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اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران کشور

ارسال بیش از 800 أثر 
به جشنواره استانی 

2عالمه حلی
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اطالعات  فناوری  مرکز  رئیس 
حوزه های علمیه خواهران، با اشاره 
به دومین حضور حوزه های علمیه 
خواهران در اجالس جامعه جهانی 
کرد:  بیان   2016 سال  اطالعاتی 
نظارت  تحت  »وسیس«،  اجالس 
متحد  ملل  سازمان  دبیرکل  عالی 
اتحادیه  تدارکاتی  مدیریت  با  و 
مخابرات،  ارتباطات  بین المللی 

برگزار می شود.
طائی زاده  علی  دکتر  آقای 
گفت: اجالس وسیس، بر اساس 
سازمان  عمومی  مجمع  مصوبه 
نهادهای  همه  مشارکت  با  و  ملل 
شد.  برگزار  موضوع  این  با  مرتبط 
در روند برگزاری این اجالس، همه 
مانند  دولتی  بین  سازمان های 
مؤسسات بین المللی و منطقه ای، 
سازمان های غیر دولتی و سازمان هایی 
تشکل های  یا  واتیکان  مانند 
نقش  زنان،  مختص  نهاِد  مردم 
فعالی در فعالیت های وسیس ایفا 

می نمایند.
مدیریت  مرکز  افزود:  وی 
با  خواهران  علمیه  حوزه های 
فضای  در  خود  به ظرفیت  توجه 
در  أثرگذاری  امکان  و  مجازی 
با تکیه بر اهمیت  جامعه جهانی 

در  آنان  محوری  نقش  و  زنان 
پیشنهاد  به  اقدام  دینی  جامعه 
اجالس  به  اختصاصی  پنل  
مدیریت  موافقت  با  که  نمود 
اجالس، در روز اول این اجالس 
پیشنهادی  موضوع  برای  زمانی 
نکته  این  که  یافت،  تخصیص 
در  موضوع  این  اهمیت  بیانگر 
جوامع بین المللی و تالش  موفق 
در  خواهران  علمیه  حوزه های 
در  اجالس،  مدیریت  نظر  جلب 
اختصاص زمان در روز اول و هم 

عرض با گزارش کشورها است.
رئیس مرکز فناوری اطالعات 
خواهران  علمیه  حوزه های 
جمهوری  گزارش  کرد:  تصریح 
ارائه  شامل  ایران،  اسالمی 
مرکز  به  مربوط  گزارش های 
علمیه  حوزه های  مدیریت 
خواهران، وزارت اقتصاد و دارایی 

و گزارش وزارت ارتباطات بود. 
مدیریت  مرکز  داد:  ادامه  وی 
در  خواهران،  علمیه  حوزه های 
اجالس  در  خود  حضور  دومین 
وسیس در کنار مراکز بین المللی 
و  داد  ارائه  قبولی  قابل  گزارش 
قابل  ظرفیت  نشان دهنده  این 
خواهران  علمیه  حوزه های  توجه 

مسئوالن  بلند   و  روشن  نگاه  و 
علمیه  حوزه های  مدیریت  مرکز 
خواهران و نقش پیشرو حوزه های 
و  زنان  توانمندسازی  در  علمیه 
آنان  مؤثر  حضور  ظرفیت سازی 

در فضای مجازی است.
این که  بیان  با  طائی زاده  دکتر 
اطالعاتی  جامعه جهانی  اجالس 
سال 2016 با حضور وزرای فناوری 
کشورهای  ارتباطات  و  اطالعات 
نهادهای  و  ملل  سازمان  عضو 
سازمان های  مانند  مدنی  جامعه 
نهادهای  دیگر  و  نهاد  مردم 
دریافت  جهت  مستقل  بین المللی 
پیش برد  در  کشورها  گزارش های 
خط و مشی های مصوب و تبادل و 
همفکری جهت تحقق چشم انداز 
در  تا ششم می   2 تاریخ  از   2030
ژنو برگزار شد، خاطرنشان کرد: در 
این اجالس عالوه بر گزارش های 
در  تخصصی  پنل های  کشوری، 
زمینه های مختلف مانند حاکمیت 
و  کودکان  از  حفاظت  اینترنت، 
توسط  علم  تولید  ارتقای  زنان، 
مسائل  و  اطالعات  فناوری  بستر 
افزون  روز  گسترش  با  مرتبط 
پنل های  در  اطالعات  فناوری 

متعدد مورد بررسی قرار گرفت.

رئیس مرکز فناوری اطالعات 
عنوان  خواهران  علمیه  حوزه های 
نهادهای  اجالس  این  در  کرد: 
مانند  ملل  سازمان  مجموعه  زیر 
در  و...  زنان  اتحادیه  یونسکو، 
اغلب جلسات مذکور با هیئت های 
از  و  داشتند  شرکت  رتبه  عالی 
دو  نیز  ایران  اسالمی  جمهوری 
کشوری  گزارش  قالب  در  پنل 
شد  ارائه  الکترونیک  علم  و 
حوزه های  مدیریت  مرکز  که 
پنل،  دو  هر  در  خواهران  علمیه 
موضوعات  با  مرتبط  سخنرانی 

هدف گذاری شده را ارائه داد.
اجالس  در  افزود:  وی 
کاندیدها  پروژه های  وسیس، 
و   2016 سال  جایزه  جهت 
از  پس  مشی،  خط  هر  با  مرتبط 
دریافت و بررسی توسط خبرگان، 
انتخاب و در پروسه رأی گیری در 
معرض نمایش عموم قرار گرفت 
و در پایان، پروژه های برتر توسط 
در  که  شدند  انتخاب  خبرگان 
سال جاری، شبکه علمی کوثرنت 
در شاخص علم الکترونیک، حائز 
رتبه شد و توسط دبیرکل اتحادیه 
فناوری  و  مخابرات  جهانی 
اطالعات، مورد تقدیر قرار گرفت.

رئیس مرکز فناوری اطالعات 
خواهران  علمیه  حوزه های 
و  کوثرنت  حضور  کرد:  تصریح 
ارائه  بخش  دو  در  گزارش  ارائه 
اهتمام  بیانگر  سخنرانی،  و  پنل 
حوزه های  استادان  و  طالب 
در  نوآوری  به  خواهران  علمیه 
فضای  در  ارتباطات  معماری 
مجازی و شبکه های اجتماعی با 
سالم  ارتباطی  بستر  ایجاد  هدف 

و پاک در فضای مجازی است.
و  پرسش ها  گفت:  وی 
شده،  گزارش  جانبی  جلسات 
را  شرکت  کنندگان  دیگر  نگرش 
به  ایران  زنان  جامعه  به  نسبت 
در  حوزوی  و  متدین  زنان  ویژه 
توانمندسازی خود و حضور مؤثر 
ابزارهای  واسطه  به  جامعه  در 

فناوری را برجسته نمود.
دکتر طائی زاده در پایان بیان 
تأثیرگذار  و  پایدار  حضور  کرد: 
در  خواهران  علمیه  حوزه های 
أثرات  و  بین المللی  نهادهای 
داخل  در  آن  انکار  غیر قابل 
پیشبرد  در  کشور  از  خارج  و 
علمیه  حوزه های  عالی  اهداف 
این  در  توجه  قابل  نکات  از 

اجالس بود.

رئیس مرکز فناوری اطالعات حوزه های علمیه خواهران خبر داد

بیان  با  هاجر،  نشر  مرکز  اجرایی  مدیر  شایانفر«،  احمد  »آقای 
این که، مرکز از سال 1383 مجوز خود را أخذ کرده است، گفت: 
شرکت  کتاب  نمایشگاه های  در  مستمر  صورت  به  انتشارات  این 
داشته است. امسال هم در بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی، 

حضوری با نشاط خواهد داشت.
وی یادآور شد: هدف مرکز نشر هاجر از شرکت در نمایشگاه ها 
مدیریت  مرکز  معرفی  انتشارات،  این  کتاب های  عرضه  افزون بر 
توانایی های  و  دست آوردها  از  برخی  و  خواهران  علمیه  حوزه های 

این نهاد مقدس است.

 49 تعداد   1394 سال  در  هاجر  نشر  داد:  ادامه  شایانفر  آقای 
با 85 عنوان کتاب  منتشر کرد که همراه  اول  عنوان کتاب چاپ 
در  انتشارات  این  نشر  تازه های  شد.  نشر  بازار  روانه  مجدد،  چاپ 
رونمایی  کتاب  نمایشگاه  در  که  است  عنوان   12  ،1395 سال 

خواهند شد.
وی تصریح کرد: همچنین افزون بر کتاب های عرضه شده، 20 
مهارت ها  آموزش،  تربیت،  احکام،  موضوعات  با  افزار  نرم  عنوان 

و... از سوی این مرکز عرضه خواهد شد.
مدیر اجرایی مرکز نشر هاجر، همکاری با مجمع ناشران انقالب 
اسالمی در اجرای طرح دعوت را از دیگر اقدامات انجام شده در 
این  ویژگی  کرد:  اظهار  و  دانست  انتشاراتی  این  توسط  نمایشگاه 
همکاری  با  که  است  ویژه ای  کارت های  بن  اختصاص  طرح، 
جبهه  ناشر   110 از  متشکل  که  اسالمی  انقالب  ناشرین  مجمع 

انقالب است، ارائه می گردد.
وی عنوان کرد: دارندگان این کارت ها می توانند  افزون بر تخفیف 
نمایشگاه از 15% تخفیف ویژه هم بهره مند شوند. مرکز نشر هاجر 
به عنوان یکی از اعضای مجمع، این کارت ها را بین بازدیدکنندگان 

از غرفه نشر هاجر توزیع خواهد کرد.
گفتنی است، بیست و نهمین نمایشگاه بین اللملی کتاب تهران 
از 15 تا 25 اردیبهشت در تهران بزرگراه خلیج فارس)روبروی حرم 
مطهر امام خمینی)ره(( شهر آفتاب، از ساعت 10 صبح تا 20 دائر 
است که از طالب، استادان، پژوهشگران و عموم عالقمندان به 
بازدید  انتشارات  این  غرفه  از  می شود  دعوت  کتابخوانی  و  کتاب 

کنند.

مدیر اجرایی مرکز نشر هاجر خبر داد

رونمایی از 12 أثر جدید 
در نمایشگاه کتاب

والمسلمین  »حجت االسالم 
محمودرضا جمشیدی«، مدیر حوزه های 
علمیه خواهران کشور، به مناسبت 
فرارسیدن هفته معلم، پیامی صادر 

کرد که در ادامه آن را می خوانید؛
بسم الله الرحمن الرحیم

ذات  مخصوص  ستایش  و  ثنا 
بشر  که  است  آفریدگاری  پاک 
رفیِع  جایگاه  در  سپس  آفرید،  را 
معلم قرار گرفت و به انسان آنچه 

نمی دانست آموخت.
بر  پایان  بی  صلوات  و  سالم 
ام القری،  در  که  معلمی  بزرگ 
برانگیخته شد تا مردم را از حیرت 
ضاللت و تاریکی جهالت به سوی 
تربیِت  تزکیه و  نور هدایت کند،به 
و  کتاب  و  گمارد  همت  آن ها 

حکمت به آنان بیاموزد.
بی تردید هر آن که علم هدایت 
باغبانی  به  و  گرفته  دوش  بر  را 
پرداخته،  عبودیت  باغستان های 
اوصیا  و  انبیا  مسیر  ادامه دهنده 
میزان  همان  به  بود,  خواهد 
و  مسئول  همان قدر  و  سعادتمند 
پاسخگو در محضر الهی. فرموده 
بیانگر  می تواند  متقیان)ع(  موالی 
این باشد که تعلیم هر نکته، راهی 
به سوی بندگی می گشاید که »من 

علمنی حرفا، فقد صیرنی عبدا.«
وارثان باورهای دینی امروزه معتقد 
استادان،  و  معلمان  که  معترف اند  و 
و  تعلیم  نظام های  اصلی  رکِن 
تربیت اند. همان گونه که بیاِن »العالم 
ثمر«، همه ی  بال  کالشجر  بال عمل 
نقش و اهمّیت اندیشمند را در عمل 

او منحصر می داند.
در  جسته،  بهره  فرصت  این  از 
مبارک  میالِد  بزرگ  عید  دو  بین 
فرا  بعثت،  سعید  رویداد  و  امامت 
محضر  به  را  معلم  هفته  رسیدن 
حوزه های  گرانقدر  اساتید  تمامی 
تهنیت  و  تبریک  خواهران  علمیه 
سالم  صمیمانه ترین  و  بگویم 
به  را  خود  درود  خالصانه ترین  و 

پیشگاه یکایک آنان تقدیم دارم.
توجه  با  و  مناسبت  همین  به 
پاسداشت  لزوم  به  و دائمی  جدی 
اصول تعلیم و تربیت، برنامه ریزی 
سیاستگذاران،  از  را  زیر  موارد 
امور  اندرکاران  دست  و  مسئوالن 

استادان، مجدانه انتظار دارم:
برنامه ریزی برای:

اخالقی،  جایگاه  ارتقای   .1
علمی و مهارتی استادان.

و  انقالبی  فرهنگ  ارتقای   .2
دفاع از ارزش های انقالب اسالمی 
در حوزه های علمیه توسط استادان 

گاه، مومن، متعهد و انقالبی. آ
3. تدوین نظام جامع استادان.

برای  مدرس  تربیت  توسعه   .4
حوزه های  تحصیلی  عالی  سطوح 

علمیه خواهران.
علمی  تشکل های  ایجاد   .5
و  مدارس  در  استادان  برای 

استان های سراسر کشور.
6. فراهم کردن زمینه مشارکت 
ایجاد  با  ریزی ها  برنامه  در  استادان 
ارتباط سازمان یافته بین ستاد و صف.
7. بهره مندی از فناوری های نوین، 
تکنولوژی آموزشی، روش های خالقانه 

و پژوهشی در الگوهای تدریس.
8. افزایش حمایت های معنوی 
اساس  بر  استادان  از  مادی  و 

توانمندی های آنان.
عنایت  لطف،  دارم  آن  امید 
حقیقی  صاحب  خیر  دعای  و 
حضرت  علمیه،  حوزه های 
همه  شامل  فداه(  عصر)ارواحنا  ولی 
دین  مقدس  ساحت  خدمتگزاران 
مستمر  را  توفیقشان  گردیده، 
مقدسه  حوزه  سربلندی  و  گرداند 

علمیه را در پی داشته باشد.

همزمان با فرارسیدن هفته 
معلم صورت گرفت

توصیه های 
هشت گانه مدیر 
حوزه های علمیه 

خواهران به 
مسئوالن امور 

استادان

معاون پژوهش حوزه علمیه خواهران اصفهان خبر داد

نماینده »آیت الله العظمی سیستانی« در ایران:

یکی از رشته هایی که باید به 
عنوان فقه تخصصی پیگیری 
شود، موضوع خانواده است

مدیر حوزه علمیه خواهران سمنان تبیین کرد

نقش حوزه های علمیه 
خواهران در تحقق شعار 

»اقتصاد مقاومتی، 
اقدام و عمل«

مدیر حوزه علمیه خواهران مازندران:

اقتصاد مقاومتی؛ 
سبب مقاوم سازی اقتصاد 

در برابر هر نوع 
تهدید و آسیب

نماینده ولی فقیه در استان گلستان بیان کرد:

دوری از گناه؛ مهمترین عامل 
در دائم الذکر بودن

همزمان با ایام اعتکاف صورت گرفت

اعزام بیش از
 300 مبلغ خواهر به 

مساجد اصفهان

معاون پژوهش حوزه علمیه خواهران اصفهان خبر داد

ارسال بیش از 800 أثر 
به جشنواره استانی عالمه حلی

»آیت الله طباطبائی نژاد«:

ارزش و عظمت حوزه های 
علمیه خواهران

در خودسازی آن است

استکبار وقتی که از نابودی مطلق روحانیت و 
حوزه ها مأیوس شد، دو راه برای ضربه زدن 

انتخاب نمود؛ یکی راه ارعاب و زور و دیگری 
راه خدعه و نفوذ در قرن معاصر. وقتی حربه 

ارعاب و تهدید چندان کارگر نشد، راه های 
نفوذ تقویت گردید.

گاهن منجی عالم بشریت  میالد با سعادت ی
گان مبارک باد حضرت مهدی)عج( رب هم
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مراسم پرفیض دعای ندبه با حضور 80 نفر از طالب و دانشجویان 
خواهر دانشگاه های سراسری و آزاد بناب در مدرسه علمیه خواهران 

حضرت ولی عصر)عج( این شهر برگزار شد.
»حجت االسالم رفیعی«، استاد حوزه و دانشگاه، در این مراسم 
درباره ارزش ها و معیارهای انسان واقعی و عوامل از بین برنده این 

ارزش ها از نگاه اسالم به ایراد سخن پرداخت.
انسان ها،  میان  در  زمان)عج(  امام  بزرگ  نعمت  به  اشاره  با  وی 
فضای حکومتی آن حضرت)عج( را تبیین کرد و امنیت و آرامش را از 

ویژگی های حکومت مهدوی برشمرد.
»حجت االسالم  مراسم  این  از  دیگری  بخش  در  است  گفتنی 
عبدالمجید باقری بنابی«، استاد اخالق حوزه، این اجتماع را بسیار 
هدف  این  برای  قدم  نخستین  را  اعتکاف  مراسم  و  خواند  مبارک 

بزرگ قلمداد کرد.

در مدرسه علمیه خواهران حضرت ولی عصر)عج( مطرح شد

امنیت و آرامش، ویژگی حکومت امام زمان)عج(

تبریزآذربایجان شرقی شهراستان

شبسترآذربایجان شرقی شهراستان

مرندآذربایجان شرقی شهراستان

نشست »آقای محمود خالقی«، معاون آموزش حوزه های علمیه 
استان  خواهران  علمیه  حوزه  معاونان  و  مدیر  با  کشور،  خواهران 

آذربایجان شرقی برگزار شد.
»حجت االسالم مختار مسعودی نیا«، مدیر حوزه علمیه خواهران 
از فعالیت های این  ارائه گزارشی  استان آذربایجان شرقی، ضمن 
حوزه تصریح کرد: حوزه علمیه خواهران استان آذربایجان شرقی 
دارای 6 هزار و 171 طلبه شاغل به تحصیل، 6 هزار 401 طلبه 

فارغ التحصیل و 617 استاد است.
در  تغییر  مانند  مختلفی  مسائل  نشست  این  در  است  گفتنی 
دوره های  اجرای  امتحان ها،  مرخصی   افزایش  آموزشی،  دروس 

آموزشی ارتقای توان علمی استادان و... مطرح شد.

در جمع مسئوالن حوزه علمیه خواهران آذربایجان شرقی مطرح شد

تحصیل بیش از 6 هزار طلبه خواهر در استان

مراسم  در  شبستر،  جمعه  امام  محمدزاده«،  »حجت االسالم 
خواهران  علمیه  مدرسه  طالب  جمع  در  معلم  روز  بزرگداشت 
الزهرا)س( این شهر، گفت: نخستین معلم ما انبیای الهی هستند. 
پیامبر اعظم)ص( معلم مسلمانان جهان و تمام بندگان خداوند متعال 

در روی زمین هستند.
استاد حوزه ودانشگاه افزود: حضرت محمد)ص( اندیشیدن و تفکر 
پس  اکنون  آموختند.  افراد  به  را  تمام ضمائم  و  درباره جهان هستی 
امام  حضرت  انقالب  معلم  نخستین  اسالم،  صدر  از  سال   ۱۴۰۰ از 
خمینی)ره( بودند که به ما آموختند باید در مقابل ظلم و ستم ایستادگی 
و جهان  ایران  در  را  اسالمی  نظام جمهوری  و  انقالب  ایشان  کنیم. 

