و نهادهای حوزوی را هم داریم.

ــد صدها نرم افزار و محصول رســانه ای، نتیجه  ی تول
سه دهه تالش مرکز نور است

طــی  الحســینی  احمــد  ســید  االســالم  حجــت 
ســخنانی در نشســت هــم اندیشــی مدیــران روابــط 
عمومــی نهادهــا و مراکــز حــوزوی کــه بــه مناســبت 
هفته ارتباطات و روابط عمومی در ســالن جلسات 
خبرگــزاری حوزه برگزار شــد، با اشــاره بــه این که مرکز 
تحقیقــات کامپیوتــری علوم اســالمی )نور( از ســال 
۶۸ با عنایت مستقیم مقام معظم رهبری با هدف 
دیجیتالــی کــردن علوم اســالمی و ارائــه خدمات به 
حوزویان ودانشگاهیان تأسیس شد، اظهار داشت: 
بــه لطــف الهی ثمره و نتیجه ایــن تالش ها در طول 
بیش از سه دهه اخیر، تولیدصدها نرم افزار در قالب 
هــای مختلــف، همچنیــن ایجــاد بیــش از پنجــاه 
پایــگاه اینترنتــی و نیــز صدهــا محصــول رســانه ای 
دیگــر بــوده که اخیــرًا نیز تولیــد و عرضه اپلیکیشــن 

"جامع االحادیث" بازتاب بسیار خوبی داشت.
جهــت  بــه  حــوزه  خبرگــزاری  از  تشــکر  ضمــن  وی 
پوشــش رســانه ای مطلــوب فعالیت هــای مرکز نور 
گفت: حجت االســالم و المسلمین بهرامی، رئیس 
جدیــد ایــن مرکز تمایل و عالقه بســیاری به توســعه 
فعالیت های رســانه ای دارد و خوشــبختانه تأکید 
وی نیــز تقویــت ارتبــاط و تعامــل با خبرگــزاری حوزه 

است.

مدیــر اداره ارتباطــات و تبلیغــات مرکــز کامپیوتــری 
و  انــواع  برگــزاری  افــزود:  همچنیــن  اســالمی  علــوم 
اقســام نشســت های تخصصی و نیز برپایی مراسم 
رونمایــی از محصــوالت تولیــدی با هدف آشــنایی 
بیشــتر طــالب و مخاطبیــن عــام، همچنیــن دایــر 
کردن نمایشگاه های مختلف در قم و تهران و دیگر 
شــهرها از جملــه فعالیــت هــای مهم مرکــز نور طی 

سال های اخیر بوده است.
وی بیان داشــت: مرکز تحقیقــات کامپیوتری علوم 
اسالمی)نور( به عنوان مرکز تولیدکننده محتواهای 
مختلــف، بیــش از هر چیز نیاز بــه حمایت و تبلیغ 
رســانه ای دارد بــه خصــوص در زمینــه رســانه هــای 
تصویــری کــه در ایــن بــاره بایــد تعامــالت بیشــتری 

صورت گیرد.

نیروهــای  غالبــًا  دیگــر  ســوی  از  افــزود:  وی 
غیرمتخصص به روابط عمومی تحمیل می شــود، 
ضمــن آن که گاهی مدیران نیز شــناخت درســتی از 
مقوله رســانه و اطالع رســانی و اهمیــت این موضوع 
ندارند و این ها باعث ســختی بیشــتر کار در عرصه 

روابط عمومی می شود.

ظرفیت و توانمندی رســانه ای نهادهای حوزوی به 
اشتراک گذاشته شود

ــا   روح اهلل عباســپور نیــز در ادامــه ایــن در نشســت ب
تاکید بر لزوم به اشتراک گذاری ظرفیت و توانمندی 
رســانه ای مراکــز و نهادهای حوزوی، اظهار داشــت: 
مــا اگــر بخواهیم بیــش از پیش پژواک صــدای حوزه 
و حوزویان باشــیم، باید از ظرفیت های همدیگر به 
خوبی اســتفاده کنیم و از این حیث برگزاری چنین 
نشســت ها و جلســاتی می تواند زمینــه تحقق این 

مساله را فراهم نماید.
عباســپور همچنیــن با بیان این که نــگاه و توجه ما 
بــه اســتفاده از ظرفیت رســانه های دینــی و حوزوی 
از جملــه خبرگــزاری حــوزه اســت، ابراز داشــت: باید 
بــرای بهبود تعامالت و اثرگــذاری ها، فهم و ادبیات 
مشــترکی بین بخش اطالع رســانی و روابط عمومی 
هــا بــا رســانه هــا شــکل بگیرد کــه متاســفانه مــا در 
ایــن زمینه در گذشــته دچار ضعف ها و مشــکالت 

جدی بوده ایم.
وی گفــت: همچنیــن الزم اســت کــه در بحــث 
اطــالع رســانی بــه نیازهــا و اقتضائــات مخاطب 
نیز توجه داشت و از سویی به عالیق رسانه ها در 
بحث پوشــش اخبــار و تولید محتــوا نیز عنایت 

نمود.

سرپرســت روابط عمومــی و امور بیــن الملل جامعه 
الزهــرا)س( ادامه داد: در حــال حاضر نیاز به کارهای 
مشترک بین روابط عمومی مراکز و نهادهای حوزوی 
و خبرگــزاری حــوزه داریم که این مهم در ســایه همان 
زبــان و ادبیات مشــترک و درک متقابــل، امکان پذیر 
اســت، ضمن آن که پیشــنهاد می کنیــم به جهت 
اهمیــت قضیــه، ســردبیر خبرگــزاری حــوزه نیــز بــه 
نوعی عضو شورای روابط عمومی نهادهای حوزوی 

باشد.

شد برگزار  وی  حوز مراکز  وابط عمومی  ر مدیران  هم اندیشی  نشست 

مدیر حوزه علمیه خواهران استان اردبیل از 
برگــزاري طرح کوثر براي عمــوم بانوان اردبیل 

خبر داد.

در  قربانــی  مهــدی  والمســلمین  االســالم  حجــت 
جلســه حاشیه بازدید داوود شــایقی رئیس سازمان 

ژه  پــرو از  یــزی اســتان اردبیــل  برنامــه ر یــت و  مدیر
مدیریــت حوزه علمیه خواهــران اردبیل گفت: این 
یربنا بزرگترین مدرسه  ژه با هفت هزار متر مربع ز پرو
کشــور محســوب  علمیــه خواهــران شــمال غــرب 
که از ســال ۱۳۸۷ احداث آن آغاز شــده  می شــود 
و متأســفانه به دلیــل کمبود بودجه به بهــره برداری 

کامل نرسیده است.
وی خواســتار تخصیــص بودجه بیشــتر نســبت به 
ســال های گذشــته شــد و افــزود: با توجه بــه اینکه 
ژه  نماینده ولی فقیه در استان به نوعی کارفرمای پرو
محســوب می شوند بنابرین به اســتاندار اردبیل در 
ر شــدیم که به دلیل جلوگیری  جلســات مکرر یادآو
از برخی حواشــی اجتماعــی، در تخصیص بودجه 

کنند. کافی به این واحد علمی تربیتی تسریع 
در  اردبیــل  اســتان  خواهــران  علمیــه  حــوزه  مدیــر 

توجــه  بــا  داشــت:  بیــان  ژه  پــرو بدهــی  خصــوص 
ژه و کمبــود اعتبــار مرکــز قــم،  بــه بدهــی بــاالی پــرو
کــه رئیس ســازمان مدیریت  کنیم  درخواســت مي 
یزی استان اردبیل توجه بیشتری به حوزه  و برنامه ر

علمیه خواهران داشته باشد.
وی حوزه علمیه خواهران را نهادی مردمی دانست 
و افــزود: از برنامــه هــای این حوزه اجــرای طرح کوثر 
گیــری معارف  بــرای عمــوم بانــوان عالقمنــد بــه فرا
اســالمی اســت تــا بتوانیم در ایــام تعطیلــی دروس 

حــوزوی در تابســتان، بــرای بانــوان شــهر خدمــات 
آموزش معارف اسالمی ارائه دهیم.

در ادامــه ایــن جلســه داوود شــایقی رئیس ســازمان 
یــزی اســتان اردبیــل از وجــود  یــت و برنامــه ر مدیر
چنیــن مجموعه علمی و فرهنگی ابراز خرســندی 
در  ای  مجموعــه  چنیــن  فعالیــت  افــزود:  و  کــرد 
ری اســت بنابرین تمام ســعی خود را  جامعــه ضــرو
به کار خواهیم بست تا بیشترین درصد تخصیص 

بودجه را به این واحد آموزشی اختصاص دهیم.