بنیانگذاری کردند.
آیت الله  حضرت  نیز  اکنون  کرد:  خاطرنشان  بناب  جمعه  امام 
ملت  و  نظام  برای  دلسوز  معلمی  خامنه ای)مدظله العالی(  امام  العظمی 
برعهده  را  نظام  رهبری  خمینی)ره(،  امام  از  پس  که  هستند  ایران 
گرفتند. ایشان در تمام مراحل انقالب چه سیاسی، چه اقتصادی 
و چه در ُبعد اجتماعی، دولتمردان، جوانان، خواهران و برادران را 

راهنما بوده و هستند.
وی در ادامه با اشاره به روز معلم اضافه کرد: نباید فراموش کرد 
که روز معلم به مناسبت سالروز شهادت شهید مرتضی مطهری)ره( 
است. شهید مطهری به وسیله منافقان کور دل و دشمنان قسم 
دانشمند،  این  درس های  و  سخنان  رسیدند.  شهادت  به  خورده 
استاد و عالمه می تواند در بیداری مسلمانان أثرگذار باشد. کتاب ها 
و یادداشت های ایشان هیچ گاه کهنه نبوده و نخواهد بود و برتمام 

مردم جهان أثرگذار خواهد بود.
و  بزرگترین  شک  بی  شد:  یادآور  محمدزاده  حجت االسالم 
ارزشمندترین روز، روز معلم است. دانش آموزان باید به معلمان خود 

احترام گذارده، قدردان زحمات آن ها باشند.
گفتنی است، در پایان مراسم از استادان و طالب ممتاز مدرسه 

علمیه خواهران الزهرا)س( شبستر تقدیر به عمل آمد.

در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( عنوان شد

مقام معظم رهبری)مدظله العالی( 
معلمی دلسوز برای نظام و ملت

علمیه  مدرسه  در  خانواده«  روانی  موضوع »سالمت  با  نشستی 
خواهران فاطمه الزهرا)س( مرند برگزار شد.

کرد:  تأکید  خانواده،  مسائل  کارشناس  سیفی«،  علی   »آقای 
پیش از ازدواج باید به تعادل شخصیتی افراد دقت شود تا همسران 

در زندگی مشترک دچار تضاد شخصیتی نگردند.
تفاهم  با صبر، گذشت،  باید همراه  زندگی مشترک  افزود:  وی 
و تعادل رفتاری باشد. زوجین نسبت به مسائل کوچک، بی تفاوت 

باشند تا زندگی متعادل و سرشار از آرامش و محبت داشته باشند.
این کارشناس خانواده، در بخش پایانی نشست به پرسش های 

خواهران طلبه درباره نوع رفتار با همسر و فرزند پاسخ داد.

در مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( تشریح شد

عوامل آرامش در زندگی

الزهرا)س( و  علمیه خواهران  معاونان مدارس  و  مدیران  نشست 
زینب کبری)س( ارومیه در راستای ایجاد وحدت و به منظور تبادل 

افکار و آرا برگزار شد.
»حجت االسالم راحلی«، مدیر حوزه علمیه خواهران آذربایجان 
غربی در این نشست که در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( ارومیه 
برگزار شد، گفت: این دو مدرسه می  توانند با وجود استقالل، روح 

واحدی داشته باشند.
اگر میان  تربیت طلبه است.  افزود: وظیفه مدارس علمیه  وی 
مدارس علمیه هماهنگی و تعامل الزم وجود نداشته باشد، حوزه در 
تربیت طلبه که وظیفه و رسالت اصلی آن است، موفق نخواهد بود.

مدیر حوزه علمیه خواهران آذربایجان غربی تأکید کرد

ناهماهنگی مدارس، عاملی در ناکارآمدی حوزه

خلخالاردبیل شهراستان

گرمیاردبیل شهراستان

خمینیشهراصغهان شهراستان

جمع  در  خلخال،  جمعه  امام  رشتبری«،  امیر  »حجت االسالم 
الزهرا)س( این شهر مقام و منزلت  طالب مدرسه علمیه خواهران 
معلم را زمانی حائز اهمیت دانست که شأن خدا و پیامبر)ص( را در 

خود نهادینه سازد.
وی گفت: شهید مرتضی مطهری یکی از معلمان راستین بود 
تمامی  ایشان  می کرد.  نظر  بشری  معارف  به  ترکیبی  نگاه  با  که 

تالش های علمی و عملی را مقدمه ای برای عبادت می دانست.
امام جمعه خلخال خاطرنشان کرد: علت ماندگاری شخصیت 
شهید مطهری)ره(، عبادت، سیاست و بصیرت ایشان بود که سراسر 
زندگیش را فرا گرفته بود. عبادت و بصیرت ایشان ریشه در علم و 

معرفت داشت.
باید  حجت االسالم رشتبری اظهار کرد: برای عبادت، نخست 
معبود را شناخت و الزمه آن، علم به وجود خداوند است. باید برای 
طی کردن راه بندگی، خداشناسی داشت. اگر علم وجود نداشته 

باشد، انسان در گذرگاه های زندگی دچار لغزش  می شود.
شایان ذکر است، در پایان مراسم از استادان برتر تجلیل شد.

در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( مطرح شد

شهید مطهری، عالمی عابد و بصیر

نشست  در  دانشگاه،  و  حوزه  استاد  تاری زاده«،  فاطمه  »خانم 
گرمی،  ولی عصر)عج(  خواهران  علمیه  مدرسه  پاسخ«  و  »پرسش 
که ضمیر  است  این  عارف  و  مؤمن  و کوشش  تمام تالش  گفت: 

درونی خود را حفظ کند تا کسی به جای او تصمیم نگیرد.
می تواند  موقعیتی  و  سن  جایگاه،  هر  در  فرد  هر  افزود:  وی 
عنوان  به  اصغر)ع(  علی  حضرت  نمونه  برای  باشد.  اسالم  سرباز 
و  دشمن  قلب  در  نفوذ  برای  حسین)ع(  امام  سرباز  کوچک ترین 

هدایت آن ها، وارد میدان جنگ می شوند.
تا خیال خام،  تأکید کرد: مؤمن تالش می کند  تاری زاده  خانم 
کینه باطل، گناه و... در حرم امن دلش راه پیدا نکند. چنین فردی 
دل را تطهیر کرده، خود تصمیم می گیرد؛ چرا که می داند با ابدیت 
در ارتباط بوده، علمش محدود است. مؤمن تصمیم امور را به خدا 

می سپارد.
وی تصریح کرد: هیچ گاه نباید از جان غفلت کرد. مبادا بیگانه 
به جای فرد تصمیم بگیرد! مقصد نهایی فرد، ابدیت است؛ ابدیتی 
که یک سال، دو سال، یک میلیون سال و یک میلیارد سال و... 

نیست، بلکه بی نهایت است.

در مدرسه علمیه خواهران ولی عصر)عج( عنوان شد

مؤمن، تصمیم امور را به خدا می سپارد

آیین تجلیل از دانش آموختگان مدرسه علمیه خواهران حضرت 
زهرا)س( خمینی شهر با حضور استادان و طالب برگزار  شد.

علمیه  حوزه های  مدیر  ابطحی«،  سیدمهدی  »حجت االسالم 
خواهران استان اصفهان، گفت: زبان بشر از وصف امیرمؤمنان)ع( 
عاجز است و اگر کسی ادعا کند، ادعایی بی جا است. کسی که 

مداحش خداست، بشر نمی تواند او را مدح کند.
افزود:  اصفهان  استان  خواهران  علمیه  حوزه های  مدیر 
دوستان امام علی)ع( از ترس و حفظ جانشان اوصاف ایشان را بیان 
نمی کردند، ولی در عین حال شرق و غرب عالم از فضائل ایشان پر 
است. حتی آن هایی که معاند هستند، مانند وهابیت نیز نتوانستند 
فضائل امیرمؤمنان)ع( را بپوشانند. مذاهب دیگر فضائل امام علی)ع( 

را در کتاب هایشان بیان کرده اند.
وی ابراز داشت: از فضائل امیرمؤمنان)ع(، تولد ایشان در کعبه، 
شرافت خانوادگی، سبقت در اسالم، حضور در مباهله، مبارزاتشان 
در رکاب پیامبر)ص( به خاطر حضور در 84 جنگ و مصداق حدیث 

منزلت بودن، است.
حجت االسالم ابطحی در ادامه اضافه کرد: نخستین چیزی که 

انسان باید بیاموزد، معرفت الهی و خداشناسی است. 
افزود:جامعه  اصفهان  استان  خواهران  علمیه  حوزه های  مدیر 
کنونی ما در پاره ای از مسائل با مشکالت زیادی دست وپنجه نرم 
می کند. ناهنجاری ها و طالق در جامعه زیاد است، چون بسیاری 
یاد نگرفته اند. طالب مؤظفند برای  تعالیم دین را درست  از مردم 

دیگران معارف دین را بگویند.
ادا  به اسالم  را  باید دِینشان  وی اظهار داشت: خواهران طلبه 
کنند تا افراد جامعه تعالیم دین الهی را یاد گرفته و فرزندان سالم و 

صالح تربیت کنند.
طالب  از  تندیس  اهدای  با  مراسم  این  پایان  در  است،  گفتنی 

دانش آموخته ممتاز تجلیل به عمل آمد.

مدرسه علمیه خواهران حضرت زهرا)س( برگزار کرد

آیین تجلیل از دانش آموختگان

در  اصفهان،  جمعه  امام  طباطبائی نژاد«،  سیدیوسف  »آیت الله 
عالی حوزوی خواهران  آموزش  و مسئوالن مؤسسه  دیدار طالب 
بانو مجتهده امین)ره( بیان کرد: ارزش و عظمت حوزه های علمیه 
خواهران در خودسازی خواهران طلبه است. اصالح بانوان منجر 

به اصالح جامعه می شود.
نماینده ولی فقیه در استان اصفهان تأکید کرد: اگر بانویی  50 
در  تحصیل  سال  پنج  اندازه  به  نمی تواند  بنشیند،  منبر  پای  سال 
حوزه مؤثر باشد. تأثیری که مادر خوب و مؤمن می تواند بروی فرزند 

خود داشته باشد، پدر ندارد.
آیت الله طباطبائی نژاد ادامه داد: همان گونه که یک زن خوب 
را از لحاظ ارزش، نمی توان قیمت گذاری کرد، به همان نسبت نیز 

زن بد سبب فاسد شدن افراد بسیاری می شود.
واالی  تأثیر  بیان  از  پس  اصفهان  استان  در  ولی فقیه  نماینده 
بانوان در تربیت بشریت به وظیفه زن در قبال شوهر اشاره کرد و 

گفت: خداوند زن را ملزم به اطاعت از همسرش کرده است.
میان  در  طالق  داشت:  اظهار  طالق  دانستن  قبیح  با  وی 
خواهران طلبه اصاًل نباید وجود داشته باشد. زن باید بتواند آن گونه 
بتواند جریان  را مدیریت کند که علیرغم وجود مشکالت،  زندگی 
زندگی مشترک را حفظ کرده، از متالشی شدن آن پیشگیری کند.

آیت الله طباطبائی نژاد خاطرنشان کرد: مشکل کنونی کشور، معضل 
دارد.  وجود  طالق  یک  ازدواج   5 هر  از  اصفهان  در  و  است  طالق 
متأسفانه جوانان درباره مسائل و مشکالت زندگی شناخت کافی ندارند.

الزم به ذکر است، در این دیدار که مسئوالن حوزه های علمیه 
مؤسسه  مدیران  داشتند،  حضور  اصفهان  خواهران  و  برادران 
مدارس  و  امین)ره(  مجتهده  بانو  خواهران  حوزوی  عالی  آموزش 
علمیه خواهران زهرای مرضیه)س( و اهل بیت)علیهم السالم( اصفهان نیز 

گزارش مختصری ارائه دادند.

»آیت الله طباطبائی نژاد« در جمع طالب خواهر اصفهان:

ارزش و عظمت حوزه های علمیه خواهران
در خودسازی آن است

خواهران  علمیه  حوزه   پژوهش  معاون  رمضانیان«،  عفت  »خانم 
اصفهان، با بیان این که تعداد 823 أثر در 4 قالب به ششمین جشنواره 
این  به  ارسالی  آثار  گفت:  است،  ارسال  شده  حلی  عالمه  استانی 
جشنواره ۴ درصد رشد داشته است. آثار نیز در قالب پایان نامه سطح 
سه)کارشناسی ارشد(، تحقیق پایانی)کارشناسی(، مقاله و کتاب بود.

استانی  جشنواره  ششمین  اختتامیه  مراسم  این که  بیان  با  وی 
خاطرنشان  شد،  برگزار  مبعث  سعید  عید  با  همزمان  حلی  عالمه 
کرد: این جشنواره ویژه طالب زیر ۳۱ سال خواهر و برادر و با هدف 

تشویق طالب جوان به تحقیق، پژوهش و نویسندگی برگزار شد.
این که  بیان  با  اصفهان  خواهران  علمیه  حوزه   پژوهش  معاون 
تألیف،  پژوهش،  زمینه  در  جشنواره  به  ارسال  شده  آثار  محتوای 
تصحیح و ترجمه بود، اظهار کرد: آثار در گروه های علمی پژوهشی، 
تفسیر علوم قرآنی، علوم حدیث درایه، فلسفه و منطق، فقه و حقوق، 
اصول فقه، کالم، اخالق تربیت، ادبیات، تاریخ اسالم و تشیع، علوم 
انسانی مرتبط با حوزه دین و در بخش ویژه با موضوع جهان اسالم 

و تهدیدهای اندیشه تکفیر افراطی گری به جشنواره راه پیدا کردند.
وی با بیان این که 823 أثر تا سی دی ماه سال 1394 به دبیرخانه 
از طالب  أثر  تعداد 235  ارسال  شد، گفت:  جشنواره عالمه حلی 

خواهر به مرحله ارزیابی راه پیدا کردند.
جشنواره  پنجمین  به  شده  ارسال   آثار  پیرامون  رمضانیان  خانم 
عالمه حلی که سال قبل برگزار شد نیز مطرح کرد: تعداد 4 هزار 
710 طلبه خواهر و برادر شرکت کردند که از بین 153 أثر راه  یافته 
به مرحله نهایی جشنواره و 105 أثر ویژه طالب خواهر حائز رتبه شد.
معاون پژوهش حوزه  علمیه خواهران اصفهان با اشاره به این که 
برای راهیابی هر مقاله به مرحله کشوری، 4 مرحله باید طی شود، 
تصریح کرد: این 4 مرحله شامل ارزیابی نخست که خود شامل دو 
مرحله ارزیابی نخست و دوم می شود و در صورتی که دو مرحله قبل 
را پشت سربگذارند، وارد مرحله دوم ارزیابی و مرحله نهایی می شود.
خاطر  به  را  نخست  ارزیابی  مرحله  بودن  مرحله ای  دو  چرایی  وی 
پایمال نشدن حق افراد ذکر کرد و افزود: در مرحله ارزیابی دوم داوری 
بر روی هر أثری انجام می شود و در صورتی که اختالف داوران میان 
آثار  این  سوم  ارزیاب  توسط  باشد،  امتیاز   30 از  بیش  مرحله  دو  این 
بررسی می شود و در صورت تأیید به مرحله داوری نهایی راه پیدا می کند.
خانم رمضانیان تأکید کرد: مرحله نهایی جشنواره عالمه حلی 
نیز با حضور پژوهشگران برتر کشوری، معاون پژوهش حوزه های 
استان  خواهران  علمیه  حوزه  مسئوالن  و  کشور  خواهران  علمیه 

اصفهان برگزار خواهد شد.
ابراز  اصفهان  استان  خواهران  علمیه  حوزه  پژوهش  معاون 
بر اساس  آثار ارسالی  به نوع  آثار ارسال  شده  ارزیابی  کرد: مالک 
موضوع أثر و محتوا، پایه و تحصیالت طالب و داشتن یا نداشتن 

تحصیالت دانشگاهی در کنار تحصیالت حوزوی بستگی دارد.
گفتنی است، به صاحبان آثار برگزیده نیز لوح تقدیر اهدا می شود.

معاون پژوهش حوزه علمیه خواهران اصفهان خبر داد

ارسال بیش از 800 أثر 
به جشنواره استانی عالمه حلی

علمیه  حوزه  مدیر  ابطحی«،  مهدی  سید  »حجت االسالم 
معاونان  و  مدیران  فصلی  نشست  در  اصفهان،  استان  خواهران 
مالی مدارس علمیه خواهران این استان با اشاره به اهمیت مسائل 
فرهنگی و اقتصادی گفت: مسئله فرهنگ بسیار مهم و با اهمیت 
است؛ چرا که هستی و هویت ما همین مسئله است که همه آحاد 
کشور به ویژه مسئوالن در همه رده ها و متولیان امور فرهنگی باید 

به این مسئله توجه ویژه داشته باشند.
وی افزود: مسائل فرهنگی جزء کار اصلی حوزه ها است و حرف 
نیاورد که  را  روز  آن  کار فرهنگی است. خدا  و تالش اصلی،  اول 

فرهنگ اصلی ما مغلوب و فرهنگ غربی غالب شود.
حجت االسالم ابطحی تصریح کرد: اگر طلبه را به اصطالحات 
کاری  تربیت،  بحث  در  ولی  کنیم،  آشنا  فلسفی  و  اصولی  فقهی، 
نکرده باشیم، مانند مثال »چو دزدی با چراغ آید گزیده تر برد کاال« 

می شود.
این که  به  اشاره  با  اصفهان  استان  خواهران  علمیه  حوزه  مدیر 
همه باید مسائل فرهنگی را سرلوحه کار و فعالیت خود قرار دهیم 
و امروزه فرهنگ دغدغه اصلی مقام معظم رهبری)مدظله العالی( است، 
بسیار سنگین است. جمعیتی 70 هزار  ما  اضافه کرد: مسئولیت 
نفری را در حوزه های کل کشور تحت پوشش داریم و اگر بتوانیم 

آن ها را خوب تربیت کنیم، بسیار می توانند در کشور مؤثر باشند.
وی با تأکید بر این که حوزه، کارخانه انسان سازی است، اظهار 
داشت: حوزه، به استاد، مدیر و معاونی که  انگیزه فرهنگی ندارد 
نیازمند نیست. اگر استادی عالمه دهر باشد، ولی از نظر فرهنگی 

مشکل داشته باشد، هرگز مفید نخواهد بود.
حجت االسالم ابطحی عنوان کرد: تأثیری که بانوان در خانواده 
خوب  فرزند  باشد،  خوب  مادر  اگر  ندارند.  مردان  دارند،  جامعه  و 
تربیت کنیم، جامعه  مادر خوب  بتوانیم در حوزه ها  اگر  و  می شود 

بسیار تحول پیدا می کند.
قرار  خود  روزانه  برنامه های  آویزه  را  سال  شعار  داد:  ادامه  وی 

دهیم و هر کدام در حیطه کاری خود مسائل را رعایت کنیم.

مدیر حوزه علمیه خواهران اصفهان 
در نشست فصلی مدیران و معاونان مالی مدارس:

مسائل فرهنگی را 
سرلوحه کار و فعالیت خود قرار دهیم

»خانم صدیقه بهشتی«، معاون فرهنگی حوزه علمیه خواهران 
استان اصفهان، از برگزاری کارگاه »تجوید« ویژه استادان مدارس 

علمیه خواهران این استان خبر داد.
وی افزود: در این کارگاه، مربیان تجوید با تالوت صفحه ای از قرآن کریم 
در حضور »خانم عباد« از استادان حوزه، ضمن ارزیابی به رفع اشکال پرداختند.
اشکال  رفع  و  ارزیابی  هدف  با  کارگاه  این  است  ذکر  شایان 

کاربردی و کاروزی استادان تجوید برگزار شد.

معاون فرهنگی حوزه علمیه خواهران اصفهان برگزار کرد

کارگاه »تجوید ویژه اساتید«

نشست فصلی مدیران و معاونان مالی مدارس علمیه خواهران 
مهدوی«،  ابوالحسن  سید  »آیت الله  سخنرانی  با  اصفهان  استان 
عضو خبرگان رهبری و امام جمعه موقت اصفهان و »آقای احمد 
حوزه های  مدیریت  مرکز  مالی  اداری  مقام  قائم  جعفری«،  استاد 
اجتماعات حوزه علمیه خواهران  علمیه خواهران کشور در سالن 

این استان برگزار شد.
هاشم  سید  »مرحوم  از  خاطره ای  بیان  ضمن  مهدوی  آیت الله 
رضوی« درباره از دنیا رفتن فرزند »مرحوم آیت الله العظمی قاضی« 
یادآور شد: ایشان فرزندی داشتند که بسیار مورد عالقه شان بود 
به  انگیز  از دنیا رفت. در آن روزهای غم  با حادثه برق گرفتگی  و 
نخست  باشم.  کرده  تسلیتی  تا عرض  یاب شدم  خدمتشان شرف 
گفت: آن بچه تا اکنون نزد من بود، شما که آمدید، رفت. سپس 
در خالل عرض تسلیت ادامه داد: تمام هّم و غّم دنیا در نزد ما تا 

اول الله اکبر نماز است.
آیت الله مهدوی با بیان این که همه لذت مؤمن در رکوع و سجود 
است، بیان کرد: مرحوم آیت الله العظمی قاضی همواره در این فکر 

بود که اگر در بهشت نگذارند نماز بخوانیم چه بکنیم.
وی در توصیه ای به طالب گفت: حضور در حوزه باید أثر تربیتی 
مانند دوری از غضب، تکبر، حب دنیا، ریأست و مال داشته  باشد. 
که هدف،  چرا  کرد؛  احساس  را  بودن  خدا  با  تشنگی  و  لذت  باید 

قرب الهی است.
یادآوری  با  رهبری  خبرگان  مجلس  در  اصفهان  مردم  نماینده 
»خروجی  این که  بر  مبنی  رهبری)مدظله العالی(  معظم  مقام  سخنان 
حوزه های  کرد:  تصریح  باشد«،  تعهد  با  توأم  تخصص  دانشگاه 
جلو  هرچه  مکان  این  در  هستند.  تربیت  و  تهذیب  مقصد  علمیه 

می رویم به تربیت خود نزدیک تر می شویم.
کرد:  عنوان  قرآن  آیات  اساس  بر  اصفهان  موقت  جمعه  امام 
یاران امام زمان)عج(، سبقت بر خیر است و این خود سبب  ویژگی 
می شود افراد در کنار هم جمع شوند. البته انجام کار خیر تنها نماز 

و اعتکاف تنها نیست، بلکه کمک به مردم نیز خیر است.

با سخنرانی »آیت الله مهدوی« برگزار شد

نشست فصلی مدیران و معاونان مالی مدارس

خواهران  علمیه  حوزه  فرهنگی  معاون  بهشتی«،  صدیقه  »خانم 
استان اصفهان گفت: مبلغان و طالب خواهر این حوزه در ایام اعتکاف 
در راستای برپایی حلقه های صالحین، پاسخگویی به شبهات شرعی و 

بیان نکات اخالقی و دینی به مساجد سطح استان اعزام شدند.
معنوی  همیاران  عنوان  با  مبلغ   354 اعزام  به  اشاره  با  وی 
معتکفان به مساجد استان اصفهان تصریح کرد: مبلغان با تشکیل 
چه  هر  سبب  مختلف  سنی  گروه های  برای  معرفتی  حلقه های 

پربارتر شدن این مراسم معنوی شدند.
خانم بهشتی از دیگر فعالیت های صورت گرفته توسط مبلغان را 
تصحیح قرائت نماز، فضاسازی مسجد برای اعتکاف، بیان احکام 
معتکفان، سخنرانی، ارائه مشاوره، ختم قرآن دسته جمعی، اجرای 

مسابقه، تهیه و تکثیر جزوه برای مراسم عبادی اعتکاف برشمرد.
به  معتکفان  جذب  برای  تبلیغ  راستای  در  شد:  یادآور  وی 
بروشور  توزیع  مانند  فعالیت هایی  خواهران،  علمیه  حوزه های 
فراخوان پذیرش، توضیح و تبیین برنامه های مدارس، نصب پوستر 
پذیرش در مکان اعتکاف و تشویق معتکفان خواهر به ثبت نام در 

مدارس علمیه خواهران صورت گرفت.

همزمان با ایام اعتکاف صورت گرفت

اعزام بیش از 300 مبلغ خواهر به مساجد
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کارگاه »مهارت های تحقیق پایانی و چکیده نویسی« در مدرسه 
علمیه خواهران کریمه اهل بیت)علیهم السالم( خوانسار برگزار شد.

با  و  اصولی«  احسان  »حجت االسالم  سخنرانی  با  کارگاه  این 
نگارش  با  آشنایی  زمینه  در  طالب  مهارتی  سطح  ارتقای  هدف 

تحقیق  پایانی و چکیده نویسی در سایر تحقیقات انجام شد.
رفع  تحقیق،  روش های  با  آشنایی  پژوهشی،  انگیزه  ایجاد 
اشکاالت تحقیق پایانی و پاسخ به پرسش های طالب مشغول به 

تدوین تحقیق پایانی از برنامه های این کارگاه بود.

در مدرسه علمیه خواهران کریمه اهل بیت)علیهم السالم( بررسی شد

 مهارت های تحقیق پایانی و چکیده نویسی 

خوروبیابانکاصفهان شهراستان

خوروبیابانکاصفهان شهراستان

کرجالبرز شهراستان

علمیه  مدرسه  در  شناسی«  »فاطمه  نشست های  سلسله 
خواهران ریحانه النبی)س( خور وبیابانک برگزار شد.

این  در  دانشگاه،  و  استاد حوزه  فیروزی«،  »حجت االسالم مرتضی 
نشست ضمن بیان جایگاه حضرت زهرا)س( در میان ائمه اطهار)علیهم السالم( 
بانوی  اظهار داشت: شناخت ژرف و عمیق حضرت زهرا)س( به عنوان 

نمونه و الگوی راستین برای زنان مسلمان، بسیار ضروری و مهم است.
زهرا)س( در  حضرت  شخصیتی  ابعاد  شناخت  داشت:  بیان  وی 

شکل گیری شخصیت زنان مسلمان، بسیار مؤثر است.
این استاد حوزه با یادآوری سخن مقام معظم رهبری)مدظله العالی( که 
تأکید می کنند: »فاطمیه را باید عاشورایی برگزار کرد« به بیان علل 

گریه حضرت زهرا)س( در ایام وفات تا شهادت پرداخت.
وی افزود: حضرت فاطمه زهرا)س( نخستین شهیده مدافع حریم 
نمی داد،  رخ  شکل  آن  به  حضرت)س(  شهادت  اگر  بودند.  والیت 

امکان نداشت کربال آن گونه أثرگذار باشد.
حجت االسالم فیروزی بیان کرد: شناخت دقیق علل رویارویی 
مردم در زمان امیرمؤمنان)ع( با معصومان)علیهم السالم( می تواند ما را در 

شناخت دقیق حق از باطل در زمان حال یاری کند.

در مدرسه علمیه خواهران ریحانه النبی)س( برگزار شد

 نشست »فاطمه شناسی«

در  طلبگی«  اخالق  »پیشگامان  موضوع  با  اخالقی  نشست 
مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( ویالشهر برگزار شد.

حضرت  حوزه،  استاد  هاشمی«،  سیدرضا  »حجت االسالم 
زهرا)س( را نمونه ای کامل در عشق و محبت به خداوند معرفی کرد.
و  پرداخت  خدا  به  معرفت   پیرامون  نکاتی  بیان  به  سپس  وی 
معرفت الهی را غیر از علم به وجود خدا دانست و گفت: علم به 
وجود خدا از راه دالیل عقلی ممکن است، ولی معرفت را باید خدا 
اعطا کند. خدا را باید در کوی معرفت معصومان )علیهم السالم( شناخت.

داوود)ع(  به حضرت  خداوند  یادآور شد:  دانشگاه  و  حوزه  استاد 
فرمود: »مرا دوست بدار و کاری کن بندگان نیز مرا دوست بدارند.« 
اما چه  را دوست دارم،  تو  پاسخ گفت: »خدایا  حضرت داود)ع( در 
کنم که بندگان تو را دوست بدارند؟« خداوند فرمود: »نعمت های 
مرا برای مردم یادآوری کن.« شناخت، سبب محبت می شود و راه 

دوستی با خدا، آشنایی با نعمت ها است.
کسی  اگر  گفت:  سخنانش  پایان  در  هاشمی  حجت االسالم 
محبت خدا را بچشد، آن را با هیچ محبتی عوض نمی کند. انسان 
باید محبتی که در راستای محبت خدا نیست را از دل خود بیرون 

نماید.

در مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( برگزار شد

نشست »پیشگامان اخالق طلبگی«

با  البرز  استان  خواهران  علمیه  حوزه  استادان  و  مبلغان 
نماینده  شهرستانی«،  جواد  سید  والمسلمین  »حجت االسالم 

آیت الله العظمی سیستانی در ایران دیدار کردند.
حجت االسالم والمسلمین شهرستانی، موفقیت حوزه علمیه را در 
تخصصی سازی رشته های علمی در فقه شیعی دانست و گفت: یکی 
از رشته هایی که باید به عنوان فقه تخصصی پیگیری شود، موضوع 

خانواده است. در این زمینه تربیت نیروی متخصص ضروری است.

نماینده »آیت الله العظمی سیستانی« در ایران گفت:

یکی از رشته هایی که باید به عنوان فقه 
تخصصی پیگیری شود، موضوع خانواده است

نشست هم اندیشی »فقه تخصصی نظام خانواده و سبک زندگی 
اسالمی« در حوزه علمیه خواهران البرز برگزار شد.

علمیه  حوزه  مدیر  احمدی«،  بنی  ابوالفضل  »حجت االسالم 
خواهران استان البرز، بیان  داشت: سیستم آموزشی باید به گونه ای 
نیاز  دینی  اولیه  موضوعات  در  دانش آموختگان  که  گردد  تدوین 
علت  به  دوره ها  این  برگزاری  باشند.  نداشته  تکمیلی  دوره های  به 
خالئی که در سیستم آموزشی، فرهنگی و تربیتی وجود دارد، است.
وی اضافه کرد: باید به موضوع خانواده که در نظام اسالمی به 
عنوان اصل مطرح شده، ورود پیدا کنیم و پس از آشنایی با ابعاد 
گوناگون، بایسته های خانواده و نمونه ایده آل را که اسالم معرفی 

کرده را به جهان منعکس نماییم.
از  اگر طالب  تأکید کرد:  البرز  استان  مدیر حوزه علمیه خواهران 
ابعاد و شاخص های خانواده موفق غافل باشند و به صورت تخصصی 
در این زمینه ورود پیدا نکنند، طبیعتا خانواده ای مبتنی بر سالیق که 
پشتوانه دینی و علمی ندارد در قالب اسالم به مردم معرفی خواهد شد.

در حوزه علمیه خواهران البرز مطرح شد

فقه تخصصی نظام خانواده و سبک زندگی اسالمی

»حجت االسالم سید نواب حسنی«، مدیر حوزه علمیه خواهران 
»اقتصاد   95 سال  شعار  حکیمانه  انتخاب  به  اشاره  با  ایالم، 
رهبری)مدظله العالی(  معظم  مقام  سوی  از  عمل«  و  اقدام  مقاومتی، 
بیان کرد: رهبر معظم انقالب)مدظله العالی( چند سالی است که مسئله 
ایشان  دغدغه  مسئله  این  و  می نمایند  مطرح  را  مقاومتی  اقتصاد 

است و بارها به تبیین آن پرداخته اند.
امور  اهمیت  این که  بیان  با  ایالم  خواهران  علمیه  حوزه  مدیر 
رهبری)مدظله العالی(  معظم  مقام  فرمایشات  در  خوبی  به  اقتصادی 
و  اقتصادی کشور  به شرایط  توجه  با  تصریح کرد:  است،  مشهود 
علیه  آن ها  اعمال  دنبال  به  بهانه ای  هر  به  که  غرب  تحریم های 
مقابل  در  که  گیرد  قرار  شرایطی  در  باید  کشور  هستند،  ایران 

تهدیدهای دشمنان آسیب پذیری نداشته باشد.
که  است  این  همه  وظیفه  کرد:  عنوان  حسنی  حجت االسالم 
داشته  وابستگی  هرگونه  از  دور  و  مستحکم  کشوری  کنیم  سعی 
باشیم و در این راه از هیچ گونه تالشی مضایقه نکنیم. این مسئله 
پیدا می کند که فرهنگ جهادی در میان مسئوالن  زمانی تحقق 

نهادینه گردد.

مدیر حوزه علمیه خواهران ایالم خواستار شد:

گسترش فرهنگ جهادی در میان مسئوالن 

با  سوگواری  مراسم  هادی)ع(  امام  شهادت  سالروز  مناسبت  به 
در  ایوانغرب،  امام جمعه شهرستان  لروند«،  سخنرانی »حجت االسالم 
جمع طالب و استادان مدرسه علیه خواهران زینبیه)س( ایالم برگزار شد.
موسس مدرسه علمیه زینبیه)س( ایوانغرب در این مراسم پیرامون 
در  پیشوایان معصوم)علیهم السالم(  امام دهم گفت:  و فضایل  کرامات 
باالترین درجه مقام شناخت حق تعالی قرار داشتند و این بینش و 

درک عمیق، آنان را به ارتباط و انس با خداوند وا می داشت.
و  حلم  ادامه  در  ایوانغرب  زینبیه)س(  علمیه  مدرسه  موسس 

بردباری را از ویژگی های بارز امام هادی)ع( ذکر کرد.

مدرسه علمیه خواهران زینبیه)س( ایالم برگزار نمود 
مراسم سوگواری شهادت امام هادی)ع(

استاد  فریدی«  االسالم  »حجت  سخنرانی  با  اخالقی  نشست 
فاطمه  علمیه خواهران  و طالب مدرسه  استادان  در جمع  حوزه، 

زهرای اطهر)س( برگزار گردید.
حجت االسالم فریدی ضمن توصیه طالب به محافظت بر نماز 
اول وقت تصریح کرد: طبق فرمایش پیامبر اکرم)ص( بهترین عمل 
نزد خداوند، نماز اول وقت است و اقامه آن به جماعت ثواب نماز 

را چند برابر می کند.
استاد حوزه در پایان با اشاره به سعی مضاعف انسان، در رسیدن به 
سعادت دنیا و آخرت خاطرنشان کرد: انسان باید در همه حال عدالت 
باطل  به  را  حق  و  حق  به  را  باطل  نباید  و  باشد  پرور  عدالت  و  محور 

تبدیل نماید. 

در مدرسه علمیه خواهران فاطمه زهرای اطهر)س( بیان شد:

انسان باید در همه حال عدالت محور باشد

نماینده  لطفی«،  والمسلمین  »حجت االسالم  حضور  با  نشستی 
ولی فقیه در استان و امام جمعه شهرستان ایالم با کارکنان، استادان 

و طالب مدرسه علمیه فاطمه زهرای اطهر)س( ایالم برگزار گردید.
سال  نامگذاری  به  اشاره  با  لطفی  والمسلمین  حجت االسالم 
95 به اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل گفت: جامعه بانوان به ویژه 
حوزه های علمیه خواهران باید با تبیین اهمیت اقتصاد مقاومتی و 

با تکیه بر توانمندی های داخلی در این عرصه نقش آفرین باشند.

نقش آفرینی حوزه های علمیه خواهران 
در تبیین اهمیت اقتصاد مقاومتی 

نشست اخالقی به مناسبت والدت حضرت فاطمه)س( با سخنرانی 
خواهران  علمیه  مدرسه  در  حوزه  استاد  لروند«،  االسالم  »حجت 

زینبیه)س( ایالم برگزار شد.
استاد حوزه با اشاره به ویژگی های حضرت زهرا)س( اظهار کرد: 
ابعاد وجودی حضرت زهرا)س( بسیار آموزنده است و باید به آن توجه 
والیت مداری،  زهرا)س(  حضرت  وجودی  ابعاد  مهم ترین  از  شود، 

صبر و شکیبایی در زندگی خانوادگی و اجتماعی ایشان است.
شخصیت  اشاره  با  ادامه  در  زینبیه)س(  علمیه  مدرسه  موسس 
معنوی، ابعاد ملکوتی و ویژگی های صدیقه زهرا)س( خاطر نشان کرد: 

حضرت زهرا)س( اولین شهیده مدافع والیت در تاریخ اسالم هستند. 

در مدرسه علمیه خواهران زینبیه)س( ایالم بیان شد:

حضرت زهرا)س(؛ اولین مدافع والیت

به همت مدرسه علمیه خواهران فاطمه زهرا اطهر)س( برگزار شد

اردوی زیارتی- فرهنگی مشهد مقدس

ایالم  اطهر)س(  زهرا  فاطمه  خواهران  علمیه  مدرسه  همت  به 
اردوی زیارتی – فرهنگی مشهد مقدس با حضور 94 نفر از کادر، 
با  همراه  فارغ التحصیل  و  تحصیل  به  مشغول  طالب  و  استادان 

خانواده به مدت 7 روز برگزار شد.
گفتنی است زیارت، بازدید از موزه ها و مراکز فرهنگی - هنری و 
تجدید میثاق با پیمان های معمار کبیر انقالب از دیگر برنامه های 

این اردو بود.

علمیه  حوزه های  آموزش  معاون  خالقی«  محمود  »آقای 
خواهران از مدرسه علمیه خواهران فاطمیه)س( سرابله بازدید کرد.

آقای خالقی پس از بازدید از مدرسه، به ایراد سخنرانی پرداخت و 
مطالبی را درباره طلبگی و مسیر مقدس آن بازگو نمود.

در ادامه »خانم فاطمه احمدیان« مدیر مدرسه علمیه خواهران 
مدیریت  مرکز  اعتبارات  با  مدرسه  این  کرد:  اظهار  فاطمیه)س( 
»حجت االسالم  همت  به  و  کشور  خواهران  علمیه  حوزه های 
در  و  شد  افتتاح   93 سال  در  شهرستان،  جمعه  امام  امرایی«، 
حال حاضر دارای 88 طلبه حضوری تمام وقت و پاره وقت، 114 

دانش آموخته، چهارده استاد و 74 مبّلغ می باشد.
به  تا طالب  ایجاد کرد  بازدید  فرصتی  این  افزود:  پایان  وی در 
صورت مستقیم با مسئوالن ارتباط برقرار کرده و مشکالت خود را 

با آنان، در میان بگذارند.

از مدرسه علمیه خواهران فاطمیه)س(  انجام شد:

بازدید معاون آموزش حوزه های علمیه خواهران

مدیر مدرسه مدرسه علمیه خواهران حضرت زینب )س( مهران از 
برگزاری اردوی زیارتی مشهد مقدس خبر داد.

اردوهای  اهمیت  به  نظر  کرد:  اظهار  اشرفی«  زینب  »خانم 
معنوی  نشاط  روحیه  ارتقای  و  معنوی  بینش  افزایش  در  زیارتی 
طالب مدرسه علمیه خواهران حضرت زینب)س( به مدت یک هفته 
 - فرهنگی  زیارتی،  اردوی  برگزاری  به  اقدام  ماه  بهمن  پایان  در 

تربیتی به مقصد مشهد مقدس نمود.
گفتنی است در این اردو عالوه بر زیارت مرقد مطهر امام رضا)ع( 
برنامه های فرهنگی دیگری از جمله مسابقه دلنوشته، ختم صلوات، 

مراسمات دعا، بازدید از موزه  و بازدید از کتابخانه برگزار شد.

مهرانایالم شهراستان

شهرکردچهارمحال وبختیاری شهراستان

به همت مدرسه علمیه خواهران حضرت زینب)س( برگزار شد

اردوی زیارتی مشهد مقدس

سلسله مباحث گفتمانی اخالق در زندگی با حضور استاد حوزه و 
اسالمی  علوم  عالی  آموزش  مجتمع  در  جزایری«  »خانم  دانشگاه 

کوثر تهران برگزار شد. 
مباحث گذشته  یادآوری  با  این جلسه  در  ودانشگاه  استاد حوزه 
گفت: دومین مبحث از لوازم حرکت و سیر و سلوک،  ایمان است.  
وی در ادامه افزود: در هر حرکتی 6 رکن وجود دارد که باید به 
آن ایمان داشته باشیم، ثبات بعد از ایمان، باعث و الزمه متحرک 
براساس  که  می باشد  ممدوح  ایمان  ابتدا  در  ایمان  است،  شدن 

قرآن و دستورات پیامبر است.
و  دانست  مسافت های حرکت  از  را  و عمل  علم  جزایری  خانم 
گفت: خداوند در آیه 32 سوره فرقان می فرماید: »ما قرآن را نازل 

کردیم تا قلب تو ثبات پیدا کند«
نوع هستند، یک دسته  ادامه اظهار کرد: مخلوقات 3  وی در 
فقط عالم ماده دارند مانند حیوانات، یک دسته خالی از قوه شهوت 
و غضب اند و مجرد هستند مانند فرشته ها، و دسته آخر که مرکب 

از همه جهات می باشند انسان ها هستند.
 استاد حوزه و داشنگاه در پایان خاطر نشان کرد: باید غضب و شهوت 
را تحت حکم عقل قرار دهیم و نیاز قوه ها را در حد اعتدال تأمین کنیم 
زیرا اینگونه می توان حرکت و مسیر الهی را پیش ببریم و متزلزل نشویم.