می شود برگزار  اردبیل  بانوان  برای  کوثر  ح  طر  
اردبیل: استان  خواهران  علمیه  حوزه  مدیر 
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معاون آموزش سطح4 مجتمع آموزش علوم اسالمی خواهران کوثر گفت: برای سال تحصیلی 
۱400_۱۳۹۹عــالوه بر رشــته تفســیر تطبیقــی، مجوز برای پذیرش طلبه در رشــته علــوم و معارف 

قرآن نیز صادر شده است.

خانم رضائی، معاون آموزش سطح4 مجتمع آموزش علوم اسالمی خواهران کوثر در گفت و گو 
با خبرنگار خبرنگاری کوثر،  با اشــاره به بیش از ۳0 ســال سابقه فعالیت علمی و پژوهشی این 
مرکــز در حــوزه های قرآنی و فقهی، کالم، تاریخ و مطالعات زنان اظهار داشــت: مجتمع آموزش 
علوم اسالمی خواهران دارای گروه های علمی فعال بوده و اولین پژوهشکده ویژه بانوان در این 
مجمتع افتتاح شــده که در زمینه مناســبی برای پژوهش های علمی در کارگروه های تفســیر و 

علوم قران، فقه و اصول، ادبیات عرب و کالم اسالمی را فراهم ساخته است. 
وی افزود: مجمتع آموزش علوم اســالمی خواهران کوثر در ســال ۹۸ موفق به کســب مجوز برای 
نشریه علمی، با عنوان پژوهنامه مطالعات میان رشته ای تفسیر و کالم از سوی مرکز مدیریت 

حوزه های علمیه خواهران شد.
رضائــی تصریح کرد: تمام اعضای هیأت داوران، هیأت تحریریه و نویســندگان مقاالت نشــریه 

پژوهنامه مطالعات میان رشته ای تفسیر و کالم کوثر بانوان محقق هستند. 
معاون آموزش سطح 4 مجتمع آموزش علوم اسالمی خواهران کوثر با اشاره به پذیرش خواهران 
طلبه در ســطح دو، ســطح سه و سطح چهار اظهار داشت: مجتمع آموزش علوم اسالمی کوثر 
از سال ۱۳۹4  پذیرش طلبه های خواهر در مقطع سطح چهار را آغاز کرد و همچنین برای سال 
تحصیلی ۱400_۱۳۹۹عالوه بر رشــته تفســیر تطبیقی، مجوز برای پذیرش طلبه در رشــته علوم 

و معارف قرآن نیز صادر شــده اســت و هم اکنون مجتمع آموزش علوم اســالمی خواهران کوثر، 
تنها مرکز تخصصی در رشته علوم و معارف قرآن است. 

وی در پایــان اظهــار داشــت: از جملــه فعالیــت هــای علمــی مجتمــع آمــوزش علوم اســالمی 
خواهران کوثر، برگزاری ســمینارها، کرســی های آزاد اندیشی و نشست های بین المللی است 
کــه در واقــع این نشســت های علمی در بحث تعامالت فرامرزی و آشــنایی بــا نگاه و زاویه دید 
افراد خارج از کشــور بســیار موثر است و می تواند گام مناسبی در جهت شناخت فضای خارج 

از کشور جهت تبلیغ باشد.

مفســر برجســته قــرآن کریم بــا تأکید 
بــر مدرســه محــوری گفــت: جوشــش 
اصلــی فعالیت ها در مــدارس علمیه 
اتفــاق می افتد و بی اعتنایی و غفلت 
هــای  چالــش  موجــب  مــدارس،  از 

سنگینی می شود.

 حجت االســالم و المسلمین عبدالکریم 
بهجت پور، پیش از ظهر امروز در نشســت 
برخط)آنالیــن( با مســؤوالن روابط عمومی 
مدیریت های اســتانی حوزه هــای علمیه 
خواهــران بــا تبریــک هفته روابــط عمومی 
و آرزوی توفیقــات روز افــزون در مــاه مبارک 
روابــط  امیــدوارم  داشــت:  اظهــار  رمضــان 
اســتانی،  مدیریت هــای  هــای  عمومــی 
تصویری صحیح، درست و امیدبخش از 
حوزه های علمیه به مجموعه مخاطبین 

خود منتقل کنند.
مدیر حوزه های علمیه خواهران با تأکید 
بــر بازنمایی مناســب فعالیت  حوزه های 
علمیــه خواهران اظهار داشــت: بازنمایی 
صحیح مــی تواند بــه خوبــی جاذبه های 
حــوزه و طلبگــی را نشــان دهد، ایــن دیده 
معاونــان  و  مدیــران  مخصــوص  شــدن 
کارکنــان  هــای  فعالیــت  بلکــه  نیســت 
از  مــدارس، اســتادان و طلبــه خواهــر کــه 

جامعه زنان هستند باید بازنمایی شود.
استاد برجســته حوزه علمیه تصریح کرد: 
هــم اکنــون ظرفیت هــای مناســبی برای 
رشــد و تعالــی خواهران طلبه آماده اســت 
ولی مشــکل بزرگ این است که می بینیم 
خواهــران طلبــه هنوز خــود را بــاور ندارند و 
روابط عمومی باید به طالب در این زمینه 
کمک کند تا طالب به میدان عمل آمده 

و به خودباوری برسند.

حجت االســالم و المسلمین بهجت پور 
با تأکید بر مدرســه محوری اظهار داشت: 
جوشــش اصلــی فعالیــت هــا در مدارس 
علمیــه  اتفــاق می افتــد و بــی اعتنایــی و 
غفلــت از مــدارس، موجــب چالش های 

سنگینی می شود
وی ایجــاد پــل ارتباطی میــان طلبه های 
خواهــر و مرکز مدیریت حــوزه های علمیه 
خواهــران را بــر عهــده روابــط عمومی های 
اســتانی دانســت و افــزود: روابــط عمومــی 
اســتان باید چشــم بیــدار طلبه ها باشــد 
و گــزارش نگرانــی هــا و دغدغــه هایــی که 
طلبــه هــا دارنــد، برعهــده روابــط عمومی 
است و آن ها باید بتوانند از طریق شما با 

مسؤوالن ستاد در ارتباط باشند.
مفســر برجســته قرآن کریــم در پایــان اظهار 
عمومــی،  روابــط  محبوبیــت  داشــت: 
محصول این اســت که شــما زبان رســای 
کارکنــان و طــالب مــدارس و حتی هیات 
هــای امنــا و خانــواده هــای آنــان نــزد مرکز 
خواهــران  علمیــه  هــای  حــوزه  مدیریــت 
باشــید و مــا اگــر مــدال افتخــاری داریــم، 
مــدال افتخــار خدمــت گــزاری بــه طالب 

اســت و باید بدانیم چه مقدار توانسته ایم 
در این مجموعه اثر گذار باشیم.

والمســلمین  حجت االســالم  ادامــه  در 
یحیــی جهانگیری  ضمــن آروزی قبولی 
طاعــات و عبــادات اظهــار داشــت: قــرار 
بــر ایــن بــود کــه ایــن نشســت بــه صــورت 
حضــوری برگزار شــود اما به دلیلی شــیوع 
ویرویــس کرونــا، ایــن نشســت بــه صورت 

برخط برگزار می شود. 
وی در ادامــه بــا اشــاره بــه سیاســت هــا و 
راهبردهــای روابط عمومی اظهار داشــت: 
رســالت اصلــی روابــط عمومــی هــا ایــن 
اســت کــه تمــام فعالیــت هــا را گــزارش و 

اتفاقات بیرون مرکز را رصد کنند. 
حجت االسالم والمســلمین جهانگیری 
افــزود: روابــط عمومــی ها عالوه بــر گزارش 
مدیریــت  در  داده  رخ  هــای  فعالیــت 
استان، باید فعالیت هایی که در مدارس 
علمیــه خواهران اتفاق می افتد را گزارش 
دهنــد، همچنین روابــط عمومی ها باید 
نیروهــا،  هــای  دغدغــه  و  دســتآوردها  از 
کارمندان و طالب نیز گزارش تهیه کنند. 
مدیرکل روابــط عمومی، ارتباطــات و امور 

بیــن الملــل تصریــح کــرد: سیاســتی کــه 
توســط مدیر حوزه های علمیــه خواهران 
پیش گرفته شده است،  مدرسه محوری 
اســت، در همیــن راســتا بایــد بــه میــدان 
عمــل رفتــه و از فعالیــت هــای مــدارس 
علمیــه و طلبه های خواهر و دســتاوردها 

و دغدغه های آنان گزارش تهیه شود.
وی بــا تأکیــد برمعرفــی مــدارس علمیه 
خواهــران سراســر کشــور اظهــار داشــت: 
بــا ادامــه این رونــد و دریافت گــزارش ها، 
در آینــده خیلــی نزدیــک بــه یــک دایــره 
المعــارف تصویــری و متنــی از مــدارس 
علمیــه خواهران دســت پیــدا می کنیم 
کــه ایــن موضــوع، در سیاســت مدرســه 