در مجتمع آموزش عالی علوم اسالمی کوثر برگزار شد

سلسله مباحث گفتمانی اخالق در زندگی

نشست مربیان »دوره تخصصی نقد فرقه ها«، با سخنرانی»خانم 
برگزار  تهران  خواهران  علمیه  حوزه  مدیریت  محل  در  کریم زاده« 

گردید.
»خانم کریم زاده«، معاون فرهنگی حوزه علمیه خواهران تهران 
گفت: نشست مربیان دوره تخصصی نقد فرقه ها به منظور آشنایی 
بیشتر مربیان با فعالیت فرقه های ضاله در تهران، در مدیریت حوزه 

علمیه خواهران استان تهران برگزار شد.
وی به موضوعات ارائه شده در این نشست اشاره کرد و افزود: 
فعالیت فرقه های مختلف در تهران و علل گرایش جوانان به این 

فرقه ها از جمله مطالبی است که برای مربیان بازگو شد.
اهداف  به  اشاره  با  تهران  خواهران  علمیه  حوزه  فرهنگی  معاون 
بررسی  و  نقد  با رویکرد  این دوره  این دوره تخصصی گفت:  برگزاری 
تخصصی فرقه ها، ترویج معارف اهل بیت)علیهم السالم(، ارتقاء سطح علمی 
و  خواهران  علمیه  حوزه های  دانش آموختگان  و  مبلغان  مهارتی  و 
پاسخگویی به شبهات در زمینه فرقه های باطل در 5 رشته مسیحیت، 

وهابیت، بهائیت، شبه عرفان هایکاذب و تصوف برگزار شد.
شایان ذکر است 90 نفر از مربیان دوره با کسب امتیاز الزم در 
آزمون نهایی موفق با اخد نمره قبولی شده  و به آن ها گواهی پایان 

دوره تعلق گرفت.

به همت مدیریت حوزه علمیه خواهران تهران برگزار شد 

نشست مربیان دوره تخصصی نقد فرقه ها

»خانم جاللی«، مدیر مجتمع آموزش عالی علوم اسالمی کوثر 
تهران از برگزاری دوره آموزشی ضمن خدمت ویژه کارکنان مجتمع 

خبر داد. 
خانم جاللی گفت:  این دوره با هدف رشد و توسعه سرمایه های 
عمومی  آموزش  در  مهارت  و  گاهی  آ دانش،  افزایش  و  انسانی 
فراگیری  با  بتوانند  متقاضیان  تا  می شود  برگزار  تخصصی  و 
بر  موثر  بطور  شغلی،  تغییرات  با  متناسب  الزم،  تکنیک های 

فعالیتشان ادامه داده و بر کارایی خود بیفزایند.
قالب  در  و  شد  آغاز   94 سال  در  دوره  است  این  ذکر  شایان 
دوره های آموزشی Excel  و Access  به صورت هفته ای برگزار 

گردیده است.

در مجتمع آموزش عالی علوم اسالمی کوثر برگزار شد

دوره آموزش ضمن خدمت کارکنان

موسسه  در  بسیجی  طالب  حضور  با  صالحین  حلقه  جلسه 
آموزش عالی علوم اسالمی کوثر تهران برگزار شد

»شیعه  شناسی«،  »دشمن  عناوین  با  حلقه  سه  با  جلسه  این 
شناسی« و »جمال و جالل زن« تشکیل شد و طالب بسیجی به 

بحث و گفتگو پرداختند.
بر اساس این گزارش در حلقه شیعه شناسی، شبهات جنگ های 
رسول الله)ص(، در حلقه دشمن شناسی عقاید گروه تکفیری داعش 
و در حلقه جمال وجالل زن نیت انجام عبادات و طاعات بررسی 

شد.

برگزاری جلسه حلقه صالحین

خواهران  علمیه  حوزه  مدیر  رحمانی«،  یدالله  »حجت االسالم 
مربی  »تربیت  آموزشی  دوره  برگزاری  از  بختیاری،  و  چهارمحال 
احکام« ویژه دانش آموختگان حوزه علمیه خواهران این استان در 
روزه  دو  و تخصصی  آموزشی  دوره  این  و گفت:  داد  شهرکرد خبر 
علمیه  مدرسه  میزبانی  به  و  طلبه  خواهران  از  نفر   60 حضور  با 

خواهران فاطمیه)س( شهرکرد برگزار شد.
این طرح استانی تصریح کرد: استفاده  به اهداف  با اشاره  وی 
نظام مند و أثرگذار از ظرفیت های موجود برای امر تبلیغ در زمینه 
احکام در نهادها و مراکز آموزشی و کانون های مساجد و پایگاه های 

بسیج سطح استان از مهم ترین اهداف این طرح است.
به  اشاره  با  بختیاری  و  چهارمحال  خواهران  علمیه  حوزه  مدیر 
این که افراد حاضر در این دوره پس از موفقیت در آزمون ورودی 
برای حضور در دوره تربیت مربی احکام پذیرفته شده اند، خاطرنشان 
»خانم  و  محمدی«  »حجت االسالم  تخصصی  دوره  این  در  کرد: 

فیروزی« به تشریح روش های بیان احکام اسالم پرداختند.
وی برگزاری آزمون شفاهی پس از اجرای دوره آموزشی را آخرین 
مرحله از این طرح عنوان کرد و ادامه داد: کسانی که بتوانند در آزمون 
شفاهی حد نصاب نمره را کسب کنند، موفق به دریافت گواهی پایان 

دوره و همچنین امکان استفاده از امتیازات ویژه خواهند شد.

با شرکت طالب خواهر چهارمحال و بختیاری برگزار شد

دوره آموزشی »تربیت مربی احکام«

خواهران  علمیه  حوزه  مدیر  رحمانی«،  یدالله  »حجت االسالم 
چهار محال و بختیاری، در آیین تجلیل از استادان مرکز تخصصی 
علمیه  مدرسه  و  معصومیه)س(  خواهران  حوزوی  اصول  و  فقه 
خواهران فاطمیه)س( شهرکرد که به میزبانی سالن اجتماعات بعثت 
در  استان  خواهران  علمیه  مدارس  در  داشت:  اظهار  شد،  برگزار 
را  آن ها  اغلب  که  تدریس هستند  در حال  استاد  نفر  مجموع 90 

خانم ها تشکیل می دهند.
مدیر حوزه علمیه خواهران چهار محال و بختیاری در ادامه با 
لردگان،  فارسان،  بروجن،  در شهرهای شهرکرد،  این که  به  اشاره 
فعالیت می کنند، تصریح  ُبن مدارس علمیه خواهران  و  فرخ شهر 
کرد: دو مدرسه نیز در شهرهای بازفت و شلمزار در حال تأسیس 
هستند که از اول مهرماه سال جاری به بهره برداری خواهند رسید.

مدیر حوزه علمیه خواهران چهار محال و بختیاری خبر داد

آغاز به کار رسمی مدارس علمیه خواهران 
شهرهای بازفت و شلمزار

و  فقه  تخصصی  مرکز  استادان  از  تقدیر  و  تجلیل  مراسم 
خواهران  علمیه  مدرسه  و  معصومیه)س(  خواهران  حوزوی  اصول 

فاطمیه)س( شهرکرد برگزار شد.
والمسلمین  »حجت االسالم  مراسم  این  در  است  گفتنی 
محمدعلی نکونام«، نماینده ولی فقیه در چهار محال و بختیاری،  
و  رشد  ایران  اسالمی  انقالب  پیروزی  با  اسالم  این که  به  اشاره  با 
بالندگی بیشتری یافت، تصریح کرد: امام خمینی)ره( این مقصد را 
محقق کرد و اسالم را به مثابه یک رود خروشان به جریان انداخت 

و از دروازه های کشور عبور داد.

برگزاری مراسم تجلیل از استادان مدارس 
علمیه خواهران شهرکرد 
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لردگانچهارمحال وبختیاری شهراستان

خرمشهرخوزستان شهراستان

دزفولخوزستان شهراستان

گرمسارسمنان شهراستان

ایرانشهرسیستان و بلوچستان شهراستان

خاشسیستان و بلوچستان شهراستان

شوشترخوزستان شهراستان

دامغانسمنان شهراستان
کارونخوزستان شهراستان

مسجدسلیمانخوزستان شهراستان

نشست تخصصی فاطمه شناسی با حضور استادان، دانش آموختگان 
و طالب با هدف شناخت دقیق تر حضرت فاطمه)س( در منابع شیعه و 

اهل سنت در مدرسه علمیه زینبیه)س( فارسان برگزار شد.
القاب  از  حوراء«  »انسیه  کرد:  اظهار  رضوی«  »حجت االسالم 
در  هستند  فرشته ای  همچون  ایشان  و  است  فاطمه)س(  حضرت 
نیز اصل وجود حضرت زهرا)س(  از لحاظ جسمانی  و  انسان  قالب 
از میوه بهشتی تشکیل شده است؛ لذا نبی مکرم اسالم  فرمودند: 

»فاطمه بوی بهشت می دهد.«
وی با اشاره به علم حضرت زهرا)س( گفت: علم ایشان از چهار 
منبع علم الهی، تعلیمات پیامبر، همجواری  با امام علی)ع( و تعلیم 
جبرئیل امین برگرفته شده است؛ که علم به حقیقت قرآن، علم به 
زمان شهادت، علم به علومی که خداوند به آدم)ع( عطا کرد و علم 

به حوادث دنیا از اول تا روز قیامت از علوم فاطمی هستند.
استاد حوزه با اشاره به حقیت شهادت حضرت زهرا)س( گفت: برخی 
با افسانه جلوه دادن شهادت حضرت فاطمه)س( سعی در پایین آوردن 
شأن و موقعیت ایشان دارند، در حالی در منابع شیعه و اهل سنت به 
صراحت بیان شده که حضرت بواسطه صدماتی که در هجوم به بیت 

مبارکشان صورت گرفت مجروح شدند و سپس به شهادت رسیدند.

در مدرسه علمیه خواهران زینبیه)س( برگزار شد

برگزاری نشست تخصصی فاطمه شناسی

نگارش  خصوص  در  مشاوره  و  راهنمایی  عنوان  با  پژوهشی  جلسه 
تحقیقات پایانی در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( لردگان برگزار گردید.
در  مشاوره  و  راهنمایی  عنوان  با  که  پژوهشی  جلسه  این  در 
خصوص نگارش تحقیقات پایانی بود »دکتر محمد رضا کاظمی« 
و »دکترمحمدعلی اسکندری« در خصوص موضوعات تاریخی و 

تفسیرعلوم قرآن مباحثی را بیان کردند.
گفتنی است عالوه بر بهره مندی کلیه طالب سال پنجم، 12 نفر از 
طالب مدرسه نیز در زمینه انتخاب موضوع، چارچوب کلی تحقیقات 

پایانی و نوشتن طرح نامه اجمالی و تفصیلی مشاوره دریافت نمودند.

در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( انجام شد

راهنمایی و مشاوره در خصوص 
نگارش تحقیقات پایانی 

نشست »بررسی آسیب های ماهواره بر جوامع« با حضور »خانم 
کوثر  خواهران  علمیه  مدرسه  در  بوحمیدی«  »خانم  و  رودباری« 

خرمشهر برگزار شد.
»خانم رودباری« به عنوان استاد ارائه کننده بحث اظهار داشت: 
ماهواره به عنوان جنگ تمام عیار رسانه ای در صدد اختالف افکنی 
و  است  فرهنگی  ارزش های  و  دین  بر  هجوم  و  مسلمانان  میان 
الگوی  تغییر  اعتقادی،  و  فرهنگی  جنگ  برای  ابزاری  همچنین 

فرهنگی و سبک زندگی اسالمی و ایرانی می باشد.
این  منتقد  استاد  عنوان  به  بوحمیدی«  کوثر  »خانم  ادامه  در 
نمی باشد  منفی  بصورت  همیشه  ماهواره  از  استفاده  گفت:  بحث 
و استفاده مثبت از آن نیز وجود دارد. در موارد استفاده صحیح از 

ماهواره می توان از برنامه های علمی و سرگرمی  آن استفاده کرد.
با توجه به بیان  »خانم عالیه برنده« به عنوان داور این نشست 
نظرات استادان خاطرنشان کرد: ماهواره به عنوان یک تکنولوژی، 
هم دارای نقاط قوت و هم دارای نقاط ضعف می باشد و آنچه که 
در این جا الزم است بیان شود، این است که ماهواره در واقع یک 

بسته فرهنگی غربی است و از جانب غرب عرضه می شود.
اهداف  تحقق  تحت  ماهواره  ابعاد  تمامی  افزود:  پایان  در   وی 
غرب و مستکبران می باشد و راه  ها و شگردهای رسیدن به اهداف 
برنامه های  این که  با  با توجه  آنان تعیین شده است ولی  از جانب 
می باشد  ستیزی  ایران  و  شیعه  ستیزی،  اسالم  با هدف  ماهواره، 

استفاده از ماهواره توصیه نمی شود.

در مدرسه علمیه خواهران کوثر)س( تشریح شد

آسیب های ماهواره بر جوامع

کرسی آزاداندیشی »بررسی شبهات و تفاوت های احکام حقوقی 
و جزائی زن و مرد در اسالم« در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( 

دزفول برگزار شد.
»خانم  بحث،  کننده  ارائه  استاد  سعد«  »آقای  نشست  این  در 

سالمی فر« استاد منتقد و »خانم حاجی پهلوان« استاد داور بودند.
استاد ارائه کننده بحث گفت: عده ای به دنبال اسالمی کردن 
بوجود  اسالم  درون  را  وهابیت  مانند  جریانی  و  بودند  فمینیسم 
آوردند تا در موضع گیری، اشتغال و ادامه تحصیل را منافی حقوق 

زن قلمداد  کند.
وی افزود: در غرب نسبت به حقوق زن بی توجهی می شود. برای 
نمونه در فروشگاه ها، دخترانی به عنوان کار هفتگی پشت ویترین 
ایستاده، ساعت به ساعت لباس ها را عوض می کنند تا رهگذران را 

جذب کنند. این تبدیل انسان و زن به ربات و شی است.
آقای سعد تأکید کرد: حتی برای اعمال منافی عفت، همایش 
می گذارند و زنان را در یک تیزر چند دقیقه ای معرفی می کنند. این 
وضعیت حقوق زن در غرب است. رهبر معظم انقالب)مدظله العالی( نیز 
می فرمایند: »در بحث حقوق زن ما مدعی هستیم، متهم نیستیم. 

ما از این نظام حقوقی جهان شاکی هستیم.«
و  مانند »در دیه  با طرح پرسش هایی  را  نیز بحث خود  استاد منتقد 
را  زن  اسالم  »چرا  است؟«،  گذاشته  فرق  مرد  و  زن  بین  اسالم  ارث، 

برای قضاوت قبول ندارد؟« و »چرا زنان نمی توانند رهبر« ارائه داد.
استاد داور نشست نیز در جمع بندی گفت: توصیه های اولیای 

الهی به رعایت حقوق زنان و توجه به آن ها بوده است.
به  و  دارد  زندگی  به  عاشقانه  و  اخالقی  نگاه  زن،  افزود:  وی 
دنبال مطالبه حقوق نیست؛ مگر جایی که در زندگی با همسر دچار 
در  است.  بشری  فوق  زندگی،  به  بانوان  نگاه  شود.  عمده  مشکل 
اسالم حقوق زن و مرد، گرچه تفاوت دارد، ولی ناشی از تفاوت در 
ساختار این دو جنس است. حقوقشان با هم تناسب داشته، برابر 
است. اسالم، مرد را بر زن برتری نداده و هر دو در نظام هستی 

حقوق و جایگاه مشخصی دارند.

در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( بررسی شد

تفاوت نگاه اسالم و غرب به حقوق زن

مدرسه  در  طلبگی«  انگیزه های  و  »اهداف  موضوع  با  نشستی 
علمیه خواهران خدیجه کبری)س( سوسنگرد برگزار شد.

و  اهداف  تداوم  به  اشاره  با  حوزه،  استاد  بوعذار«،  »خانم 
و  انگیزه  تحصیل  طول  در  طالب  گفت:  طلبگی  انگیزه های 

اهداف طلبگی خود را حفظ کنند.
جلوه  الگوپذیری  و  الگویابی  طلبگی،  مسیر  در  داد:  ادامه  وی 
صورت  به  برخی  رفتار  و  گفتار  افکار،  یعنی  دارد.  چشمگیری 
سلیقه  و  رفتارها  گذاشته،  تأثیر  فرد  روی  بر  گاه  ناخودآ و  گاه  خودآ

اجتماعی او را شکل می دهد.
انتخاب  را  صحیح  مسیر  فرد  اگر  کرد:  تأکید  حوزه  استاد  این 

کند، مسلما رشد و تکامل یافته، به مقصد می رسد.

در مدرسه علمیه خواهران خدیجه کبری)س( بررسی شد

اهداف و انگیزه های طلبگی

نشست آزاد اندیشی شبهات فاطمیه در مدرسه علمیه خواهران 
امام هادی)ع( شوشتر برگزار شد.

این نشست  کننده  ارائه  استاد  عنوان  به  بتول صیادی«  »خانم 
به  سپس  و  پرداخت  فاطمه)س(  حضرت  مورد  در  شبهاتی  بیان  به 

شبهات پاسخ داد.
به  شمس الدینی«  سیده حکیمه  »خانم  نشست  این  ادامه  در 
عنوان استاد منتقد مطالبی در خصوص فتنه های یهودیان بر علیه 

مسلمانان پرداخت.
جمع بندی  به  نشست  این  داور  عنوان  به  بلدی«  آناهیتا  »خانم 

مباحث مطرح شده پرداخت.

در مدرسه علمیه خواهران امام هادی)ع( برگزار نمود

نشست آزاداندیشی »شبهات فاطمیه«

سخنرانی  با  »انتخابات«  موضوع  با  سیاسی  بصیرتی  نشست 
فاطمیه  خواهران  علمیه  مدرسه  در  حبیب پور«  »حجت االسالم 

کارون برگزار شد.
تا فرهنگ  حجت االسالم حبیب پور گفت: دشمنان می کوشند 
با  مقابله  وظیفه  شیعیان  و  کنند  تضعیف  مردم  میان  را  مهدویت 
آن ها را دارند. شیعه می تواند با ترویج فرهنگ مهدویت و دفاع از 

والیت دشمنان را مأیوس کند.
فرد  کامل  گاهی  آ با  انتخابات  در  باید  مردم  کرد:  تصریح  وی 
گاه  آ مهم،  زمان  این  در  طالب  وظیفه  و  کنند  انتخاب  را  اصلح 

کردن مردم از شرایط کشور و منطقه است.

در مدرسه علمیه خواهران فاطمیه)س( برگزار شد

نشست بصیرتی ـ سیاسی 

مراسم سوگواری حضرت صدیقه طاهره)س( با سخنرانی »حجت 
علمیه  مدرسه  در  سلمیان  مسجد  جمعه  امام  امینی«  االسالم 

الزهرا)س( این شهرستان برگزار گردید.
حجت االسالم امینی با اشاره به سخن مقام معظم رهبری)مدظله العالی( 
فاطمه)س( سه ضلع  زهرا)س( گفت:حضرت  مورد فضائل حضرت  در 
مادری  و  همسر  که  حضرت  آن  داری  خانواده   -1 دارند:  برجسته 
نمونه بودند. 2- اجتماعی بودن ایشان و اثرگذاری ایشان در مواقع 

ضروری و حساس به ویژه در بعد سیاسی 3- عبادت ایشان.

در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( برگزار شد

مراسم سوگواری حضرت صدیقه طاهره)س(

»حجت االسالم والمسلمین سیدعلی خاتمی«، نماینده ولی فقیه 
خواهران  علمیه  حوزه  استادان  از  تجلیل  مراسم  در  استان،  در 
یادآوری  برای  الهی  پیامبران  شدن  مبعوث  گفت:  زنجان  استان 
استعداد های  و  قابلیت ها  برانگیختن  و  شده  فراموش  نعمت های 

جوامع مختلف بود.
وی افزود: واقعیت این است که جذب افکار و مدیریت عقول 
پیامبران در مقطعی  با معجزات کافی نخواهد بود. معجزات  تنها 
جهانی  مدیریت  بحث  که  حاضر  عصر  در  ولی  داشته اند،   کاربرد 
مطرح است، چتری الزم است تا بر سر بشریت گسترده شود و با 

یک برنامه جامع فرهنگی، مدیریت و هدایت شود.
امام جمعه زنجان بیان کرد: باید تمامی استادان منویات مقام 
معظم رهبری)مدظله العالی( را در نظر گرفته، سعی کنند  بیشترین سود 

را برای حوزه های علمیه داشته باشند.

نماینده ولی فقیه در استان:

استاد باید بیشترین سود را برای طلبه داشته باشد

خواهران  علمیه  حوزه  استادان  از  تجلیل  و  بزرگداشت  مراسم 
استان زنجان برگزار شد.

خواهران  علمیه  حوزه  مدیر  محمدی«،  بالل  »حجت االسالم 
زنجان، اظهار داشت: در فرآیند آموزش، مؤلفه های بسیاری مانند 
استاد، طلبه، متون درسی، امکانات نرم افزاری و سخت افزاری 
و... دخیل است و استادان در این فرآیند، رکن رکین و عنصر اصلی 
آموزش هستند؛ چرا که در ساحت های مختلف أثرگذار بوده، نقش 

چند ُبعدی دارند.
وی بیان کرد: در روش های جدید باید استاد به گونه ای فراگیر 
آموزش دهد که کار اصلی را خودش به انجام برساند. باید در طالب 
اندیشه  شده،  او  پویای  انگیزه  ایجاد  سبب  تا  نماید  ایجاد  بینشی 
ساز باشد. ساحت دیگری که استاد در آن بسیار أثرگذار است نقش 
الگویی استاد و شخصیت رفتاری است که از او بروز داده می شود.

برای  واقع  در  کرد:  عنوان  زنجان  خواهران  علمیه  حوزه  مدیر 
ایجاد یک فضای سالم و پویا در کالس درس، اصلی ترین عنصر 
درستی  به  را  فراگیران  معنوی  و  اجتماعی  زندگی  تا  است  استاد 
شکل دهد تا در تمامی عرصه های آموزشی، تربیتی، خودسازی و 

تهذیب ظهور داشته باشند.

استاد، رکن رکین آموزش

عالی  آموزش  مؤسسه  تهذیب  معاون  زندی«،  مرضیه  »خانم 
حوزوی خواهران فاطمیه)س( دامغان، گفت: مبلغان و طالب این 
مؤسسه برای تبلیغ دین اسالم،  در مراسم معنوی اعتکاف حضور 

یافتند.
وی ادامه داد: مبلغان مؤسسه آموزش عالی حوزوی خواهران 
فاطمیه)س( دامغان، در این مراسم ضمن بیان احکام، به شبهات و 

پرسش های شرکت کنندگان پاسخ دادند.
خواهران  حوزوی  عالی  آموزش  مؤسسه  تهذیب  معاون 
فاطمیه)س( دامغان تصریح کرد: از دیگر برنامه های طالب، ارتباط 
صمیمی و دوستانه با شرکت کنندگان به ویژه دختران جوان جهت 
جذب و تحصیل در حوزه، مشاوره خانوادگی و تشکیل حلقه های 

معرفت بود.
بین المللی،  قاری  از  دعوت  کرد:  خاطرنشان  زندی  خانم 
سخنرانی استادان اخالق حوزه، انجام اعمال و نمازهای ویژه این 
از  زیارت جامعه کبیره  و  ندبه  برگزاری مراسم دعای کمیل،  ایام، 

دیگر برنامه های اجرا شده توسط مبلغان بود.

به منظور بیان و تبلیغ اسالم صورت گرفت

حضور تبلیغی بانوان طلبه در مراسم اعتکاف

دومین نشست از سلسله نشست های »به سمت زندگی« در مؤسسه 
آموزش عالی حوزوی خواهران فاطمیه)س( دامغان برگزار شد.

»حجت االسالم صابریان«، استاد حوزه و دانشگاه، گفت: اگر 
گرا  آخرت  اگر  دارد.  زندگی  سبک  نوع  یک  باشد،  دنیاگرا  انسان 
با  دینی  زندگی  زندگی دیگری خواهد داشت. سبک  باشد، سبک 

غیر دینی نیز متفاوت است.
باشد  چه  انسان  فکری  زمینه  پیش  که  است  مهم  افزود:  وی 
و نسبت به کارهایی که انجام می دهد، چه توقعی دارد. متأسفانه 
فرهنگ اروپایی جای خود را در بین خانواده های ایرانی باز کرده، 
زندگی به سبک اسالمی به مرور زمان در حال کمرنگ شدن است.
کارشناس خانواده تأکید کرد: باید گذشت در میان زوجین باشد؛ چرا که 
در بهبود روند زندگی بسیار مؤثر است. توجه به روحیه لطیف زن و سازش 

بیشتر توسط همسر، سبب می شود زندگی به سمت آرامش پیش رود.

در مؤسسه آموزش عالی حوزوی خواهران فاطمیه)س( برگزار شد

نشست »به سمت زندگی«

»خانم راضیه علی پوری«، معاون آموزش حوزه علمیه خواهران 
استان سمنان، از ثبت نام 400 نفر از خواهران استان برای شرکت 
در آزمون ورودی سطح دو حوزه علمیه این استان خواهران خبر 
این تعداد، حوزه خواهران استان  داد و خاطرنشان کرد: افزون بر 
ادامه  برای  را  حوزویان  پذیرش  امکان  نیز  سه  سطح  در  سمنان 
آزمون  در  شرکت  ثبت نام  گفت:  وی  است.  کرده  فراهم  تحصیل 
ورودی حوزه های علمیه خواهران تا 10 اردیبهشت ماه ادامه داشت 

و آزمون ورودی کتبی داوطلبان نیز ۷ خرداد ماه برگزار می شود.
معاون آموزش حوزه علمیه خواهران استان سمنان عنوان کرد: 
تاکنون 180 نفر در سطح سه حوزه علمیه خواهران سمنان اقدام 
به ثبت نام کرده اند. همچنین دوره بازپذیری حوزه نیز برای طالب 
سطح دو که به دالیلی از تحصیل انصراف و یا باز مانده اند، برگزار 

خواهد شد.
وی ادامه داد: برای دوره بازپذیری حوزه علمیه خواهران استان 
در  موفقیت  با  که  کرده اند  نام  ثبت  طلبه   36 تاکنون  نیز  سمنان 
آزمون این دوره، با شرایط معادل سازی دروس گذرانده، می توانند 

مجدد تحصیل خود را در حوزه از سر گیرند.
استان  علمی  ظرفیت  به  توجه  با  شد:  یادآور  علی پور  خانم 
برای سال  چهار)دکتری(  تحصیلی سطح  مقطع  بزودی  سمنان، 

تحصیلی 96  ـ 95 راه اندازی می شود.

معاون آموزش حوزه علمیه خواهران استان خبر داد

راه اندازی سطح چهار برای سال تحصیلی جدید

»حجت االسالم علیرضا صابریان«، مدیر حوزه علمیه خواهران 
سمنان درباره نقش حوزه های علمیه خواهران در برابر شعار سال 
95 گفت: طالب خواهر با قابلیت تبلیغ چهره به چهره و حضور در 
بین خانواده های ایرانی، ضمن تبیین و نشر فرهنگ غنی اسالم، 
می توانند در راهبرد تعیین شده توسط مقام معظم رهبری)مدظله العالی( 
در تحقق شعار سال 95 مبنی بر اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل به 

فرهنگ سازی بپردازند.
اقتصاد اسالمی  از  اقتصاد مقاومتی بخشی  این که  بیان  با  وی 
است، تأکید کرد: الزم است حوزه های علمیه مبانی آن را استخراج 
و در اختیار دولتمردان قرار دهند. اقتصاد مقاومتی، اقتصاد دانش 
اقتصاد  نوع  این  است.  داخلی  تولید  به  باور  و  محور  تولید  بنیان، 

راهبردی کم نظیر در برابر تحریم ها و تهدیدهای خارجی است.
برای  سازی  فرهنگ  سمنان،  خواهران  علمیه  حوزه  مدیر 
در  و  جامعه  نخبگان  وظیفه  را  مقاومتی  اقتصاد  شدن  عملیاتی 
عنوان  و  دانست  علمیه  حوزه های  وظیفه  آن  دینی  مبانی  بخش 

کرد: مبلغان مذهبی، پیشگامان تحقق اقتصاد مقاومتی هستند.
معظم  رهبر  تأکید  مورد  مقاومتی  اقتصاد  افزود:  وی 
و  است  کشور  برای  اجتناب ناپذیر  ضرورت  یک  انقالب)مدظله العالی( 
حوزه های علمیه می توانند نقش بسزایی در ترویج و فرهنگ سازی 
تا آنجا است که آیت الله العظمی امام  ایفا نمایند. این اهمیت  آن 
خامنه ای)مدظله العالی( سال 1395 را سال »اقتصاد مقاومتی، اقدام و 

عمل« نامگذاری نمودند.
حجت االسالم صابریان، اقتصاد مقاومتی را یکی از کوتاه ترین 
راه ها برای رسیدن به عدالت اجتماعی دانست و گفت: رسیدن به 

این هدف واال رسالت انبیای الهی است.
ضرورت  بر  رهبری)مدظله العالی(  معظم  مقام  تأکید  شد:  یادآور  وی 
تداوم تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی مبین وظایف دولت 

در برابر مردم و بر عکس است.
اقتصاد،  سازی  مردمی  سمنان،  خواهران  علمیه  حوزه   مدیر 
ارتقای مقاومت اقتصادی در برابر تحریم ها، فرهنگ سازی اولویت 
خرید کاالی داخلی، قناعت، ساده زیستی و دوری از تجمالت را 
وظیفه دولت و ملت در مقابل یک دیگر برشمرد و گفت: حوزه های 

علمیه می توانند نقش بسزایی در تحقق این امور ایفا نمایند.

مدیر حوزه علمیه خواهران سمنان تبیین کرد

نقش حوزه های علمیه خواهران در تحقق شعار 
»اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل«

علمیه  مدرسه  طالب  جمع  در  حوزه،  استاد  محقق«،  »خانم 
خواهران فاطمیه)س( گرمسار به بیان ویژگی های اخالقی و رفتاری 

حضرت زینب)س( پرداخت.
خاصه  ویژگی های  از  را  صبر  و  استقامت  توسل،  توکل،  وی، 
موفقیت  دنبال  به  طالب  اگر  گفت:  و  برشمرد  زینب)س(  حضرت 
و  زینب)س(  حضرت  به  باید  هستند،  زندگی  زمینه های  همه  در 
راحت طلبی  رذیله  کنند. همچنین صفت  اهل بیت)علیهم السالم( اقتدا 

را از خود ریشه کن کنند.

در مدرسه علمیه خواهران فاطمیه)س( عنوان شد 
تبلیغ با اخالص سبب از بین رفتن 

ناهنجاری های اجتماعی می شود

چند  برگزاری  به  اقدام  ایرانشهر  زینبیه)س(  خواهران  علمیه  مدرسه 
برنامه فرهنگی با حضور طالب، استادان، فارغ التحصیالن و مبلغان کرد.
کارگاه  برگزاری  اعتکاف،  مراسم  در  اجرایی  برنامه های  بررسی 
ایرانشهر، برگزاری  امام جمعه  با سخنرانی  سبک زندگی اسالمی 
پیرامون سیره حضرت زینب کبری)س( و برگزاری نشست  نشست 
توجیهی با طالب و سرگروه ها و اعضای رشد 4 چهار از برنامه های 

فرهنگی این مدرسه بود.

در مدرسه علمیه خواهران زینبیه)س( برگزار شد
برنامه های فرهنگی

مدرسه  در  مردم  عموم  و  طالب  حضور  با  تربیتی  نشست 
»حجت االسالم  سخنرانی  با  و  خاش  الزهرا)س(  خواهران  علمیه 
تهرانی زاده«، مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه استان سیستان 

و بلوچستان برگزار شد.
وی در این نشست ضمن اشاره به فضیلت های حضرت زهرا)س(، 
آن حضرت)س( را الگوی تمام زنان جهان دانست و بیان کرد: اگر 
تمام  در  مسلما  کنند،   الگوبرداری  خود  زندگی  در  ایشان  از  زنان 

مراحل زندگی خود موفق خواهند بود.

در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( مطرح شد
الگوگیری بانوان از حضرت زهرا)س(

»خانم شکوهی«، مدیر حوزه علمیه خواهران الزهرا)س( خاش در 
جمع طالب و استادان این مدرسه به بیان فضایل امیرمؤمنان)ع( 
خداوند  و  آمده اند  دنیا  به  کعبه  در  علی)ع(  امام  گفت:  و  پرداخت 

تاکنون چنین لیاقتی را به احدی نداده است.
وی افزود: فاطمه بنت اسد از زنان ارزشمند اسالم بودند که خدا 
به او اجازه داد فرزند خود را در کعبه به دنیا آورد و این موضوع در 
طول تاریخ بی نظیر است. تاکنون کسی چنین اجازه ای نیافته است.
این استاد حوزه در بخش دیگری از سخنان خود، ضمن بیان 
و  لدنی  علم  به  امیرمؤمنان)ع(،  شجاعت  و  عدالت  رشادت ها، 

کرامات آن حضرت)ع( و جانشینی بالفصل پیامبر)ص( اشاره کرد.

رشادت ها، عدالت و شجاعت امیرمؤمنان)ع(
در مدرسه علمیه خواهران فاطمیه)س( عنوان شد
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زاهدانسیستان و بلوچستان شیرازفارسشهراستان دارابفارسشهراستان آبیکقزوینشهراستان شهراستان

آبادهفارس شهراستان

قزوینقزوین شهراستان

قمقم شهراستان

جهرمفارس شهراستان

آبادهطشکفارس شهراستان

ارسنجانفارس شهراستان

نیریزفارس شهراستان

افزایی« در مدرسه علمیه خواهران  کارگاه تخصصی »جمعیت 
معظم  رهبر  منویات  تحقق  و  ترویج  منظور  به  زاهدان  نرجس)س( 

انقالب)مدظله العالی( در زمینه تشویق به فرزندآوری برگزار شد.
استان  ولی فقیه  نماینده  جانشین  زاده«،  تهرانی  »حجت االسالم 
سیستان و بلوچستان در سپاه سلمان در این نشست ضمن بر شمردن 
دسیسه های دشمن جهت ممانعت از رشد جمعیت مسلمانان، فواید 
ازدیاد جمعیت و راهکارهای دین مبین اسالم را در این زمینه بیان 

کرد.

مدرسه علمیه خواهران نرجس)س( برگزار کرد
کارگاه تخصصی »جمعیت افزایی«

مراسم گرامی داشت روز معلم و والدت امیرمؤمنان)ع( در مدرسه 
»آیت الله  با سخنرانی  زاهدان  نرجس)س(  علمیه خواهران حضرت 
و  سیستان  استان  در  ولی فقیه  نماینده  سلیمانی«،  عباسعلی 

بلوچستان برگزار شد.
وی با بیان جایگاه علم و مقام معلم با توجه به آیات قرآن، توجه 
موسی)ع(  و  خضر)ع(  حضرت  ماجرای  پندآموز  نکات  به  را  طالب 

معطوف کرد.
خواهران  علمیه  حوزه  مدیر  خالص«،  عرب  »حجت االسالم 
شایسته  جایگاه  و  مقام  درباره  ادامه  در  نیز  بلوچستان  و  سیستان 

حضرت علی)ع( به ایراد سخن پرداخت.
گفتنی است، در این نشست از زحمات استادان مدرسه علمیه 

خواهران نرجس)س( زاهدان تقدیر به عمل آمد. 

مراسم تجلیل از استادان

جمعه  امام  خراسانی«،  موسوی  سیدحسن  »حجت االسالم 
مدرسه  در  که  »ویژگی های شیعیان«،  فرهنگی  نشست  در  آباده، 
واقعی  صفات  بیان  به  شد،  برگزار  آباده  کوثر  خواهران  علمیه 
عمل  در  که  است  فردی  واقعی  شیعه  گفت:  و  پرداخت  شیعیان 

محبت خود را به اهل بیت)علیهم السالم( ثابت کند.
امیرمؤمنان)ع( گفت:  به  »حارث«  نام  به  فردی  داد:  ادامه  وی 
دارم.  دوست  را  ذات خدا، من شما  به  قسم  امیرمؤمنان)ع(،  »ای 
این  داری،  دوست  مرا  که  حال  حارث،  ای  فرمودند:  حضرت)ع( 
کارها را انجام بده. خصم من نباش و با من دشمنی نکن. با من و 
اسم من بازی نکن. من را خار و سبک نکن و من را از مقام خودم 

باالتر نبر.

در مدرسه علمیه خواهران کوثر برگزار شد

نشست فرهنگی »ویژگی های شیعیان«

نشست »مخاطب شناسی« با عنوان »طلبه باید در وسط میدان 
باشد نه حاشیه« در مدرسه علمیه خواهران کوثر آباده برگزار شد.

»خانم حکیمه فرخی«، مدیر مدرسه علمیه خواهران کوثر آباده، 
در این نشست به تبیین جایگاه حقیقی طلبه در خانواده و اجتماع 

پرداخت.
وی تصریح کرد: تمامی انسان ها دارای دو ُبعد فردی و اجتماعی 
هستند که در ُبعد فردی باید به شکوفا کردن استعدادها، توانایی ها، 

افزایش اعتماد به نفس و ارزش فردی توجه کرد.
مدیر مدرسه علمیه خواهران کوثر آباده، حضور مفید و مؤثر در 

جامعه را نیز در زمینه ُبعد اجتماعی حائز اهمیت دانست.
ارزش  تبیین  به  خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  فرخی  خانم 
وجودی زن در خانه پرداخت و گفت: زن در خانه باید بدون خدشه وارد 

شدن به حق همسر و فرزندان، ارزش و جایگاه خودش را حفظ کند.
دیگر  بخش  در  آباده  کوثر  خواهران  علمیه  مدرسه  مدیر 
سخنانش، ابزار تبلیغ را شامل گفتاری، دیداری و شنیداری برشمرد 

و اضافه کرد: طلبه باید در متن جامعه باشد، نه در حاشیه.
وی اضافه کرد: البته برای حضور مفید و مؤثر در اجتماع باید به 
مسائل روز تسلط کافی داشت. همچنین می توان با مخاطب شناسی 

درست، ارتباط بهتری با دیگران برقرار کرد.

حضور مفید و مؤثر طلبه در اجتماع

همت  به  زهرا)س(  حضرت  جایگاه  بررسی  منظور  به  نشستی 
آباده طشک  الزهرا)س(  خواهران  علمیه  مدرسه  فرهنگی  معاونت 

برگزار شد.
در این نشست که بیش از 300 نفر از خواهران و برادران آباده 
طشک حضور داشتند، »حجت االسالم عرب خطیب«، استاد حوزه 
و  مالی  درخواست  هیچگاه  زهرا)س(  حضرت  گفت:  دانشگاه،  و 
مادی از حضرت علي)ع( نداشتند. ایشان از نظر ساده زیستي در حد 

پایین ترین مردم جامعه خود بوده اند.
وی یادآور شد: سوره »الرحمن« در شرح حال حضرت علي)ع( 
درباره  یلتقیان.«  البحرین  »مرج  می فرماید:  زهرا)س(  حضرت  و 
و  اللولو  منهما  »یخرج  می فرماید:  نیز  بزرگواران  این  فرزندان 
المرجان.« حضرت زهرا)س( حلقه اتصال میان امامت و نبوت بودند.