محوری بسیار موثر است. 
حجت االسالم والمســلمین جهانگیری 
و  وبســایت  کــرد:  تصریــح  ادامــه  در 
بایــد  اســتان ها  اجتماعــی  شــبکه های 
فعال شــوند و اســتان هــای فعــال در این 
زمینــه، باید الگوهــا و مدل های خود را با 

استان های دیگر اشتراک گذاری کنند.
مدیــر کل روابط عمومــی، ارتباطات و امور 
بیــن الملــل حوزه هــای علمیــه خواهران 
بــا اشــاره بــه تأثیــر شــیوع ویــروس کرونــا بر 
خواهــران  علمیــه  هــای  حــوزه  پذیریــش 
اظهار داشت:  پذیرش حوزه های علمیه 
خواهــران، یــک پروســه اســت و نمی تــوان 
نــگاه پــروژه ای بــه ایــن مســئله  داشــت. 
پذیــرش یــک فعالیت موســمی نیســت 
و در طــول ســال بــا فعالیت هایــی مانند 
علمیــه  هــای  حــوزه  نخبــگان  معرفــی 
خواهــران، دســتاوردها و ... بایــد ظرفیــت 
هــای حوزه هــای علمیه خواهــران مطرح 
شــود و ایــن بزرگتریــن تبلیــغ بــرای حــوزه 

های علمیه خواهران است.

می افتد تفاق  ا علمیه  مدارس  در  ها  فعالیت  اصلی  جوشش 
ی؛ استان کز  مرا ی  عموم وابط  ر مسؤوالن  با  نالین  آ نشست  ر  د خواهران  علمیه  حوزه های  مدیر 

کشور در  بار  اولین  برای  قرآن  معارف  و  علوم  رشته  در  پذیرش  آغاز 
داد: خبر  کوثر  خواهران  ی  اسالم علوم  ش  آموز مجتمع  ش  آموز معاون 

کنید کوثر را در شــبکه های اجتماعی  و پیام رســان ها دنبال  خبرگــزاری 
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خواهران  علمیه  مدرسه  فرهنگی  معاون 
گفت:  برازجان  علیها(  اهلل  رقیه)سام  حضرت 
این  طلبه  خواهران  نقدی  غیر  هاي  کمك 
میان  معیشتی  بسته   230 قالب   در  مدرسه 
که  شد  توزیع  برازجان  شهرستان  نیازمندان 
ادامه  همچنان  معیشتی  های  بسته  تهیه 

دارد.

مدیر مدرسه علمیه خواهران کوثر تویسرکان 
از توزیع 40 بسته کمک معیشتی توسط بانوان 
طلبه این شهرستان میان نیازمندان خبر داد.

علیها(  الزهرا)سام اهلل  علمیه  مدرسه  مدیر 
در  مؤمنانه  کمک  رزمایش  برگزاري  از  ساری 
و  معیشتی  حمایتی،  بسته   150 تهیه  غالب 
فرهنگی و توزیع میان نیازمندان، توسط طاب 

این مدرسه علمیه خواهران خبر داد.

خواهران  علمیه  های  حوزه  فرهنگی  معاون 
استان آذربایجان غربی با اشاره به توزیع ۶هزار 
استان  علمیه  مدارس  توسط  حمایتی  بسته 
 ۳۷۵ و  میلیارد  یک  بر  بالغ  مبلغی  گفت: 
میلیون تومان هزینه بسته های پخش شده 

است.

علمیه  حوزه  تبلیغی  و  فرهنگی  معاون 
کمک  طرح  به  اشاره  با  البرز  استان  خواهران 
کمک  به  علمیه  حوزه های  توسط  مؤمنانه 
علمیه  مدارس  ای  منطقه  و  هدفمند  رسانی 
بیان کرد: هر حوزه علمیه  این استان اشاره و 
شناسایی  را  خود  منطقه  نیازمندان  جداگانه 
میان  بهداشتی  و  غذایی  بسته های  و  کرده 
ویروس  کرونا  دیدگان  آسیب  و  نیازمندان 

توزیع شد.

البنین)س(  ام  خواهران  علمیه   مدرسه  مدیر 
بسته   ۶۰ از  بیش  توزیع  و  تهیه  از  کمالشهر 
این مدرسه علمیه در بین  ارزاق توسط طاب 

خانوارهای نیازمند منطقه خبر داد.

استان  خواهران  علمیه  حوزه  آموزش  معاون 
سطح  مقطع  در  سالجاري  طي  گفت:   لرستان 
علمیه  مدرسه   10 در  طلبه  بانوي   300 تعداد   2

پذیرش مي شوند.

مدیر حوزه علمیه خواهران استان ایام گفت: 
مبلغان باید با ارتقاي سطح علمی و استفاده 
باورهای  تعمیق  و  ترویج  در  نو،  های  شیوه  از 
داشته  تاثیرگذار  حضوری  مردم،  میان  دینی 

باشند.

معاون فرهنگی حوزه علمیه خواهران استان 
بانوان طلبه این استان، دانش  اردبیل گفت: 
حضور  برای  هوشمند  گوشی  دارای  که  آموزانی 
شناسایی  را  نبودند  مجازی  های  کاس  در 
کردند و در ارائه آموزش ها به آنها کمک کردند.

معاون فرهنگی حوزه علمیه خواهران استان 
مرکزی با بیان اینکه ۱۵۰ میلیون تومان کمک 
های مؤمنانه جمع آوری شد گفت: این کمک 
ها در راستای خرید اقام بهداشتی و معیشتی 

هزینه شده است.

معاون فرهنگي حوزه علمیه خواهران استان 
بیماری  شیوع  به  توجه  با  کرد:  بیان  لرستان 
کرونا و نیاز جامعه به حضور نیروهای انقابی 
امداد رسانی مادی و معنوی،  و حوزوی جهت 
صورت  به  طلبه  بانوان  از  نفر   300 از  بیش 
مستقیم و غیر مستقیم در فعالیت های ضد  

کرونایی تاش کردند.

کوتاه اخبار 
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علمیــه  حــوزه  مدیــر 
خواهران اســتان همدان 
ظرفیــت  از  گیــری  بهــره 
اطــاع  را جهــت  ارگان هــا 
رســاني پذیــرش در حــوزه 
علمیه خواهــران ضروري 

عنوان کرد.

کلثــوم امیــدی در  خانــم ام 
علمیــه  مدرســه  از  بازدیــد 
فاطمیه)ســالم  خواهــران 
در  شهرســتان  علیهــا(  اهلل 
گفــت: بــراي انجــام  گزیــن 
تبلیغــات در زمینه پذیرش 
بایــد از ظرفیــت دیگر ارگان 
رســانی  اطــالع  جهــت  هــا 

بیشتر بهره برد.
وي ادامه داد: ظرفیت پیام 
رســان های شــبکه بســیج 
یکــی از امکانات مناســب 
پذیــرش  تبلیغــات  جهــت 
خواهــران  علمیــه  حــوزه 

است.
از  بازدیــد  ضمــن  وي 
کتابخانه این مدرسه افزود: 
تــالش جهت غنی ســازی 
در  موجــود  کتــب  و  منابــع 
کتابخانه قابل تقدیر اســت 
و از ایــن توانمنــدی بایــد به 

کرد. نحو احسن استفاده 
مدیــر حــوزه علمیه اســتان 

همــدان در ادامــه بازدیــد از 
ایــن مدرســه در نشســتی با 
امنــاي  هیئــت  از  جمعــی 
خواهــران  علمیــه  مدرســه 
فاطمیه)ســالم اهلل علیها( 
حمایــت  از  درگزیــن 
یاپــی  کــه جهــت پو هایــي 
خواهــران  حــوزه  رشــد  و 
و  قدردانــي  گرفتــه،  انجــام 
کــرد: ایجــاد منابع  یــح  تصر
پایــدار جهــت رفــع برخی از 
مشــکالت مالــی حــوزه هــا 

ري است. امري ضرو
خانــم امیدی پیشــنهاداتی 
منابــع  ایجــاد  راســتای  در 

کــرد:  پایــدار مطــرح و بیــان 
منابــع  ایــن  ایجــاد  جهــت 
یژگــی هــا،  پایــدار بایــد بــه و

امکانــات  و  توانمنــدی 
هــر منطقــه توجــه داشــت، 
گاهــی عــدم توجــه بــه ایــن 

مســاله ایجاد این منابع را با 
کند. مشکل مواجه می 

۶

گفــت:  خواهــران  علمیــه  اســتادحوزه 
بانــوان ثابت کردند عاوه بــر اجرای نقش 
همســری و مــادری در خانــواده، بــا حضــور 
در جامعــه تاثیر بســزایی در رشــد علمی و 

معرفتی جامعه دارند

کوثر، خانــم دکتر خدیجه  گــزارش خبرگزاری  به 
گفتگــو بــا اخبــار قرآنــی  احمــدی بــی غــش در 
کمک به نیازمندان  گفت: همدلی، همراهی و 
بعد از انقالب اسالمی به صفت عمیق روحی 

در افراد جامعه ما تبدیل شده است.
پژوهشــگر  و  خواهــران  علمیــه  اســتادحوزه 
مســائل دینــی بــا اشــاره بــه فرمایشــات مقــام 
معظــم رهبری و دعوت ایشــان از مــردم برای 
کمــک بــه اقشــار  انجــام رزمایــش همدلــی و 

آسیب پذیر افزود: مردم مومن و انقالبی ایران 
اســالمی در لبیــک بــه دعــوت مقــام معظــم 
رهبــری تــالش کردند تا آنجا کــه می توانند به 
کننــد و از وقت و  کمــک  اقشــار آســیب پذیر 
یــش گذشــت کردنــد بطــوری که با  حــال خو
کمک ها مواجه شدیم. سیل عظیمی از این 

اســالمی هیــچ  تعالیــم  در  کــرد:  کیــد  تا وی 
امری مهمتر از انفاق و کمک به دیگران برای 
نزدیک شــدن به خدا نیست و در دین اسالم 

یق شده است. کردن به همنوع تشو کمک 
اســتاد حوزه علمیه خواهران و پژوهشگر نخبه 
ز بــا  کشــوری در بنیــاد ملــی البــرز گفــت: امــرو
کرونا مردم بــه صورت جهادی  شــیوع بیماری 
افــراد  بــه  مالــی  و  روحــی  کمک هــای  بــرای 
نیازمنــد وارد میدان شــدند و این نوع کمک ها 
انقــالب  زی  پیــرو زمــان  در  مــا  را  اقدامــات  و 

اسالمی و هشت سال دفاع مقدس و در دیگر 
یخی انقالب تجربه کردیم و همه  ره های تار دو

کردیم. برای رفع مشکالت تالش 
یت خصلت  خانم احمدی بی غش افزود: تقو
بــه نیازمنــدان ســبب رشــد  یــاری  و  همدلــی 
شــخصیت افراد می شــود و انسان را به تفکری 

عمیق در آموزه های دینی وا می دارد.
اســتاد حــوزه علمیــه خواهــران افــزود: بایــد بــه 
ران شــیوع  افــراد نیازمنــد آموزش داد تا پس از دو
بیمــاری، توانایــی پیــدا کننــد تا روی پــای خود 
بایســتند و ایــن در اصــل نشــان دهنــده ارتبــاط 
که باید برای  همدلی و سال جهش تولید است 

توانمندی افراد چرخ های تولید نیز بچرخد.
بانــوان  نقــش  بــاره  در دینــی  مســائل  پژوهشــگر 
درمنــزل در کیفیت عبادات فردی افراد خانواده 
کردن شــرایط برای توجه  گفــت: بانوان در فراهم 

عمیــق افــراد خانــواده در عبــادت فــردی نقــش 
موثــری دارنــد و روحیــات آنان به عنــوان مادر به 

کمک می کند. یت تربیت دینی فرزندان  تقو
بــی غــش همچنیــن نقــش  خانــم احمــدی 
بانوان را در رشــد و فعال جامعه موثر دانســت 
کردند عالوه بــر اجرای  و افــزود: بانــوان ثابــت 
بــا  خانــواده،  در  مــادری  و  همســری  نقــش 
رشــد  در  بســزایی  تاثیــر  جامعــه  در  حضــور 
حضــور  و  دارنــد  جامعــه  معرفتــی  و  علمــی 
بانــوان در عرصــه اجتماعی منافاتــی با نقش 
آنــان در خانه نه تنها ندارد بلکه کامل کننده 

یکدیگر است.

است وري  ضر خواهران  علمیه  حوزه  در  پذیرش  رساني  اطالع  جهت  ها  ارگان  ظرفیت  از  گیری  بهره   
همدان: استان  خواهران  علمیه  حوزه  مدیر 

دارند جامعه  رشد  در  یادی  ز نقش  بانوان 

ــا   »کتــاب کاش برگــردی« کتابــی اســت کــه چــاپ اول ت
ســوم آن در قالــب پیــش فــروش در کمتــر از ۱۰ روز بــه 

فروش رفت.

زکریا  نامه شهید مدافع حرم  زندگی  برگردی؛  کتاب کاش 
پرفروش  کتاب  نویسنده  جدید  اثر  مادر،  روایت  به  شیری 
»یادت باشد« توسط انتشارات شهید کاظمی منتشر شد.
نویسنده این کتاب که قبال با کتاب »یادت باشد« نگاهی 
در  بار  این  است  داشته  حرم  مدافعان  زندگی  به  عاشقانه 
کتاب »کاش برگردی« در نگاهی تازه، داستان زندگی یکی 
روایت می  به  زبان مادر شهید  از  را  از شهدای مدافع حرم 
نشیند و در صفحات مختلف نکات تربیتی یک زندگی 
ساده را با روایتی داستانی و جذاب تقدیم خوانندگان می 

کند.
خود  از  برای  بود  عاشقانه  پنجره ای  باشد  یادت  کتاب 
گذشتن و کتاب کاش برگردی پنجره ای مادرانه است برای 

از کجا آمدن.
عصر  زکریاهای  و  حمیدها  تربیت  روایت  برگردی  کاش 

ماست.
ایجاد  برایتان  سؤال  این  باشد  یادت  کتاب  مطالعۀ  با  گر 
چگونه  یا  شد،  حمید  مانند  می شود  چگونه  که  شد 
کاش  کتاب  کرد،  تربیت  حمید  چون  فرزندی  می شود 
برگردی را بخوانید. معتقدم این روایت نه تنها روایت مادر 

زکریا، بلکه روایت همۀ مادران شهدای سرزمین ماست.
این »د ر ا م« تنها »م ر ا د« دل ما بر »م د ا ر« زندگی یک »م ا د 
ر« نیست؛ بلکه مادرانه ای برای همۀ نسل هاست. آینه ای 
روشن از همۀ مادرانی که از جگرگوشه هایشان گذشتند تا 
برای  مادرانه فرصتی  این  را نچشیم.  ناامنی  تلخ  ما طعم 
مرور تالش همۀ مادران این سرزمین در تربیت نسل بالندۀ 

مدافعان غیرت و شهامت است.

ین کتاب  کاش برگردی؛ مادرانه تر

مدافع حرم منتشر شد

استان  خواهران  علمیه  حوزه  مدیر 
کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه اساتید 
حوزه علمیه خواهران استان مدارک حوزوی 
و  متبحر  مدرسان  از  و  دارند  دانشگاهی  و 
حوزه  مدرسان  اكثر  افزود:  هستند،  باسواد 
تشکیل  بانوان  را  استان  خواهران  علمیه 

مي دهند.

معاون فرهنگی مدرسه علمیه الزهرا)سام 
کمک  رزمایشات  انجام  همدان  علیها(  اهلل 
شدن  فراگیر  موجب  را  مواسات  و  مومنانه 
همنوعان  به  مهربانی  و  همدلی  مفهوم 

دانست.

همدان  استان  خواهران  علمیه  حوزه  مدیر 
بهره گیری از ظرفیت ارگان ها را جهت اطاع 
خواهران  علمیه  حوزه  در  پذیرش  رساني 

ضروري عنوان کرد.

مدیر حوزه علمیه خواهران استان اردبیل از 
تحصیلی  سال  برای  طلبه  بانوي   ۲۴۰ جذب 
استان  این  خواهران  علمیه  حوزه  در  جدید 

خبر داد.

خواهران  علمیه  حوزه  فرهنگی  معاون 
توزیع  از  بلوچستان  و  سیستان  استان 
نیکوکاری  مرکز  توسط  معیشتی  100بسته 
زاهدان  علیها(  اهلل  معصومه)سام  فاطمه 
به ارزش ریالی 500 هزار تومان میان نیازمندان 

خبر داد.

استان  خواهران  علمیه  حوزه  مدیر 
کرمانشاه گفت: 12 مدرسه علمیه خواهران 
و   2 سطح  مقطع  در  کرمانشاه  استان 
سه  سطح  مقطع  در  مدرسه   2 همچنین 

طلبه می پذیرد.

معاون آموزش حوزه علمیه خواهران استان 
فراگیر  و  گسترش  منظور  به  گفت:  ایام 
کردن آموزش علوم حوزوی، امکان تحصیل 
معارف  فراگیری  به  مند  عاقه  خواهران 
اسامی در 6 مدرسه علمیه خواهران استان 

فراهم شده است.

خواهران  علمیه  حوزه  فرهنگی  معاون 
استان کرمانشاه از فعالیت 197 بانوی طلبه 
استان در خط مقدم مبارزه با ویروس کرونا 

خبر داد.