در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( مطرح شد

حضرت زهرا)س(؛ حلقه اتصال امامت و نبوت

و  دانش آموز  طلبه،  خواهران  جمع  در  کشاورز«  ملیحه  »خانم 
حافظ قرآن کریم ارسنجان به بررسی جایگاه دین و نقش حوزه های 

علمیه در قبال آن پرداخت.
ارسنجان،  فاطمیه)س(  خواهران  علمیه  مدرسه  آموزش  معاون 
حوزه های علمیه را یکی از مناسب ترین بسترهای کمال جویی برای 
افراد تشنه معارف ناب قرآن و عترت)علیهم السالم( دانست و اظهار کرد: 
افرادی که می خواهند وجودی مفید برای دین داشته باشند، با قدم 

گذاشتن در این مسیر می توانند به اهداف خود برسند.
توضیح  به  خود،  سخنان  از  دیگری  بخش  در  کشاورز،  خانم 
درباره نحوه ثبت نام و تحصیل در حوزه های علمیه، آینده شغلی و 

فعالیت های اجتماعی طالب و... پرداخت.

در مدرسه علمیه خواهران فاطمیه)س( عنوان شد

حوزه های علمیه خواهران؛ بستر کمال جویی 
برای تشنگان قرآن و عترت)علیهم السالم(

»آیت الله علی شیخ موحد«، مدیر حوزه علمیه خواهران استان 
تبلیغ صداقت در  از راه های تحقق شعار سال 95 را  فارس، یکی 
درباره  و  دانست  خواهران  علمیه  حوزه های  توسط  گفتار  و  عمل 
به  انقالب)مدظله العالی(  معظم  رهبر  توسط  سال  شعار  نامگذاری 
»اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل«، گفت: آنچه معظم له در مسئله 

نجات اقتصاد فرمودند، کالمی تجربه شده و صحیح است.
وی یکی از راه های تحقق شعار سال را تبلیغ صداقت در عمل و 
گفتار دانست و افزود: این تبلیغ باید به گونه ای باشد که تمام کارها 
بر اساس طرح و برنامه های تحقیق شده، انجام پذیرد و کسی در 
کشور بر اساس منافع شخصی و گروهی کاری انجام ندهد. مسلما 
رسیدن به این نقطه کار زیادی می طلبد، ولی نتیجه بسیار بزرگ و 
مطلوب است و حوزه های علمیه خواهران می توانند کار وسیعی در 

این باره انجام دهند.
مدیر حوزه علمیه خواهران استان فارس، ضمن تأکید بر نقش 
تصریح   95 سال  شعار  تبیین  در  خواهران  علمیه  حوزه های  مهم 
به  را  ضمان  و  گناه  باید  خواهران  علمیه  حوزه های  امروز  کرد: 
از  اجتماعی  ضمان  شوند،  متوجه  مردم  که  کنند  تعریف  صورتی 
ضمان فردی عظیم تر و مشکل تر است. همان  گونه که اگر فردی 
در  اگر  ولی  باشد،  رفع  قابل  است  ممکن  باشد،  دیگری  بدهکار 
قابل حل  و غیر  آن مشکل  از  باشد، نجات  بدهکار  مقابل جامعه 

است.
خود  تکلیف  ادای  به  را  طالب  پایان،  در  موحد  شیخ  آیت الله 
تشویق  انقالب)مدظله العالی(  معظم  رهبر  منویات  تصدیق  راستای  در 
اقتصادی، وظایف مهمی  تبیین اخالق  افزود: حوزه ها در  و  کرد 
دارند که عدم توجه به آن ها، خسارات غیر قابل جبرانی به دنبال 
دارد؛ به گونه ای که می توانیم ادعا کنیم این مهم، بیش از عمل به 

مستحبات، اجر و ارزش دارد.

»آیت الله شیخ موحد«:

طالب تکلیف خود را در قبال منویات
مقام معظم رهبری)مدظله العالی( ادا کنند

با  نشست »فنون مشاوره و شیوه های جذب جوانان« همزمان 
آمادگی  منظور  به  رجبیه  اعتکاف  معنوی  و  برکت  با  ایام  نزدیکی 
هر چه بیشتر طالب در امر تبلیغ توسط معاونت فرهنگی مدرسه 

علمیه خواهران حضرت نرگس)س( جهرم برگزار شد.
استادان  و  طالب  از  نفر   60 که  دوره  این  از  روز  نخستین  در 
شرکت داشتند، »خانم مسعودیان«، مشاوره دینی ضمن برشمردن 
تعدادی از مهم ترین ویژگی های مشاور مانند اخالص، خداترسی، 
دقت همه جانبه، پوشش مناسب، تواضع، نداشتن تکبر و... تأکید 
کرد: طالب به عنوان مشاور در مباحثی که بر آن تسلطی ندارند، 
گاهی کافی به افراد مشاوره  وارد نشوند. یعنی بدون داشتن علم و آ

ندهند..
وی افزود: مشاوره علمی با دینی متفاوت است و هر مشاور باید 
در حیطه توان، استعداد و علم خود ورود کرده، دیگران را مشاوره 

و راهنمایی کند.
در بخش دیگری از این مراسم، »حجت االسالم بهرامی نسب«، 
استاد حوزه و دانشگاه، اعتکاف را نوعی جهاد معرفی کرد و گفت: 

اعتکاف نیز مانند نماز، مقدمات، مقارنات و مبطالتی دارد.
زمینه های  در  دشمن  هجمه های  سبب  به  داد:  ادامه  وی 
این فرصت  از  امر اعتکاف جهادگونه نگاه کرد و  به  باید  مختلف، 
گاهی بخشی دینی و علمی به آن ها  معنوی، برای جذب جوانان و آ

نهایت بهره را برد.
در  معتکفان،  شناسی  مخاطب  طالب،  نیز  مراسم  پایان  در 
اختیار داشتن شماره های همراه آن ها، آشنایی مختصر با معتکفان 
جذب  برای  پیشنهادی  موارد  از  را  و...  اعتکاف  برگزاری  از  پیش 

جوانان برشمردند.

در مدرسه علمیه خواهران حضرت نرگس)س( برگزار شد

نشست »فنون مشاوره و شیوه های جذب جوانان«

و  موانع  »بررسی  موضوع  با  برتر  مبلغان  از  تجلیل  نشست 
علمیه  مدرسه  در  طالب  و  استادان  حضور  با  تبلیغ«  مشکالت 

خواهران حضرت نرگس)س( جهرم برگزار شد.
»خانم بنایی جهرمی«، معاون فرهنگی مدرسه علمیه خواهران 
و  تقدیر  را  جلسه  این  تشکیل  از  هدف  جهرم،  نرگس)س(  حضرت 
تجلیل از مبلغان برتر حوزه و همچنین ایجاد انگیزه و اشتیاق در 

طالب برای همت دادن به امر تبلیغ بیان کرد.
در این نشست، ضمن بررسی مشکالت و موانع تبلیغ که توسط 

مبلغان مطرح شد، راهکارهایی نیز ارائه گردید.
»حجت االسالم دست داده«، استاد حوزه و دانشگاه در مقایسه 
امروز  طالب  با  تحمیلی  جنگ  شهدای  و  رزمندگان  تبلیغ  نحوه 
از  به خوبی  گفت: رزمندگان و شهدا، در شرایط سخت آن زمان 
عهده وظایف خود بر  آمدند و هیچ گونه خلل و کاستی در این امر 
از خود نشان ندادند. آن ها در این راه اهانت ها و تحقیرها را تحمل 
 کردند؛ چون به درستی راه خود اطمینان داشتند و از هدف اصلی 

خود غافل نشدند.
و  شهدا  شیوه  و  راه  از  الگوگیری  با  نیز  طالب  داد:  ادامه  وی 
رزمندگان، هرگونه سختی در راه تبلیغ را به جان خریده، از هدف 
رضای  برای  تنها  را  خود  کار  همچنین  نشوند.  غافل  خود  اصلی 
خدا انجام دهند و چشم داشت مادی به این مسئله نداشته باشند.

به عمل  تقدیر  برتر  مبلغان  از  مراسم  پایان  در  گفتنی است، 
آمد.

در نشست »تجلیل از مبلغان برتر« بررسی شد

موانع و مشکالت تبلیغ

معاون پژوهش مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( داراب 
از برگزاری کارگاه »منبع شناسی دیجیتال« خبر داد.

توان  ارتقای  هدف  با  کارگاه  این  گفت:  کمال«،  عفت  »خانم 
آن در  بکارگیری  و  نوین  فناوری های  از  استفاده  زمینه  در  طالب 

امور پژوهشی انجام شد.
و  کمی  سطح  در  بسزایی  نقش  نوین  فناوری های  افزود:  وی 
جستجوکردن  نحوه  با  باید  طالب  این رو  از  دارد؛  پژوهش ها  کیفی 
موضوعات پژوهشی و استفاده از منابع پژوهش دیجیتالی آشنا شوند 

تا در کمترین زمان، پژوهش های با کیفیت مطلوب ارائه دهند.
معاون پژوهش مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( داراب، آشنایی 
از  با استفاده  با منابع پژوهشی را ضروری دانست و اظهار کرد: می توان 
ابزارهای دیجیتال، رسالت خود در زمینه پاسخگویی به سئواالت، 
شبهات و مسائل تحقیقی و... را با کیفیت و سرعت باال انجام داد.
وی با معرفی پایگاه پویش و امکانات آن برای استفاده طالب 
از  کنندگان  کرد: شرکت  بیان  خود،  پژوهشی  توان  ارتقای  جهت 
برگزاری این کارگاه رضایت کامل داشتند و خواستار ادامه آن شدند.

در مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( برگزار شد

کارگاه منبع شناسی دیجیتال

در  دانش آموزان،  حضور  با  جوان«  نسل  نوآوری  »نماز،  کارگاه 
مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( داراب برگزار شد.

در این کارگاه، که با همکاری اداره آموزش و پرورش، پایگاه های بسیج 
دانش آموزان  از  نفر  ششصد  شد،  برگزار  داراب  صالحین  حلقه های  و 
آثار و برکات دنیوی و اخروی  شرکت کردند و مباحث مختلفی همانند 
نماز در آیات و روایات، اسرار باطنی نماز، نماز در کالم بزرگان و علما، 

تأثیر نماز در ترک گناه و راهکار جذب جوانان به نماز تشریح شد.
در بخشی از کارگاه »نماز، نوآوری نسل جوان«، »حجت االسالم 
ساجدی نیا«، مدرس حوزه و دانشگاه به ایراد سخن پرداخت و نماز 
به جایی  را  فرد  نماز،  با  انس  تأکید کرد:  و  برشمرد  روح  را غذای 

می رساند که کسی را جز خدا نمی بیند.
نماز  از  دوری  جامعه،  انحرافات  مهم ترین  از  یکی  افزود:  وی 
گاهی و عدم بینش  است که از مهم ترین عوامل آن می توان به ناآ

کافی افراد جامعه از فلسفه نماز اشاره کرد.
مدرس حوزه و دانشگاه، با تأکید بر این که والدین باید به صورت 
درست فرزندان خود را به اقامه نماز تشویق کنند، اظهار کرد: در 
مدارس نیز مدیران، معلمان و مربیان با شناخت روحیه نوجوانان و 
جوانان به صورت غیر مستقیم آن ها را تشویق به اقامه نماز کنند که 

در این  باره می توان فضای مناسبی برای نمازخانه در نظر گرفت. 

با حضور ششصد دانش آموز و در ده روز برگزار شد

کارگاه »نماز، نوآوری نسل جوان« 

و  »اعتقادی  موضوع  با  تبلیغ  منبع شناسی  توان افزایی  کالس 
کالمی« با سخنرانی »خانم مریم خزاعی« در جمع طالب مدرسه 

علمیه خواهران الزهرا)س( نی ریز برگزار شد. 
طالب  آشنایی  را  کالس  این  برگزاری  از  هدف  خزاعی،  خانم 
به  پژوهشی  استفاده  جهت  اعتقادی  مباحث  به  مربوط  کتب  با 

خصوص در امر تبلیغ معرفی کرد.
این استاد حوزه در ادامه به معرفی منابعی برای تربیت دینی و 
اعتقادی کودکان و نوجوانان پرداخت و به طور خالصه محتوای 

آن ها مورد بررسی قرار داد. 

در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س(   برگزار شد

برگزاری کالس توان افزایی منبع شناسی تبلیغ

نشست پژوهشی با موضوع قرآن و بحران معنویت با سخرانی 
خواهران  علمیه  مدرسه  طالب  جمع  در  ریحانی«  ریحانه  »خانم 

حضرت الزهرا)س(  نی ریز برگزار شد.
بحران  در  مهم  بسیار  بحث های  از جمله  گفت:  ریحانی  خانم 
دارد،  اخالقی  و  اعتقادی  بحران  با  مستقیم  رابطه  که  معنویت 
اعتقادی  و  بحران اخالقی  اجتماعی  و  آثار سوء فردی  و  پیامدها 
می باشد؛ لذا اگر در جامعه ای آمار طالق و از هم پاشیدگی نظام 
داروهای  و  الکلی  مواد مخدر، مشروبات  انواع  به  اعتیاد  خانواده، 
آرام بخش باال رفته باشد نشان دهنده آن است که جامعه و افراد 

مبتال به انحرافات، بیمار هستند و دچار بحران معنوی شده اند.
وجود  عدم  داشت:  اظهار  معنوی  بحران  آثار  به  اشاره  با  وی 
معیارهایی برای خوبی و بدی، اعراض از یاد خدا و فرار دختران و 

پسران از خانه از مهم ترین آثار بحرانی معنوی در جامعه می باشد.
این استاد حوزه در پایان خاطرنشان کرد: معنویت و بهره بردن 
از آیات قرآن و روایات معصومین)علیهم السالم( دوای درمان بسیاری از 

نابسامانی ها و بیماری های روحی بشر امروز است.

نشست پژوهشی »قرآن و بحران معنویت«

نشستی با عنوان »مهمانی خدا« با سخنرانی مدیر مدرسه علمیه 
الزهرا)س( نی ریز در جمع طالب و استادان این مدرسه برگزار شد.

نی ریز  الزهرا)س(  علمیه  مدرسه  مدیر  پردازی«  صدیقه  »خانم 
گفت: از سنت های حسنه و مستحبات اسالمی که پس از پیروزی 
این  است،  اعتکاف  مبارک  سنت  گردید،  احیاء  اسالمی  انقالب 
عبادت که قبل از پیروزی انقالب اسالمی حالت فراگیر و عمومی 
صالحان  از  کثیری  جمع  میان  در  اخیر  سال های  در  نداشت، 
طالب،  و  دانشجویان  ویژه  به  جامعه  گوناگون  اقشار  از  نیکان  و 
متداول گردیده است و مساجد بسیاری از شهرهای ایران و جهان 
اسالم پذیرای مهمانان خدا در ایام البیض ماه پر برکت رجب است.
اعتکاف  کرد:  اظهار  اعتکاف  فضیلت  بیان  در  پردازی  خانم 
خودسازی،  است.  داوطلبانه  و  جویانه  تقرب  و  مستحب  عبادتی 
از  استمداد  و  قرآن  تالوت  و  نماز  نیایش،  و  توبه  نفس،  محاسبه 

آستان قدس ربوبی از دیگر برکات اعتکاف است. 

نشست اخالقی با عنوان »مهمانی خدا«

در  گلپوش«  »طرح  عنوان  با  عفاف  و  حجاب  تبلیغی  کارگاه 
مدرسه علمیه خواهران زینبیه)س( آبیک برگزار شد.

»خانم طیبه زارع«، استاد حوزه، با اشاره به لزوم فرهنگ سازی 
شامل  گلپوش  کارگاه  گفت:  جوانان،  میان  در  حجاب  به  نسبت 
زن  کلیپ  پخش  حجاب،  درباره  مردمی  نظرات  کلیپ  پخش 
درباره  مخاطبان  از  پرسش  مسلمان،  غیر  استرالیایی  محجبه 
دلیل با حجاب شدن این زن، بررسی علمی حجاب و استفاده از 
نظرات دو نفر از روان شناسان غربی در اینباره و نتیجه گیری و بیان 

آسیب هایی که بدحجابی برای زنان در جامعه خواهد داشت، بود.

به همت مدرسه علمیه خواهران زینبیه)س( برگزار شد

طرح گلپوش

نشست »مشاوره اسالمی« در مدرسه علمیه خواهران زینبیه)س( 
آبیک برگزار شد.

جایگاه  بیان  ضمن  خانواده،  کارشناس  درخشان«،  »آقای 
مشورت در اسالم، گفت: پیامبر اسالم)ص( در همه امور با فرد خبره 

در آن امور مشورت می کردند.
گفتنی است، این نشست با هدف رفع مشکالت روحی و دینی 

طالب برگزار شد.

نشست »مشاوره اسالمی«

طالب مدرسه علمیه خواهران فاطمیه)س( قزوین در قالب اردو به 
منظور تجدید پیمان با میثاق شهدا، بر سر مزار این بزرگواران  کالس 

»تفسیر و تبلیغ و سیر مطالعاتی شهید مطهری)ره(« برگزار نمودند.
 »خانم قورچی بیگی«، معاون فرهنگی مدرسه علمیه خواهران 
و  مطبوع  دسته  دو  به  علوم  این که  بیان  با  قزوین،  فاطمیه)س( 
مسموع تقسیم می شود، بیان کرد: آن چه به کار انسان ها می آید 
علم مطبوع است و علوم مسموع دانش هایی هستند که همه افراد 
به آن دسترسی دارند. باید سعی کنیم از علوم مطبوع بهره بیشتری 

ببریم.

  مدرسه علمیه خواهران فاطمیه)س( صورت برگزار کرد

 کالس تفسیر و تبلیغ در مزار شهدا

اردوی  قم،  الزهرا)س(  فاطمه  خواهران  علمیه  مدرسه  همت  به 
یک روزه فرهنگی – تفریحی به منظور ایجاد نشاط روحی و تعامل 

بیشتر در بین طالب برگزار گردید.
خانواده  افراد  ارتباط  مورد  در  حوزه،  استاد  درویشی«  »خانم 
لذت  زندگی  انواع  از  می تواند  افراد  زندگی  نوع  اینکه  و  یکدیگر  با 
محورانه یا معامله گرایانه و یا بر اساس اعتقادات دینی باشد مطالب 

مفیدی را ارائه کرد. 

مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( برگزار کرد

اردوی فرهنگی-تفریحی

طالب مدرسه علمیه خواهران حضرت فاطمه معصومه)س( قم 
حرم  مختلف  اماکن  از  و  کردند  شرکت  »حرم شناسی«  اردوی  در 

مطهر حضرت معصومه)س( بازدید کردند.
در این برنامه که حدود 70 نفر از خواهران طلبه حضور داشتند، 
شخصیت  درباره  اهل بیت)علیهم السالم(  کریمه  مطهر  حرم  کارشناس 
مطالبی  ایشان،  زیارت  فضیلت  نیز  معصومه)س( و  فاطمه  حضرت 

را بیان کرد.

 مدرسه علمیه خواهران معصومه)س( برگزار نمود

اردوی »حرم شناسی« 

دوره تخصصی تربیت مربی نقد فرقه ها)نقد فیض نور( به همت 
حوزه علمیه خواهران استان قم برگزار شد.

این دوره با هدف ارتقای سطح دانش اعتقادی مبلغان و دانش 
آموختگان به مدت دو روز برگزار شد. 

تعداد افراد شرکت کننده در این دوره 200 نفر بود که با شرکت 
در  آزمون؛ گواهی به آن ها اعطا خواهد شد.

بهاییت،  وهابیت،  شامل  کالس ها  این  است،  ذکر  شایان 
زرتشت، تصوف، شبه عرفان های کاذب و مسیحیت بود.