کردستان  استان  امداد  کمیته  کل  مدیر 
علمیه  مدرسه  نیکوکاری  مرکز  افتتاح  از 
علیها(  اهلل  الزهرا)سام  فاطمه  خواهران 

کامیاران برای کمک به نیازمندان خبر داد.

بوشهر  استان  خواهران  علمیه  حوزه  مدیر 
از فعالیت 271 بانوی طلبه استان بوشهر در 

خط مقدم مبارزه با ویروس کرونا خبر داد.

گلستان  خواهران  علمیه  حوزه  مدیر 
علمی  مراكز  و  علمیه  های  حوزه  گفت: 
از  تولید  جهش  بحث  در  مهمی  نقش 
طریق همکاری و تشویق تولید کنندگان 
ایفاء کنند و اصلی ترین نقش حوزه های 
تولید  تولید«،  »جهش  بحث  در  علمیه 

علم است.

بیش از هزار بسته معیشتي در شب میاد 
میان  السام(  مجتبي)علیه  حسن  امام 
از  دیدگان  خسارت  و  نیازمندان  خانواده 

بحران ویروس کرونا توزیع شد.

خواهران  علمیه  مدرسه  فرهنگی  معاون 
از  درگزین  قروه  علیها(  اهلل  فاطمیه)سام 
حضور فعال خواهران طلبه شهرستان قروه 

درگزین در تغسیل اموات کرونایی خبر داد.

نورالزهرا)سام اهلل  تخصصی  مرکز  مدیر 
علیها( ساری گفت: حضور عمومی خواهران 
جهت  که  بسزایی  نقش  به  توجه  با  طلبه 
به  باید  دارند  جامعه  زنان  تزکیه   و  تربیت 

حضور تخصصی تبدیل شود.

کوتاه اخبار 
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مدیر حــوزه علمیه خواهران اســتان بوشــهر 
از فعالیت 27۱ بانوی طلبه اســتان بوشهر در 

خط مقدم مبارزه با ویروس کرونا خبر داد.

کبر اسماعیلی  حجت االسالم والمسلمین علی ا
گفــت:  بوشــهر  از  کوثــر  خبرگــزاری  بــا  گفتگــو  در 
کنون از  گان و شــیلد تا بیــش از 200 هزار ماســک، 
ســوی گروه هــای جهادی طالب مــدارس علمیه 
خواهران استان بوشهر تولید و به بیمارستان های 

یل داده شده است. سراسر استان تحو
وی افــزود: ایــن گــروه هــای جهــادی با هــدف رفع 
کمبــود ماســک و دســتکش بهداشــتی بــه منظــور 
کرونا اقدام  یــروس  کمــک به پیشــگیری و کنترل و

کرده اند. به تولید ملزومات حفاظت فردی 
مدیر حوزه علمیه خواهران اســتان بوشهر از اعالم 
آمادگــی طــالب خواهــر مــدارس علمیــه خواهران 
این استان برای ادامه هرگونه همکاری جهادی با 
حوزه بهداشت و درمان خبر داد و گفت: خواهران 
طلبــه در هــر حــوزه ای که بهداشــت و درمــان نیاز 
همــکاری  هرگونــه  انجــام  آمــاده  باشــد،  داشــته 

جهادی هستند.
وی خاطرنشــان کرد: مدارس علمیه خواهران این 
اســتان بیش از 200 بسته غذایی و بهداشتی میان 
کمک خیرین  نیازمندان و محرومان این استان با 

کرده است. یع  توز
حــوزه علمیــه خواهــران اســتان بوشــهر هــم اکنون 
دارای ۱۱ مدرســه علمیــه در مقاطــع یــک تــا ســه 
که در این میان شهر بوشهر دارای 2 مدرسه  است 
علمیه و یک مرکز آموزش عالی و دیگر شهرســتان 
کدام دارای یک مدرسه علمیه خواهران  ها نیز هر 
که ســه هزار و ۳۶۸ طلبه خواهر مشغول  هســتند 
بــه تحصیل و بیــش از ۶20 دانــش آموخته دارد که 
بــه عنــوان اســتاد، پژوهشــگر، مبلــغ دینــی، فعال 
فرهنگی و غیره در عرصه های مختلف فرهنگی 

و اجتماعی استان مشغول به فعالیت هستند.

علمیــه  حــوزه  مدیــر 
بــه  یــزد  اســتان  خواهــران 
در  طلبــه  بانــوان  نقــش 
اعتــالي  بــراي  برنامه ریــزي 
و  اشــاره  دینــي  فرهنــگ 
نقــش  کــرد:  خاطرنشــان 
بســیار  کشــور  در  طــالب 

ارزشمند است.

کوثــر  خبرگــزاری  گــزارش  بــه 
االســالم  حجــت  یــزد،  از 
شــورکي  کارگــر  والمســلمین 
در دیــدار بــا فرمانــدار ابرکــوه با 
کیــد بــر اســتفاده از ظرفیت  تا
هاي فرهنگي مدرســه علمیه 
ابرکــوه  شهرســتان  خواهــران 
افزود: مدرسه علمیه خواهران 
کوثر)ســالم اهلل علیهــا( ابرکوه 
و  علمــي  قابلیت هــاي  از 

برخــوردار  باالیــي  فرهنگــي 
آن  ظرفیــت  از  بایــد  و  اســت 
بیشــتر  هرچــه  توســعه  بــراي 
فرهنــگ دینــي و مذهبــي این 

کند. شهرستان استفاده 
وي در ادامــه بــه نقــش طــالب 
اعتــالي  بــراي  یــزي  برنامه ر در 
و  اشــاره  دینــي  فرهنــگ 
کــرد: نقش طالب  خاطرنشــان 
در کشور بسیار ارزشمند است 
بنابریــن باید از ایــن ظرفیت به 

کرد. نحو احسن استفاده 

محمــد  دیــدار  ایــن  ادامــه  در 
کاظمی نسب، فرماندار ابرکوه 
یــی بــه  گو ضمــن خــوش آمــد 
مدیــر حــوزه علمیــه خواهــران 
همراهانشــان،  و  یــزد  اســتان 
حــوزه  بــه   فرمانــداري  نــگاه 
و  فرهنگــي  کــز  مرا و  علمیــه 
یــک  را  شهرســتان  مذهبــي 
نــگاه تعاملي دانســت و افزود: 
جهــت  ابرکــوه  فرمانــداري 
مدرســه  مســائل  پیگیــري 
کوثر)ســالم  علمیــه خواهــران 

اهلل علیها( ابرکوه، آمادگی الزم 
جهــت همــکاری را دارد و در 
کوششــی  ایــن راســتا از هیــچ 

کرد. یغ نخواهد  در
حــوزه  بیشــتر  هرچــه  معرفــی 
علمیه خواهران و ظرفیت های 
موجــود، آشــنایی مدیر مدرســه 
فرمانــدار  بــا  ابرکــوه  علمیــه 
محتــرم، ایجاد تعامل و بررســی 
امــور  همــکاری،  زمینه هــای 
ژه هــای عمرانی  مربــوط بــه پــرو
برنامه هــا  از  حمایــت  جلــب  و 
علمیــه  مدرســه  طرح هــای  و 
خواهران کوثر)سالم اهلل علیها( 
ابرکــوه از اهــداف و ثمــرات این 

نشست مشترک بود.
در حاشــیه این دیدار، حجت 
کارگر از  االســالم و المســلمین 
کوثر؟اهس؟ ابرکوه  مدرسه علمیه 

رد. بازدید به عمل آو

معــاون فرهنگــی و تبلیغــی مدرســه 
علمیــه خواهــران الزهــرا  بــه تشــریح 
اقدامــات جهــادی طــالب در مقابله با 

ویر.س کرونا پرداخت.

معــاون فرهنگی و تبلیغی مدرســه علمیه 
خواهــران الزهــرا ســالم اهلل علیهــا همــدان 
در گفــت  وگــو با خبرنــگار خبرگــزاری کوثر 
بــاره فعالیت هــای طالب  در همــدان، در
کرونا،  یروس  این مدرسه در ایام مبارزه با و
اقدامــات  یــج  ترو هــدف  بــا  کــرد:  اظهــار 

آموزشــی و فرهنگی و در راستای خدمت 
خواهــران  همشــهریان،   و  هم نوعــان  بــه 
طلبه، مبلغه، اســاتید و دانش آموختگان 
بــا حضــور جهــادی در میــدان مقابلــه بــا 

کرونا، به یار مردم شتافتند.
وی اضافــه کــرد: آمــوزش خواهــران مبلغه 
کرونــا،  امــوات  تدفیــن  و  تکفیــن  جهــت 
کــه  مبلغانــی  و  ر  مشــاو توجیــه خواهــران 
توانایی همدردی با بازماندگان را داشــته و 
یع اقالم  بــه آنان روحیه بدهند و تهیه و توز
کــم در آمد از دیگر  حمایتــی خانواده های 
فعالیت های جهادی بانوان طلبه است.