حوزه علمیه خواهران قم برگزار کرد

دوره تخصصی تربیت مربی نقد فرقه ها

به همت حوزه علمیه خواهران استان قم اولین کارگاه آموزش 
فاطمه  خواهران  علمیه  مدرسه  در  مجازی  فضای  مهارت های 

الزهرا)س( این شهر برگزار گردید.
کارگاه آموزشی وبالگ نویسی و آشنایی با کوثرنت در بین جمعی 
برگزار  جلیلی«  محمدتقی  »آقای  توسط  مدرسه،  این  طالب  از 

گردید.
با  را  خود  ابهامات  و  سئواالت  جلسه  این  در  کنندگان  شرکت 

کارشناس مربوطه در میان گذاشتند.
مهارت  و  دانش  ارتقای  راستای  در  کارگاه  این  است،  گفتنی 
کلیه  در  مجازی  فضای  در  فعال  و  مؤثر  حضور  هدف  با  طالب 
انجام  قم  استان  خواهران  علمیه  حوزه  پوشش  تحت  مدارس 

می گردد.

کارگاه »آشنایی با مهارت های فضای مجازی«
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سخنرانی  با  فاطمه)س(  حضرت  شهادت  سوگواری  مراسم 
»حجت االسالم بایندر« در مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( 

بیجار برگزار شد.
حجت االسالم بایندر با اشاره به فضائل حضرت زهرا)س( گفت: 
و محبوب ترین  معروف ترین  عالم،  زنان  دربین  فاطمه)س(  حضرت 
می باشند.  معنوی  و  ادبی  علمی،  ایمانی،  اخالقی،  دینی،  چهره 
کامل  و  نمونه  جهت  هر  از  زندگی،  دوران  در  فاطمه)س(  حضرت 
بود، او دختری نمونه برای پیامبر)ص(، همسری نمونه برای حضرت 
علی)ع( و مادری نمونه برای فرزندانش بود و درتمام ابعاد وجودی، 

بانویی نمونه برای عالم بشریت به شمار می آیند.

در مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( تبیین شد
شخصیت اجتماعی و فردی حضرت زهرا)س(

شخصیت  از  پذیری  »الگو  عنوان  با  عمومی  اخالق  جلسه 
با سخنرانی »حجت االسالم چراغعلی عربیان«  حضرت زهرا)س(« 
زینب)س(  حضرت  خواهران  علمیه  مدرسه  در  حوزه  اخالق  استاد 

سریش آباد برگزار گردید.
دارای  زهرا)س(  حضرت  زندگی  تمام  گفت:  حوزه  اخالق  استاد 
برای  کاملی  الگو  ایشان  و  است  زیادی  بسیار  اخالقی  نکات 

مسلمانان می باشند.

در مدرسه علمیه خواهران حضرت زینب)س( بررسی شد

 الگوپذیری از شخصیت حضرت زهرا)س( 

با  طالب  و  استادان  کارکنان،  حضور  با  شهداء  بود  یاد  مراسم 
سخنرانی »خانم کبودی« در مدرسه علمیه خواهران ریحانه النبی 

سنندج برگزار شد.
و مظلومیت های  بر رشادت ها  تصریح  با  ابتدا  در  خانم کبودی 
تمایزی  وجه  یک  کردستان  استان  کرد:  بیان  کردستان  شهدای 
کمال  در  استان  این  زیرا  دارند  کشور  استان های  سایر  به  نسبت 
مقابله  به  خارجی  و  داخلی  دشمن  دو  با  مظلومیت  و  محرومیت 
تقدیم  بانوان هستند،  آن  از  تن  که 540  و 5400 شهید  پرداخت 

نظام جمهوری اسالمی ایران کرد.

 مدرسه علمیه خواهران ریحانه النبی)س( برگزار نمود

مراسم یادبود شهدا

 معاونت فرهنگی مدرسه علمیه ریحانه النبی)س( سنندج نشست 
اخالقی با عنوان »اخالق در خانواده«، با حضور »حجت االسالم 

علی کریم خانی« برگزار نمود.
حجت االسالم کریم خانی درابتدا با اشار به سخنان مقام معظم 
رهبری)مدظله العالی( گفت: دشمنان می کوشند تا با ترویج فرهنگ غرب 

در ایران، نقش خانواده را در تربیت فرزندان کم رنگ کنند.
کرد:  بیان  شخص  روان  و  روح  بر  تغذیه  تاثیر  بر  تأکید  با  وی 
دلیل اکثر اختالفات، عدم آشنایی با روحیه و طبع است که با طب 

اسالمی می توان بسیاری از این مشکالت را حّل نمود. 

برگزاری نشست »اخالق در خانواده«

الزهرا)س(  خواهران  علمیه  مدرسه  همکاری  با  دینی  گفتمان 
قروه و سازمان تبلیغات اسالمی در سالن همایش مدرسه با حضور 
»حجت االسالم مهدی صدری« استاد حوزه و دانشگاه برگزار گردید.
استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به عظمت حضرت زهرا)س( گفت: 
حضرت  است.  شده  خلق  آدم  خلقت  از  قبل  زهرا)س(  حضرت  نور 
زهرا)س( در قرآن و توسط پیامبر معرفی شده اند و این نشان دهنده 

عظمت این بانوی بزرگوار می باشد.
حجت االسالم صدری با تأکید بر الگو قراردادن حضرت زهرا)س( 
برای رسیدن به سعات افزود: حضرت زهرا)س( حتی برای لحظات 
تدفین شان نیز دغدغه حجاب داشتند؛ لذا باید ایشان را الگو قرار 

دهیم تا به سعادت برسیم.

در مدرسه علمیه خواهران حضرت زهرا)س( برگزار شد

گفتمان دینی با عنوان »فاطمه شناسی«

 جلسه اخالق استادان با عنوان »عالم و تهذیب« با سخنرانی 
»حجت االسالم عباسعلی فرهنگیان« در مدرسه علمیه خواهران 

الزهرا)س( قروه برگزار گردید.
 حجت االسالم فرهنگیان گفت: رسالت استادان حوزه، تربیت 
عالم  یا  نباشد  عالم  و  باشد  مهذب  که  فردی  است،  مهذب  عالم 

باشد و مهذب نباشد برای جامعه مضر است. 
طالب  تشویق  های  شیوه  به  پایان  در  دانشگاه  و  حوزه  استاد 

جهت پیشرفت تحصیلی اشاره کرد. 

جلسه اخالق استادان با عنوان»عالم و تهذیب«

همایشی با عنوان »ویژگی های اخالقی مبلغان« در حضور طالب 
و استادان مدرسه علمیه خواهران معصومیه)س( فهرج برگزار شد.

توضیحات  پژوهش گر  و  محقق  آبادیان«،  جهان  »آقای 
مختصری درباره تحقیق خود ارائه کرد.

 شایان ذکر است در پایان جوایزی به محققان برتر شرکت کننده 
در همایش اهداء شد.

در مدرسه علمیه خواهران معصومیه)س( برگزار شد

همایش»ویژگی های اخالقی مبلغان« 

مراسم سوگواری شهادت حضرت فاطمه)س( در مدرسه حضرت 
زینب)س( کرمان با حضور طالب و استادان برگزار شد.

حضرت  شهادت  مناسب  به  تسلیت  ضمن  کازرونی«  »خانم 
فاطمه)س( به بیان زیبایی های طلبگی و زّی طلبگی پرداخت.

زهرا)س(  حضرت  برای  عزاداری  مراسم  پایان،  در  است  گفتنی 
همراه با قرائت زیارت آن بانوی شهیده و مداحی برگزار گردید. 

در مدرسه علمیه خواهران حضرت زینب)س( برگزار شد
مراسم سوگواری شهادت حضرت فاطمه)س(

با  خانواده«  در  زن  تأثیر  و  نقش  »بررسی  نشست های  سلسله 
حضور »خانم دکتر علوی« و »خانم امیری« در سالن اجتماعات در 

مدرسه علمیه خواهران حضرت زینب)س( برگزار شد.
بررسی نقش  به  به اهمیت ماه رجب  با اشاره  خانم دکتر علوی 
فرموده  امر  قرآن  در  خداوند  گفت:  و  پرداخت  خانواده  در  بانوان 

است: »به کسی که به تو بدی می کند، خوبی کنید«.
در ادامه این نشست خانم امیری اظهار کرد: تاکنون به نقش های 
دختری، مادری و همسری زن اشاره شده، ولی نقش مهم و تأثیرگذار 
»خواهری« کمتر مورد توجه قرار گرفته است، در صورتی که در زندگی 
و  موسی)ع(  حضرت  زندگی  جمله  از  امامان،  و  پیامبران  از  بسیاری 

زندگی امام حسین)ع(، نقش خواهران بسیار پر رنگ بوده است. 

 نشست »بررسی نقش و تاثیر زن در خانواده«

جشن مبعث پیامبر)ص( با سخنرانی »حجت  االسالم هادی خوشنودی« 
با حضور طالب و استادان در مدرسه علمیه خواهران امام خمینی)ره( 

کرمانشاه برگزار گردید.
اینکه سلوك  به  اشاره  با  والمسلمین خوشنودی  حجت االسالم 
ائمه مصعومین)علهیم السالم( و علما و بزرگان دین  پیامبر)ص(،  و روش 
بر مسلك بندگی و عبودیت می باشد تأکید کرد: طالب باید مراقب 
رفتار  و  باید اخالق  و  از مسیر عبودیت خدا خارج نشوند  تا  باشند 

رسول خدا را الگو خود قرار دهیم.
انسان زمانی می تواند عبد واقعی  استاد حوزه و دانشگاه گفت: 
باشد که در معنویت، عبادت، همسرداری، بچه داری، همسایه داری، 
رفیق داری و صله رحم نمونه ای کامل باشد و باالترین مدال بندگی 

عبد صالح بودن است.
امام  خواهران  علمیه  مدرسه  استادان  از  مراسم  خاتمه  در 

خمینی)ره( تجلیل و قدردانی به عمل آمد.

در مدرسه علمیه خواهران امام خمینی)ره( بیان شد

باالترین مدال بندگی عبد صالح بودن است

رسول  حضرت  مبعث  جشن  و  معلم  روز  گرامیداشت  مراسم 
اکرم)ص( در جمع طالب مدرسه علمیه خواهران صدیقه طاهره)س( 

انبارالوم برگزار شد.
این  در  انبارالوم  امام جمعه  شیخی«  محمد  »حجت االسالم 
مراسم، گفت: شهادت برای شهید مطهری حق بود چرا که برای 
زنده نگه داشتن اسالم و انقالب، تالش و تبلیغ بسیار زیادی انجام 
جهانی  شهره  است  رسیده  چاپ  به  ایشان  از  که  کتاب هایی  داد. 
برای  را  راه روشن اسالم  و  تدریس می شود  دانشگاه ها  در  و  دارد 

همگان بازگو می کند.

در مدرسه علمیه خواهران صدیقه طاهره)س( برگزار شد

مراسم گرامیداشت روز معلم

سخنرانی  با  والدین«  به  »احترام  عنوان  با  اخالقی  نشست 
»حجت االسالم محمدصالح منصوری« در مدرسه علمیه خواهران 

فاطمه الزهرا)س( بندرترکمن برگزار شد.
حجت االسالم منصوری در جمع استادان و طالب این مدرسه 
با اشاره به خاطراتی از شیخ انصاری درباره جایگاه پدر و مادر گفت: 
کوتاهی  فرزندان  در حق  یا  و  بوده  بداخالق  اگر  مادر حتی  و  پدر 
کنند، فرزند حق بی احترامی  به آن ها را ندارد و نمی تواند نسبت به 

والدین خود کوتاهی کند.

مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( برگزار کرد

نشست اخالقی با عنوان »احترام به والدین«

جعفر  »حجت االسالم  سخنرانی  با  معلم  هفته  مراسم 
مدرسه  در  بندرترکمن  اسالمی   تبلیغات  اداره  رئیس  کوهستانی« 

علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( این شهر برگزار شد.
معظم  مقام  بیانات  به  اشاره  با  کوهستانی  حجت االسالم 
جهان  در  که  هرآنچه  گفت:  معلم،  مقام  درباره  رهبری)مدظله العالی( 
کنونی داریم همه از الطاف الهی است. اولین معلم همه انسان  ها 

خداوند است. خداوند علم کامل و استاد همه هستی است. 
وی افزود: در احادیث و قرآن کریم، آیات مختلفی درباره شأن 
و مقام معلم آمده است. آیات نشان می دهد که خداوند خود تعلیم 
دهنده انبیا و انسان  ها می باشد. پس چیزی که خود می پسندند را 

تعلیم می دهد.
روایاتی  بیان  بندرترکمن  ضمن  اسالمی  تبلیغات  اداره  رئیس 
پیرامون جایگاه علم و عالم بیان کرد: عالم روز قیامت به مقام خود 
می بالد. چرا که ارزش مرکب علما، از خون شهدا برتری می جوید. 
این ارزش بدان جهت می باشد که شهیدان در سایه علم و تربیت 

معلمان به این مقام راه یافتند. 

خداوند علم کامل و استاد همه هستی است

حضور  با  را  قرآن  با  انس  محفل  رامیان  سعدیه  علمیه  مدرسه 
و  کارکنان  طالب،  استادان،  شهدا،  خانواده  کریم،  قرآن  قاریان 

خیرین برگزار کرد.   
رامیان  »خانم شمسی طاهری«، مدیر مدرسه علمیه خواهران 
با  انس  از  نباید  انسانهاست،  تمام  هدایت  چراغ  قرآن  کرد:  بیان 
قرآن، این صحیفه الهی و کتاب هدایت غفلت بورزیم چرا که هر 

چه مسلمانان دارند به برکت قرآن می باشد.
وی قرآن را به عنوان راهنما زندگی بشری بر شمرد.

مدرسه علمیه خواهران سعدیه برگزار کرد

برگزاری محفل انس با قرآن

به مناسبت روز معلم، استادان و جمعی از طالب مدرسه علمیه 
خواهران شهیده بنت الهدی علی آبادکتول با »آیت الله شاهرودی« 

نماینده مجلس خبرگان رهبری این شهر دیدار کردند.
وظیفه  و  مسئولیت  گفت:  دیدار  این  در  شاهرودی  آیت الله 
که  بدانند  باید  طالب  لذا  است.  قرآنی  مسئولیت  یک  طالب، 

مسئولیت بسیار سنگینی را بر عهده دارند.
گفتنی است در این مراسم »خانم مریم بیگم مرتضوی شاهرودی« 
در  سخنانی  بنت الهدی  شهیده  خواهران  علمیه  مدرسه  مشاور 

رابطه با اهمیت علم آموزی گفتند.

در مدرسه علمیه خواهران شهیده بنت الهدی بیان شد

مسئولیت طالب، مسئولیت قرآنی است

خود  »چگونه  موضوع  با  زندگی  مهارت های  نشست  سلسله 
و  مشاور  احمدی«  غالمرضا  »آقای  سخنرانی  با  بشناسیم؟«  را 
االوصیاء)عج(  خاتم  علمیه  مدرسه  در  خانواده  مسائل  کارشناس 

فاضل آباد برگزار شد. 

  مدرسه علمیه خواهران خاتم االوصیا)عج( برگزار کرد

نشست  فرهنگی »چگونه خود را بشناسیم؟« 

خواهران  علمیه  حوزه  مدیر  وردانی«،  ایوب  »حجت االسالم 
شاخصه های  از  اسالمی  اقتصاد  این که  بیان  با  گلستان  استان 
استخراج  با  علمیه  حوزه های  افزود:  است،  مقاومتی  اقتصاد 
اقتصاد اسالمی از منابع اصیل آن، یعنی آیات و روایات می توانند 

حضور فعال خود را در این زمینه به منصه ظهور برسانند.
»اقتصاد  شعار  تبیین  در  علمیه  حوزه های  نقش  درباره  وی 
مقاومتی، اقدام و عمل«، گفت: رسالت سنگین نشر و تبلیغ دین و 

تربیت عالمان دینی بر دوش حوزه های علمیه است.
حجت االسالم وردانی در پایان تأکید کرد: اگر بخواهیم عزت و سربلندی 
خود را حفظ کنیم، باید اقتصاد مقاومتی را در جامعه نهادینه کنیم.

مدیر حوزه علمیه خواهران گلستان:

اقتصاد مقاومتی، استقالل کشور را حفظ می کند

جلسه  در  گرگان  جمعه  امام  و  گلستان  استان  در  فقیه  ولی  نماینده 
اخالق هفتگی خود در جمع طالب موسسه آموزش عالی و مدرسه علمیه 
الزهرا)س( گرگان گفت: با توجه به روایات متعدد از ائمه اطهار)علیهم السالم(، 

دوری از گناه، مهمترین عامل در دائم الذکر بودن انسان است.
سوره   40 آیه  به  استناد  با  نورمفیدی«،  کاظم  سید  الله  »آیت 
از ذکر  افزود: مراد  و  پرداخت  پیرامون ذکر کثیر  به بحث  احزاب 
کثیر که در قرآن ذکر شده است، ذکر قلبی است یعنی دل همیشه 

یاد خدا باشد به طوری که آرامش را به دنبال داشته باشد.

نماینده ولی فقیه در استان گلستان بیان کرد:

دوری از گناه؛ مهمترین عامل در دائم الذکر بودن

استاد  احمدی«،  فاطمه  »خانم  سخنرانی  با  معرفتی  نشست 
جمع  در  گرگان  الزهرا)س(  علمیه  مدرسه  و  عالی  آموزش  مؤسسه 

طالب سطح دو این مؤسسه برگزار شد.
 خانم احمدی با اشاره به رسالت خطیر طالب بیان کرد: طالب 
علوم دینی باید در کنار کسب علم و دانش، تقوا و طهارت روحی 
نیز کسب نموده و با مجهز شدن به دو بال علم و ایمان، دین مبین 
اسالم را بشناسند و با وظیفه و رسالت سنگینی که بر دوش دارند 

در جهت شناساندن و ترویج آن به دیگران تالش نمایند.

در مؤسسه آموزش عالی و مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( بیان شد

طالب بایدهمراه علم و دانش، 
تقوا و طهارت روحی کسب نمایند

معاونت فرهنگی مدرسه علمیه خواهران صدیقه کبری)س( تالش 
از برگزاری مراسم روز معلم در این مدرسه خبر داد.

این مراسم که با تالوت آیاتی از کالم الله مجید شروع و »خانم 
زهرا صیامی« در تجلیل از زحمات استادان این مدرسه به سخنرانی 

پرداخت.
در ادامه مراسم، طالب به اجرای شعر و تواشیح  پرداختند.

در مدرسه علمیه خواهران صدیقه کبری)س( برگزار شد

مراسم بزرگداشت روز معلم

حضرت  خواهران  علمیه  مدرسه  فرهنگی  معاونت  همکاری  با 
معصومه)س( و بسیج طالب رودبار اردوی زیارتی - سیاحتی مشهد 

مقدس با حضور طالب و استادان این مدرسه برگزار شد.
فرهنگی مدرسه علمیه حضرت  معاون  »خانم سمیه حسینی« 
معصومه)س( رودبار با بیان اینکه این اردو در ماه مبارک رجب و با 
هدف تشویق طالب بسیجی برگزار شده است اظهار داشت: این 
اردو در ایجاد شادی، نشاط و افزایش روحیه معنوی طالب بسیار 

موثر بود.

مدرسه علمیه خواهران حضرت معصومه)س( برگزار نمود

اعزام طالب به اردوی زیارتی مشهد مقدس

معصومه)س(  حضرت  خواهران  علمیه  مدرسه  فرهنگی  معاون 
این  مساجد  به  مبلغ  عنوان  به  طالب  از  نفر   5 اعزام  از  رودبار 

شهرستان در ایام اعتکاف خبرداد.
هدف  با  اقدام  این  اینکه  بیان  با  حسینی«  سیده سمیه  »خانم 
وحجاب،  عفاف  فرهنگ  ترویج  نوجوانان،  با  موثر  ارتباط  برقراری 
صورت  دینی  مفاهیم  انتقال  و  اعتقادی  شبهات  به  پاسخگویی 
حضرت  خواهران  علمیه  مدرسه  کرد:  خاطرنشان  گرفت، 
معصومه)س( رودبار، در مناسبت  های مختلف مبلغان را به مدارس 

آموزش و پرورش و مساجد اعزام می کند.
این  نیز طالب و مبلغان  اینکه در سال گذشته  به  با اشاره  وی 
مدرسه علمیه در ایام اعتکاف به مساجد اعزام شدند، ادامه داد: 
معتکفین استقبال فراوانی از مبلغان داشته اند و همین امر موجب 

تشویق طالب و  مبلغان شده است.