یع 50 بســته حمایتی  خــرازی از تهیه و توز
به ارزش هر بســته ۳00 هزار تومان در میان 
اقشار آســیب پذیر جامعه به مناسبت ماه 
مبــارک رمضــان خبــر داد و اظهــار کــرد: به 
منظور لبیک به فرمان مقام معظم رهبری 
بــرای  گســترده  رزمایــش  برگــزاری  امــر  در 
کمــک مؤمنانــه بــه  مواســات، همدلــی و 
نیازمندان و فقرا، با همکاری کانون دانش 
آموختگان مدرســه علمیه الزهرا سالم اهلل 
زهــای مــاه مبــارک  یــن رو علیهــا، در آغاز
یع شد.. کاال توز رمضان، تعداد 50  سبد 

نشــر هاجــر بــه تهیــه کتابخانــه هــای حــوزه هــای 
علمیه و کتاب های درســی طــالب مناطق محروم 

با حداکثر تخفیف اقدام می کند.

کوثر، نشســتی جهت پوشــش  گــزارش خبرگــزاری  به 
نیات موقوفه مرحوم فرجاد با حضور حجت االســالم 
علمیــه  هــای  حــوزه  مدیــر  حســامی،  المســلمین  و 
خواهــران اســتان مرکزی، احمد شــایانفر، مدیر عامل 
مرکز نشر هاجر و متولیان موقوفه مرحوم فرجاد در دفتر 

مرکز نشر هاجر برگزار شد.
در این جلسه مقرر شد که مرکز نشر هاجر به نسبت به 
اعــالم نیازمندی ها و تأمیــن کتاب جهت کتابخانه 
تعــدادی از مدارس علمیه خواهران و طالب مناطق 
یســت تــا ســیصد  کــه مبلــغ دو کننــد  محــروم اقــدام 
میلیون تومان در ســال برای امر از ســوی موقوفه پیش 

بینی شده است.

مختصری از زندگینامه واقف:
حــاج عبــاس علــی فرجــاد واقــف در ســال ۱۳۹۹ در 
شــهر اراک متولد شــد و تا کالس نهم متوســطه قدیم 

مشغول به تحصیل بوده اند.
در آن ســال بــه علــت فوت مرحــوم پدر خود، بــه ناچار به 
جهــت هزینه های تحصیل و زندگی خود و مادر  مجبور 

کسب علم شد. کنار  به فعالیت های اقتصادی در 
امــام  حضــرت  مرجعیــت  و  زعامــت  بــا  وی  جوانــی   
خمینی و حماسه ۱5 خرداد سال ۱۳42 باعث جذب 
نامبــرده در فعالیتهای سیاســی، فرهنگی و اســالمی و 

گردید. عالوه شدن بر مشغله های دیگر ایشان 
وی در ســال ۱۳40 بــه ناچــار بــه تهران عزیمــت کرد و 
کرد و منشًا  گذاری  ادامه فعالیت خود را در آنجا پایه 
خدمــات اســالمی، سیاســی و اقتصــادی مناســبی 

شد.
و  مذهبــی  کتابهــای  تهیــه  واقــف  نیــات  جملــه  از 
مناســب جهت تجهیز کتابخانه ها و طالب مناطق 

محروم می باشد.

وم  محر مناطق  نیاز  مورد  های  کتابخانه   
شود می  تجهیز  هاجر  نشر  مرکز  توسط 

بوشهر استان  طلبه  بانوی   271  
وس  ویر با  زه  مبار مقدم  خط  در   

کنند می  فعالیت  ونا  کر

فرجاد؛  مرحوم  موقوفه  نیات  اهداف  راستای  ر  د بوشهر: استان  خواهران  علمیه  حوزه  مدیر 

دارند موثري  نقش  دیني  فرهنگ  اعتالي  براي  یزي  برنامه ر در  طلبه  خواهران   

یزد: استان  خواهران  علمیه  حوزه  مدیر 

مردم به  خدمت  جهاد  میدان  در  همدانی  طلبه  بانوان   
کرد: ح  مطر همدان  لزهرا؟اهس؟  ا خواهران  علمیه  رسه  مد ی  تبلیغ و  ی  فرهنگ معاون 
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تربیتــی  علمــی  شــورای  دبیــر  خالقــی،  محمــود  آقــای 
حوزه هــا علمیــه خواهــران و از هم رزمان ســردار شــهید 
قاســم ســلیمانی، در یادداشــتی بــه بیــان خاطــره ای از 
دیــدار بــا ایــن سردارشــهید در حــرم امیرالمؤمنیــن در 

شب قدر سال گذشته پرداخت.

آقــای محمــود خالقــی، دبیر شــورای علمی تربیتــی حوزه های 
دیــدار  از  بیــان خاطــره ای  بــه  یادداشــتی  علمیــه خواهــران در 
سردارشهید قاسم سلیمانی در حرم امیرالمؤمنین در شب قدر 
ســال گذشته پرداخته است. در ادامه متن کامل این یادداشت 

تقدیم می گردد: 
روز جمعــه، هجدهم ماه مبارک رمضان ۱440 مصادف با ســوم 
خــرداد ۱۳۹۸ بــرای اقامتی ده روزه، با خانواده وارد نجف اشــرف 
شــدیم، پیش بینی ســاعت ورود به نجف، فرصت روزه آن روز 
را از مــا گرفتــه بــود. برای یافتن نشــانی محل اســکان زیر آفتاب 
بــاغ نجــف، خیابانها و کوچه های زیادی را بــاال و پایین کردیم. 
همــه بــي ثمر بــود، گرمای فوق العــاده هــوا آدم را کالفه می کرد، 
باالخــره یک روحانــی فاضل از اهالی نجف، متوجه خســتگی 
و تشــنگی مــا شــد و بــه کمکمــان آمــد. دریافت که مســافریم و 
روزه نیســتیم. در البی ســاختمان موسســه فرهنگی اش؛ با آب 
خنک از ما پذیرایی کرد، بعد سپردمان به یکی از کارکنان آنجا 

تا با وسیله نقلیه شخصی اش ما را به محل اسکان برساند.
و  کشــیده  طــول  ســاعت   24 تقریبــا  نجــف،  تــا  قــم  از  ســفر   
خســته مان کــرده بــود. شــخصا ترجیــح دادم بعد از اســتراحت 
و انجــام غســل زیــارت و جمعه، نمــاز را در حــرم مطهر حضرت 
امیر ســالم اهلل علیه بخوانم. دو ســه ســاعتی به مغــرب مانده، 
گوشــه ای از حرم مشغول نماز شدم، تقریبا نماز ظهر تمام شده 
بــود کــه در کمال تعجب و نابــاوری ناگهان دیدم حاج قاســم از 
کنــارم گذشــت. یــادم افتاد حدود یــک هفته قبــل از آن، تهران، 
درمنزل شــهید تهامی، وقتي به حاج قاسم گفتم خدا بخواهد 
بمناســبت دهه آخر ماه مبارک« نجف مشــرف باشــم؛ جواب 
داد: من هم دوســت دارم شــب نوزدهم را در حــرم امیرالمومنین 

علیه السالم احیا بگیرم.

 

کمــی جلوتر ایســتاد بــرای خوانــدن اذن دخول. رفتــم جلو برای 
ســالم و احوالپرســی، حســین پورجعفری و دو ســه نفر دیگر که 
آنهــا را نمــی شــناختم، همراهــش بودنــد. حــاج قاســم گفــت: 

زیارت می کنم؛ بر می گردم با هم حرف میزنیم.
 مشــغول زیــارت و دعــا شــدم، حســین هــم کنــارم ایســتاد بــه 

زیارتنامه و نماز.
زیــارت حــاج قاســم نزدیــک یــک ســاعت طــول کشــید، وقتي 
برگشــت گفــت: بعــد از مغرب تمــاس میگیرم و با هــم قرار می 
گذاریم. گرم و صمیمی، همدیگر را بغل کردیم، بعضی از زائران 
ایرانــی و عراقــی، او را شــناخته و با نگاهی حســرت بار، صحنه 
روبوســی مــا را تماشــا مــی کردنــد، بعضــی هم بــا ایماء و اشــاره 

سفارش می دادند از طرفشان، حاجی را ببوسم.
ســعادت زیــارت حضــرت و توفیــق دیــدار حــاج قاســم، حــال 
خوشــی برایــم ایجــاد کــرد. انــگار روی زمیــن نبــودم. ایــن دیــدار 
را پذیرایــی امــام العارفیــن ســالم اهلل علیــه تلقــي کــردم، قطعــا 
عنایت ایشــان بود که آن ســاعت خاص حرم باشــم و در مســیر 

ورود حاج قاسم مشغول نماز شوم.
 بعــد از مغــرب، تمــاس گرفت و قرار گذاشــتیم ســاعت ۱0 باب 
القبله همدیگر را ببینیم کمی زودتر از وقت، با هفت، هشــت 
نفر دیگر آمد. در صحن مطهر حضرت، وارد غرفه ای شــدیم که 
گویــا از قبــل بــرای همین منظور پیش بینی شــده بــود، حاجی 
دلــش می خواســت باالی پشــت بام احیــا بگیریم. امــا گفتند 
کارگــران مشــغول بنایی اند و اوضــاع آنجا بهم ریخته اســت. او 

هم اصرار نکرد و پذیرفت، از جمع حاضر در اتاق
حسین یک نفر دیگر را به من معرفی کرد: ابومهدی المهندس، 
بــا اســم ابومهدی آشــنا بودم ولــی تا آن شــب، او را ندیــده بودم. 
چهــره ای نورانــی و دوســت داشــتنی داشــت، بــا یک نــگاه و در 
همان لحظه، شدیدا به او عالقه مند شدم. طوري که دلم می 

خواسته باز هم در مدت اقامت در نجف او را ببینم.
 همــه مشــغول ذکــر و تالوت قرآن شــدند. هیچ کــس با دیگری 
حــرف نمیــزد، حاجی هــم عینکــش را زد و نشســت به تالوت 
قرآن. عبادت فردی مان یک ساعتی طول کشید. بعد حاجی 
گفــت: مــی خواهیم ســه شــبانه روز نمــاز قضا بخوانیم، شــما 

امــام جماعــت باش، با اینکــه امامت بــرای آن مامومین عزیز و 
آبرومند در درگاه خداوند برایم ســنگین بود؛ اما پذیرفتم و گفتم 
چشم. کار دیگری هم نمی شد انجام داد. تنها من در آن جمع، 

طلبه بودم. گرچه من هم ملبس به لباس روحانیت نیستم.
بــه هــر ترتیب ایســتادیم و چهــار رکعت نمــاز ظهر را بــا آرامش و 
طمأنینــه خواندیــم، بعد از ســالم، حاجــی ســرش را آورد جلو و 
آهســته و بــا حجــب و حیــای زیــادی گفــت: فالنی!! هــم نماز 
زیادی باید بخوانیم و هم اعمال دیگری باید انجام دهیم!! اگر 

امکان دارد نمازها را قدری سریع تر بخوانیم.
یــادم افتــاد کــه هفتــه قمــل، منــزل شــهید تهامــی، در جمــع 
دوســتانه و خانوادگــی مــان نیــز همیــن تقاضــا را داشــت؛ ولــی 
خیلــی خودمانــي، آنجا گفت: حــاج محمود مهمــان ها افطار 
نکــرده انــد، نمــاز را تند بخــوان؛ طولش نده! اما شــبا احیا، این 
را بــا ادبیاتــی متفــاوت و خیلــی رســمی گفــت؛ چــون بیشــتر 
مامومیــن مــرا نمــی شــناختند و حاجــی خواســت احترامم به 
عنوان امام جماعت حفظ شود. مراعات این نکته اخالقی به 
ظاهر کوچک اما در واقع بزرگ در زندگی سردار شهیدمان فراوان 

بود.
 بــه هــر حــال، به نماز ســرعت دادم و ســه شــبانه روز نمــاز قضا 
را خواندیــم. بعد از آن، حاج قاســم شــروع کرد بــه خواندن دعای 
جوشن کبیر، باحال خوشی میخواند و گریه می کرد، مدتها بود 

صدای گریه بلند حاجی را در حال دعا نشنیده بودم.
 البتــه ســال های خیلــی دورتر در گلزار شــهدای کرمان، به ویژه 
کنار مزار شــهید یوســف الهی، بعضی شــبهایی که در منزلش 
مــی مانــدم و نیز عصرهای جمعه در روضه های هفتگی خانه 

اش، به دفعات شاهد گریه های بلند او بودم.
 بــا همــان حال، تقریبا نصف دعا را خواند و بقیه را واگذاشــت 

به ابومهدی که صدا و الحني حزین و دلنشین داشت.
بعــد از اتمام دعا، دو ســه نکته کوتاه اخالقی را متذکر شــدم. از 
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شویم؛ همه کسانی را که حقی به گردنمان دارند، ببخشیم.
بعــد مشــغول قــرآن ســرگرفتن شــدم ؛ بــدون رفتن به حاشــیه و 
صرفــا بــا قرائت ادعیه و عبارات وارد شــده در آن شــب و شــفیع 

قرار دادن ائمه معصوم سالم اهلل علیهم.
 در آخر، چند دقیقه کوتاه ، از مصائب عقیله بنی هاشم سالم 
اهلل علیهــا یــاد کــردم واینکــه زینــب کبــری ســالم اهلل علیها در 
چنیــن شــبی، فرق شــکافته پدر را دیدنــد و عصر عاشــورا بدن 
بی سر برادر را... و در حالی که قطرات اشک بر گونه همه جاری 
بــود، بــا خواندن دعــای "اللهــم ارزقنا توفیــق الطاعــة…” آخرین 
درخواســت های آن جمــع آســمانی را بــه محضــر حــق تعالــی 
منعکس نمودم، همه مراســم قرآن  ســر گرفتن، حدود 20 دقیقه 

طول کشید.
 بعد از آن، در فضای نســبتا تاریک اتاق، هر کدام مشــغول نماز 
شــب شــدند. پــس از فراغــت از نافله، چــراغ را روشــن کردند و با 
چای از حاضران پذیرایی شــد. حاج قاســم گفت: من باید بروم 

و آماده شوم تا ان شاء اهلل بعد از نماز صبح، برگردم ایران.
خداحافظــی کردیــم و از غرفــه آمدیــم بیــرون. جلــوی در همــان 
غرفه، جمع حدود بیســت نفره ای از زائران ایرانی روی سکویی 

کم ارتفاع، نشسته بودند و یک نفر برایشان روضه می خواند.
حاجی بدون اینکه حرفي بزند؛ رفت پشــت سر زائرها نشست 

و با آنها یک دل سیر گریه کرد.
 همــان گونــه کــه در قــرآن تصریح شــده - وان تعــدوا نعمة اهلل ال 
تحصوهــا - نعمــت هــای الهــی قابــل شــمارش نیســتند و در 
ایــن میــان عطاهای ویــژه ای هســتند که ســرآمد نعمت های 
دیگر به حساب می آیند. من قطعا احیای آن شب را از جمله 
بزرگتریــن نعمت ها در حق خودم می دانم. شــب ۱۹ ماه مبارک 
رمضــان، در محضــر شــریف امیرالمؤمنین ســالم اهلل علیه و در 

جمع آن انسان های آسمانی.
اگرچــه احیاهای فراموش نشــدنی دیگری با دوســتان شــهید و 
سفر کرده ام داشته ام؛ اما شرایط سال گذشته و سعادت تشرف 
بــه محضــر مجســمه تقــوا و عدالــت؛ مولــی الموحدیــن علیه 

السالم احیای آن شب را برای من استثنایی کرد.
 حاج قاســم می گفت: شــب های قدر یکی دو ســال قبل، یک 
شب کربال بودم؛ شب دیگر حرم حضرت رقیه سالم اهلل علیها 
و یــک شــب دیگر بیــن رزمنــدگان مقاومــت در صفــوف مقدم 

عملیات. حضور در اماکن متبرک برای او اتفاق تازه اینبود.
اما از آنجا که وسعت یافتن ظرفیت وجودی حاج قاسم و مهیا 
شــدن مقدمــات اجابــت دعــای همیشــگی او در پیوســتن بــه 
قافله شهیدان، در شب نوزدهم رمضان ۱440 فراهم شده است، 

شاید برای او هم شبی ویژه و استثنایی قلمداد شده باشد:
 چه مبارکه ســحری بود و چه فرخنده شــبی /  آن شب قدر که 

این تازه برانم دادند!
 چه بسا در همان مراسم ساده و خودمانی، در توسل، دعا و گریه 
های طوالنی و بلند آن سه بندۗ مخلص در حرم امیرالمومنین 
علیه افضل صلوات المصلین، فوز عظیم شــهادت، برایشان 
رقــم خــورده باشــد، آن هم به دســت شــقی ترین افــراد همچون 
مــوالی شهیدشــان علــي علیه الســالم. نعم، انهــم فلما قضوا 
نحبهم، قتلهم " اشقی األشقیاء من المعاصرین" یتبع "اشقی 

األشقیاء من األولین واآلخرین"!
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گذشته  خاطره ای از سردار شهید قاسم سلیمانی در شب قدر سال 

طــی نشســتی برخط)آناین( میان مســئوالن معاونت 
امــور حوزه های علمیه خواهران و مدیران حوزه علمیه 
خواهران اســتان های گیان، زنجان و سمنان که صبح 
امروز برگزار شــد، فعالیت های خواهــران طلبه جهادگر 

در مقابله با ویروس کرونا تشریح شد.

 نشســت برخط)آنالین( با عنوان »امید و انســجام« با حضور 
مســؤوالن معاونت امور حــوزه های علمیه خواهــران و مدیران 
حوزه علمیه خواهران اســتان های گیالن، ســمنان و زنجان 
برگزار شد که در این نشست فعالیت های طلبه های خواهر 

در مقابله با ویروس منحوس کرونا مورد بحث قرار گرفت.
در ابتــدای نشســت، حجت االســالم و المســلمین علیرضا 
صابریان، مدیر حوزه علمیه خواهران ســمنان، ترس از ابتالء 
بــه ویــروس کرونــا و وســواس های فکــری را اولین مشــکل این 
بیماری دانست و گفت: با شیوع ویروس کرونا، مردم از زندگی 
اجتماعی خود دور شــده و به وســواس هــای فکری دچار می 
شــدند، امــا با تدبیر حــوزه های علمیه خواهــران و طرح های 
امیــد بخشــی، طالب توانســتند در ایــن زمینه موثر باشــند و 

تعادل را در جامعه حفظ کنند. 
وی افــزود: اولیــن قدم طالب در مبارزه با شــیوع ویروس کرونا، 
عضویــت در ســتادهای مردمــی مبارزه بــا کرونا بــود و در ادامه 
50 نفــر از طلبه های خواهر با حضــور در مراکز درمانی، با کادر 
درمان همکاری های موثری داشــتند و در روحیه بخشــی به 

بیماران و کادر درمانی اقدامات مناسبی صورت گرفت.
مدیــر حــوزه علمیــه خواهــران ســمنان، در ادامــه بــه تشــریح 
فعالیــت هــای دیگر طلبــه های خواهــر در مبارزه بــا ویروس 
کرونا پرداخت و گفت: مشاوره های معنوی به مردم و خانواده 
هایــی کــه بیمــاران کرونایــی دارند، تهیــه و توزیع بروشــورهای 
فرهنگی و اطالع رســانی بهداشــتی، تهیه و تولید اقالم مورد 
نیــاز بیمارســتان هــا ماننــد دوخــت لبــاس یکبــار مصرف و 
ماسک، برگزاری جلسات دعا برای معنویت بخشی، تقدیر 
از طــالب پرســتار، برگــزاری جشــن میــالد ولیعصــر درمراکــز 
درمانــی از جملــه فعالیت های طلبه هــای خواهر در مقابله 

با ویروس کرونا بوده است.

در ادامــه حجــت االســالم و المســلمین صادقــی، مدیر حوزه 
علمیــه خواهــران زنجــان بــا اشــاره بــه فرمایــش مقــام معظم 
رهبــری، عرصــه کلــی فعالیــت هــای حــوزه هــای علمیــه  را 
فعالیــت هــای اجتماعــی دانســت و گفــت: از ابتــدا شــیوع 
ویروس کرونا در استان زنجان، ستادی با شش کمیته تشیل 
شد که خواهران طلبه در این شش ستاد حضوری چشمگیر 

و فعال داشتند.
وی افــزود: طلبــه خواهــر در شــش کمیتــه تغســیل، پویــش 
فضــای  ســالمت،  صــدای  پشــتیبانی؛  ماســک؛  دوخــت 
مجــازی و همیــاران ســالمت طــالب ســاماندهی شــدند و 

فعالیت درخشانی داشتند.
مدیــر حــوزه علمیــه خواهــران زنجــان بــا اشــاره بــه فعالیــت 
کمیتــه تغســیل از 2۹ اســفند مــاه اظهار داشــت: این کمیته 
با هماهنگی مســئولین و وجود موانع بســیار، با دو نفر آغاز به 
کار کرد و که با گذر زمان تعداد افراد جهادگر افزایش پیدا کرد و 
هــم اکنون تعداد قابل توجهی از خواهران جهادگران تغســیل 
اســتان زنجان، خاطرات خود را در قالب دل نوشــته ها آماده 
کرده و در فضای مجازی این دل نوشته قابل دسترس است.
حجت االســالم و المسلمین صادقی افزود: در کمیته پویش 

دوخــت ماســک، ۱۶0 هزار ماســک در انواع مخلتــف زیر نظر 
ســازمان علــوم پزشــکی بــا رعایــت اســتاندارد هــا تولیــد و در 

قالب بسته های بهداشتی توزیع شد.
وی با اشاره به فعالیت کمیته پشتیبانی در رزمایش مؤمنانه 
اظهــار داشــت: بــا فعالیــت کمیتــه پشــتیبانی در رزمایــش 
مومنانــه، مبلغــی بالــغ بــر 25 میلیــون تومان جمــع آوری و با 

نظارت و بررسی دقیق میان نیازمندان توزیع شد.
مدیــر حــوزه علمیــه خواهــران زنجــان افــزود: کمیتــه صــدای 
ســالمت، وظیفــه پاســخگویی تلفنــی و ایجــاد آرامش میان 
مردم را بر عهده داشــت و کارشناســان همواره تالش داشــتند 
تــا با مشــاوره های مذهبــی و دینی، اســترس و تنش های به 

وجود آمده را کنترل کنند.
حجــت االســالم و المســلمین صادقی با اشــاره بــه فعالیت 
هــای  طلبــه  داشــت:  اظهــار  خواهــر  طلبــه  مجــازی  هــای 
خواهــر در کمیتــه فضــای مجــازی با تولیــد محتــوا در زمینه 
هــای بهداشــتی و اعتقــادی و ارســال آن در پیــام رســان های 

مختلف، فعالیت های تبلیغی درخشانی را رقم زدند.
وی در پایــان ســخنان خود اظهار داشــت: حدود بیســت نفر 
از طلبــه هــای خواهــر در کمیتــه همیــاران ســالمت، در طرح 

غربالگــری حــدود فعالیــت داشــتند کــه همچنــان نیــز این 
فعالیت ها ادامه دارد. 

در ادامــه این نشســت آنالین، حجت االســالم و المســلمین 
مرتضــی حبیبــی، مدیر حوزه علمیه خواهران اســتان گیالن 
اظهار داشــت: ویروس کرونا در اســتان گیالن وضعیت بسیار 
پیچیده ای را رقم زد که موجب شد تا ما واکنش مناسبی در 

برخورد با این ویروس داشته باشیم.
وی افــزود: فعالیــت طالب خواهــر جهادگر اســتان گیالن در 
مقابلــه بــا ویــروس کرونــا، در ســه محــور تولیــدی، تشــویقی و 

تجویدی صورت گرفت.
مدیر حوزه علمیه خواهران گیالن با اشاره به توجیه و آموزش 
طــالب بــرای ورود بــه بیمارســتان هــا اظهــار داشــت: بعــد از 
آمــوزش طــالب، جلســاتی با مســئوالن بیمارســتان هــا برای 
ورود طــالب برای تجهیز و تغســیل اموات صــورت گرفت که 
در نتیجه استان گیالن، همزمان با استان قم از اولین استان 
هایی بود که طلبه های خواهر آن مشغول به تجهیز تغسیل 
اموات کرونایی شدند که حتی در بعضی از بیمارستان در هر 

شیفت ده طلبه برای تجهیز اموات آماده به کار بودند. 
حجــت االســالم و المســلمین حبیبــی اقدامــات حمایتــی 
طلبــه های خواهر جهادگر اســتان گیالن را بســیار درخشــان 
دانســت و افــزود: در بحــث اقدامــات حمایتــی حــوزه هــای 
از 5 هــزار ماســک  بیــش  علمیــه خواهــران اســتان گیــالن، 
توســط طــالب خواهر تولیــد و در قالب بســته های فرهنگی 

و بهداشتی توزیع شد.
وی بــا بیــان اینکــه از خواهران طلبه ای که در تغســیل اموات 
مشــارکت داشــتند تجلیــل بعمــل آمــد گفــت:  همزمــان بــا 
تجهیز و تغســیل اموات، طلبه های خواهر در دو بیمارستان 

مخصوص بانوان، به فعالیت های تبلیغی می پرداختند.
در پایــان نشســت، حجــت االســالم و المســلمین احمــدی، 
هــای علمیــه  انســانی حــوزه  منابــع  و  پشــتیبانی  مدیــر کل 
خواهــران اظهــار داشــت: طلبــه هــای خواهــر در شــرایطی کــه 
خیلی ها عرصه را خالی کردند، نه تنها در ســنگر علم بلکه 
در سنگر خدمت پیش قدم شدند و پرچم حوزه های علمیه 
خواهران و حضرت فاطمه زهرا)س( را برافراشته نگه داشتند.

شد یح  تشر جهادگر  طلبه  خواهران  های  فعالیت   