اعزام مبلغ به مساجد

معصومه)س(  حضرت  خواهران  علمیه  مدرسه  فرهنگی  معاونت 
رودبار از برگزاری دوره »آموزش امداد و نجات« با حضور طالب و 

استادان این مدرسه خبر داد.
در  را  کارگاه  این  برگزاری  زمان  حسینی«  سمیه  سیده  »خانم 
به  به عالقه طالب  باتوجه  گفت:  و  کرد  اعالم  فرهنگی  ساعات 
یادگیری مسائل مرتبط با امداد، این کارگاه با هدف آشنایی بیشتر 

طالب با امداد و نجات به مدت 2 ماه برگزار شد.

برگزاری دوره آموزشی امداد و نجات

حضرت  خواهران  علمیه  مدرسه  فرهنگی  معاونت  همت  به 
معصومه)س( رودبار، دوره ختم قرآن کریم با عنوان »ترنم انتظار« با 

حضور طالب این مدرسه برگزار شد.
طرح »ترنم انتظار« با حضور طالب و استادان در مدرسه علمیه 

خواهران حضرت معصومه)س( رودبار برگزار شد.
 »خانم سیده سمیه حسینی« هدف از اجرای این طرح را انس 
و الفت بیشتر طالب با معارف و مفاهیم قرآن اعالم کرد و گفت: 
برگزاری ختم روزانه قرآن کریم در ایجاد شادی و نشاط و تجوید و 
روحیه طالب بسیار موثر است و به برکت قرآن، طالب در دروس 

خود با موفقیت بیشتر روبرو شده اند.
وی افزود: خوشبختانه این طرح با استقبال بسیار گسترده ای 
مواجه شده است و طالب مشتاقانه در این برنامه شرکت می کنند.

ختم غیرحضوری قرآن کریم

سخنرانی  با  مطهری  شهید  و  معلم  روز  بزرگداشت  مراسم 
خواهران  علمیه  مدرسه  طالب  جمع  در  صدرا«  »حجت االسالم 

فاطمیه)س( بندانزلی برگزار گردید.
و  پرداخت  شاگرد  و  استاد  حق  بیان  به  صدرا  حجت االسالم 
به  حضور  استاد،  خوبی های  کردن  بیان  استاد،  به  احترام  گفت: 
از جمله حقوق  و...  استاد سخن گفتن  اجازه  با  موقع در کالس، 

استاد بر شاگرد است که باید توجه زیادی به آن شود
گفتنی است در پایان این مراسم، از استادان مدرسه علمیه خواهران 

فاطمیه)س( بندرانزلی با اهدا لوح تقدیر و هدایا تجلیل به عمل آمد.

در مدرسه علمیه خواهران فاطمیه)س( برگزار شد

مراسم بزرگداشت روز معلم

اولین نشست فصلی سال 95 معاونان پژوهش مدارس علمیه 
گلستان در مدرسه علمیه کوثر علی آباد کتول برگزار شد. 

الزم به ذکر است در این جلسه »خانم صدیقه بهرامی« ضمن بیان 
پیرامون  نکاتی   ،  94 سال  در  پژوهش  معاونت  اقدامات  از  گزارشی 
کارنامه های پژوهشی، مشخصات و روزمه پژوهشی طالب، کانون ها 

و انجمن های پژوهشی، بانک استادان راهنما و... ارائه نمود.
گفتنی است در پایان جلسه هر یک از معاونان به بیان نظرات و 

پیشنهادات خود پرداختند.

برگزاری نشست فصلی معاونان پژوهش 
مدارس علمیه خواهران استان گلستان

علمیه  مدارس  پژوهش  معاونان  و  مدیران  بهار  فصل  اجالس 
خواهران استان گلستان با سخنرانی »حجت االسالم ایوب وردانی« 

در مدرسه علمیه خواهران کوثر علی آباد کتول برگزار گردید.
با  مدیر حوزه علمیه خواهران  وردانی«،  ایوب  »حجت االسالم 
بیان این که باید گاهی در افکار و اندیشه های خود بازبینی کنیم، 
آن  اساس  بر  علمیه  حوزه های  امروز  اساس  و  پایه ها  کرد:  تأکید 

چیزی است که علماء سابق پایه گذاری کردند. 

برگزاری اجالس فصلی مدیران و معاونان پژوهش
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تنکابنمازندران شهراستان

قائمشهرمازندران شهراستان

ساریمازندران شهراستان

با  آشنایی  و  »شیعه شناسی  موضوع  با  پژوهشی  علمی  نشست 
فرق تشیع« در مدرسه علمیه خواهران هاجر خمین برگزار شد.

»آقای حسین خسروی«، استاد دانشگاه، گفت: به طور کلی شیعه 
سه فرقه بیشتر ندارد و برخی از این فرق انحرافی هستند. جدیدترین 
کالم  در  و  آمریکایی  اسالم  خمینی)ره(  امام  کالم  در  انحرافی  فرقه 
امام خامنه ای)مدظله العالی(شیعه انگلیسی یا تشیع لندنی خوانده می شود.

نشست »شیعه شناسی و آشنایی با فرق تشیع«

خمینمرکزی شهراستان
در مدرسه علمیه خواهران هاجر برگزار شد

آستانهمرکزی شهراستان
مدرسه علمیه خواهران حضرت زینب)س( برگزار کرد

اراکمرکزی شهراستان
مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( برگزار کرد

همایش »بصیرت سیاسی« با مشارکت سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
شازند و مدرسه علمیه خواهران حضرت زینب)س( آستانه برگزار شد.
مذاهب  تقریب  مجمع  دبیرکل  اراکی«،  محسن  »آیت الله 
َمَع  ُکوُنوا  َو  َه  اللَّ ُقوا  اتَّ آَمُنوا  ذیَن  الَّ َها  یُّ

َ
أ »یا  آیه  به  اشاره  با  اسالمی، 

اهل بیت)علیهم السالم(  با  بودن  همراه  به  آیه  این  گفت:  اِدقیَن«،  الصَّ
که صادقین هستند، اشاره دارد. روایات می فرماید: »کسی که از 

اهل بیت)علیهم السالم( جلو یا عقب بیفتد، هالک خواهد شد.«
وی افزود: امروز نیز باید پیرو ولی فقیه و رهبر معظم انقالب)مدظله العالی( 
را همراهی  ایشان  نماینده  باید  زمان)عج(  امام  زمان غیبت  در  بود. 
معظم  رهبر  فرمان  به  گوش  معنای  به  نیز  بودن  همراه  کرد. 

انقالب)مدظله العالی( و همراه ایشان حرکت کردن است.

همایش »بصیرت سیاسی«

علمیه  مدرسه  در  »همسرداری«  موضوع  با  مشاوره  نشست 
خواهران حضرت زینب)س( آستانه برگزار شد.

مالک های  درباره  خانواده،  کارشناس  مقدم«،  زری  »خانم 
به  او  اعتقاد  و  ایمان  همسر،  انتخاب  در  گفت:  همسر  انتخاب 

واجبات و امور دینی از مالک ها است.
مهم  بسیار  امور  از  اخالق  مسئله  همچنین  افزود:  وی 
سفارش  مورد  مسئله  این  نیز  اسالمی  روایات  در  که  چرا  است؛ 
مانند  دیگری  مالک های  است.  گرفته  قرار  اهل بیت)علیهم السالم( 
شغل، تحصیالت، چهره و... نیز در اولویت های بعدی است، ولی 

آن چه می تواند عامل اصلی سعادت باشد، ایمان است.
گفتنی است، در پایان این نشست، استاد به پرسش های طالب 

پاسخ داد.

نشست مشاوره با موضوع »همسرداری«

جمع  در  دانشگاه،  و  حوزه  استاد  »میرمهدی«،  حجت االسالم 
بیان  به  اراک  الزهرا)س(  فاطمه  خواهران  علمیه  مدرسه  طالب 

جایگاه و شخصیت شهید مطهری)ره( پرداخت.
وی همچنین جایگاه استاد و نقش و تأثیر وی در تعلیم و تربیت، 
وظایف متعلم در برابر استادان و مهم ترین وظایف طالب را بیان کرد.

در مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( بررسی شد

نقش استاد در تعلیم و تربیت

علمیه  مدرسه  در  تبلیغ«  اصول  و  »مهارت ها  کارگاه  سومین 
خواهران الزهرا)س( اراک برگزار شد.

بر  تأکید  با  دانشگاه،  و  حوزه  استاد  صادقی«،  »حجت االسالم 
پاسخگویی به شبهات دینی، اظهار کرد: باید برای ایجاد تغییر در 

افراد به سه عامل نگرش، هیجان و رفتار توجه داشت.
استاد حوزه و دانشگاه درباره روش های پاسخگویی به سئواالت 
از  تا  کند  تالش  باید  مبلغ  یك  کرد:  تصریح  نیز  مخاطبان  دینی 

واژه های علمی عقل گریز و نخ نما استفاده نکند.

کارگاه آموزشی »مهارت ها و اصول تبلیغ«

مراسم سوگواری شهادت حضرت فاطمه)س( با سخنرانی »خانم 
راحله غالمرضایی« کارشناس امور دینی در مدرسه علمیه خواهران 

صدیقه طاهره)س( نوشهر برگزار گردید.
امور دینی ضمن تسلیت  »خانم راحله غالمرضایی« کارشناس 
شهادت حضرت فاطمه)س( بیان داشت: حضرت فاطمه)س( خطاب 
می روید؟  کجا  به  مردم!  فرمایند:»ای  می  خود  زمان  مردمان  به 
صراط مستقیم، علی)ع( است. پدرم در تمام طول بعثت خود مردم 

را به راه راست، به راه علی)ع( دعوت کردند.«

مدرسه علمیه خواهران صدیقه طاهره)س( برگزار کرد
مراسم سوگواری شهادت حضرت فاطمه)س(

نشست اخالقی با سخنرانی »حجت االسالم محمود مشایخ«، 
علمیه  مدرسه  استادان  و  طالب  جمع  در  نوشهر  جمعه  امام 

خواهران صدیقه طاهره)س( این شهر برگزار گردید.
نوشهر  شهرستان  جمعه  امام  مشایخ،  محمود  االسالم  حجت 
بیان داشت: در اسالم دو نوع واجب داریم: واجب کفایی و واجب 
آن  کسی  اگر  که  می گویند  واجباتی  آن  به  کفایی  واجب  عینی؛ 
واجب را انجام دهد، از دیگران ساقط می شود و واجب عینی به آن 

واجباتی می گویند که بر تمام مکلفین واجب می شود.
چه  و  مواردی  چه  که  کنیم  بررسی  باید  کرد:  نشان  خاطر  وی 

احکامی بر ما واجب یا حرام است.

نشست اخالقی 

الزهرا)س(  خواهران  علمیه  مدرسه  در  قرآنی«  »بصیرت  نشست 
کالردشت برگزار شد.

»خانم طالب نیا«، استاد حوزه و دانشگاه، با اشاره به آیات سوره 
آیات  اساس  بر  انسان  با  انسان  تعامل  مبانی  بیان  به  بیان  معراج 

قرآن پرداخت.
سیره  داشت:  ابراز  نیز  انسان  رفتار  مبنای  درباره  حوزه  استاد 
قرآن بیان چارچوب ها و فرمول ها است، سایر موارد در سیره عملی 
اسالم،  در  اجتماعی  و  خانوادگی  زندگی  مفهوم  است.  اسوه ها 
و کردارش می تواند  افکار  با  انسان  دیگران است.  با  مهارت مدارا 

سبب رشد خود و اجتماع شود.

 نشست »بصیرت قرآنی«

لحظه های  در  الهی  کتاب  با  با موضوع »همراه  قرآنی  نشست 
حیات« در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( کالردشت برگزار شد.

»خانم طالب نیا«، استاد حوزه، در این نشست به بیان ویژگی های 
روز قیامت پرداخت.

استاد حوزه افزود: خداوند درباره تکریم انسان می فرماید: »من 
بشری از ماده گل و الی کهنه متغیر خلق خواهم کرد، پس چون 
آن عنصر را معتدل بیارایم و در آن از روح خویش بدمم و همه بر 

او سجده کنید.«
تأکید می کند:  نیز  اختیار  و  اراده  درباره  قرآن  اضافه کرد:  وی 
کسی  هر  و  آمده  پروردگار  جانب  از  که  است  دینی  حق،  »دین 
برای  شود.  کافر  می خواهد  کسی  هر  و  بیاورد  ایمان  می خواهد 

کافران آتش مهیا شده است.« 

در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( بررسی شد

همراه با کتاب الهی در لحظه های حیات

فاطمه)س(  حضرت  شهادت  مناسبت  به  فاطمی)س(  نشست 
فاطمه  خواهران  علمیه  مدرسه  در  نوروزپور«  »خانم  سخنرانی  با 

الزهرا)س( قائمشهر برگزار شد.
فاطمه  خواهران  علمیه  مدرسه  پژوهش  معاون  نوروزپور  خانم 
به  بزرگوار  بانوی  این  زندگی  ابعاد  بررسی  ضمن  قائمشهر،  الزهرا)س( 
طرح شبهه ای در مورد فلسفه گریه حضرت زهرا)س( بعد از رحلت پیامبر 
صادق)ع(،  امام  روایت  بنابر  گفت:  و  پرداخت  آن  به  پاسخ  و  اکرم)ص( 

حضرت صدیقه طاهره)س(  از پنج نفری هستند که زیاد گریسته اند.
مادر  با  که  سالی  پنج  مدت  در  فاطمه)س(  حضرت  افزود:  وی 
فداکار خویش زندگی کرد، همواره به آن بانوی بهشتی از عمق جان 
عشق می ورزید و هنگامی که احساس کرد زمان فراق فرا رسیده و 
حضرت خدیجه در فراق او و پدر ارجمندش شدیدًا ناراحت است و 
را تسلی  مادر  پیامبر است، سعی می کرد  بی یاوری  و  تنهایی  نگران 

دهد و بار سنگین حمایت از پدر و غم فراق مادر را تحمل نماید.

در مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( برگزار شد
نشست فاطمی)س(

حضور  با  زهرا)س(«  حضرت  »والیت پذیری  محوریت  با  نشستی 
مرکز  در  مذهبی  کارشناس  حسینی«  دکتر  »حجت االسالم 

تخصصی نور الزهرا)س( ساری برگزار گردید.
حجت االسالم حسینی گفت: خداوند برای حضرت زهرا)س( ارج 
فنا در  با  و قربی که آن حضرت  ارج  و قربی بسیار واال قرار داد، 

خداوند باری تعالی کسب کردند.
وظیفه  را  نمونه  بانوی  آن  از  الگو پذیری  مذهبی  کارشناس 

همگانی خواند.

زندگی  سبک  و  پویا  »فقه  عنوان  با  پژوهشی  نشست  دومین 
پژوهش  معاون  عزیزی«  »خانم  سخنرانی  با  ایرانی«  اسالمی 

مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( ساری در این مدرسه برگزار شد.
فعالیت های  نمودن  کاربردی  منظور  به  گفت:  عزیری  خانم 
هسته های پژوهشی  نشست هایی با حضور اعضای گروه گرایش های 

مختلف مقاالت و تحقیقاتی برگزار می شود.
وی در ادامه برگزاری این گونه نشست ها را جهت ترغیب طالب 

به سمت فعالیت های پژوهشی الزم و ضروری دانست.

مرکز تخصصی نور الزهرا)س( برگزار کرد

نشست »فقه پویا و سبک زندگی اسالمی ایرانی«

 نشست »والیت پذیری حضرت زهرا)س(«

مدیر مدرسه علمیه امام صادق)ع( قائمشهر گفت: طالب باید با 
مطالعه و تحقیق، به تبیین و تألیف پیرامون زندگی زنان نمونه شیعه 

به ویژه حضرت زهرا)س( و حضرت خدیجه)س( بپردازند.
صادق)ع(  امام  علمیه  حوزه  مدیر  سلیمانی«،  »حجت االسالم 
قائمشهر در جمع طالب مرکز تخصصی حوزوی خواهران ریحانه 
الرسول)س( جویبار، گفت: خواهران طلبه ، با ورود به حوزه علمیه، 
قدم در مسیر الهی گذاشته اند و باید شاکر این نعمت خداوند که، 

رسیدن به مقام هدایت تکوینی و تشریعی است، باشند.
وی با بیان فضایل و ارزش های دخت گرامی حضرت رسول)ص( 
حضرت  واالی  شخصیت  بررسی  به  ورود  از  قبل  کرد:  تأکید 
خدیجه)س(  حضرت  ارزشمند  شخصیت  تببین  به  باید  زهرا)س(، 
نساء  سیده  که  نماید  تربیت  دختری  چنین  توانست  که  پرداخت 

العالمین و الگوی تمام زنان عالم گردد.
مدیر مدرسه علمیه امام صادق )ع( قائمشهر اعالم کرد: حضرت 
همه  علیرغم  و  کردند  صرف  خدا  راه  در  را  خود  ثروت  خدیجه)س( 
تبلیغاتی که علیه پیامبر)ص( بود، با نبی مکرم اسالم ازدواج نمودند و 
در مقابل تمام سختی های تبلیغی دشمنان، مقاومت کردند و همین 
تا زمینه پیشرفت تمدن فرهنگی  ایثارگری موجب شد  ایستادگی و 

اسالم و اهداف متعالی و ابالغ آن، در سطح جهانی مهیا گردد.
زنان  زندگی  پیرامون  تحقیق  و  پژوهش  بر مسئله  پایان  در  وی 
نمونه تاریخ، به ویژه حضرت صدیقه طاهره)س( در حوزه های علمیه 

خواهران تأکید کرد.

در  مرکز تخصصی حوزوی خواهران ریحانه الرسول)س( تأکید شد

 ضرورت مطالعه و تحقیق پیرامون 
شخصیت زنان نمونه شیعه

علمیه  حوزه های  نوسازی  و  عمران  مرکز  رئیس  خلج«  »آقای 
خواهران به همراه »حجت االسالم غفاری« مدیر حوزه علمیه استان 
مازندران از مدرسه علمیه خواهران شهید مطهری  تنکابن بازدید کرد.
گرفتن  قرار  به  باتوجه  داشت:  بیان  بازدید  این  در  خلج  آقای 
مدرسه علمیه خواهران شهید مطهری در کنار یک مجتمع تجاری 
و  طالب  به  مجهز  و  گسترده  فرهنگی  مکان  یک  وجود  بزرگ، 

مبلغان توانمند ضروری است.
شایان ذکر است دراین جلسه تصمیماتی در خصوص تکمیل پروژه، 
تأمین بودجه و همچنین منابع درآمدی پایدار برای مدرسه اتخاذ گردید.

بازدید رئیس مرکز عمران و نوسازی 
حوزه های علمیه خواهران

در مدرسه علمیه خواهران شهید مطهری انجام شد

یا  تهدید  جمعیت،  »افزایش  موضوع  با  اندیشی  آزاد  کرسی 
فرصت« در مدرسه علمیه خواهران قدسیه بهشهر برگزار گردید.

سیاسی  نظام  اهداف  از  این که  به  اشاره  با  موسی زاده«  »خانم 
کشور تعادل جمعیتی است که بر اساس جمعیت کشور، چرخش 
وقتی  گفت:  می گیرد،  شکل  فرهنگی  و  سیاسی  اقتصادی، 
سیاست های جمعیتی کشوری نامتعادل باشد باید از نیروی کار و 

سرمایه خارجی در آن کشور استفاده شود.
وی در پایان گفت: ایجاد فشار در کشورهای در حال توسعه و 
آزادی  مختلف، طرح  مدیران  در  غیرمستقیم  به صورت  اسالمی 
دموکراسی و به کارگیری زنان برای کار، دخالت های مالی و ارائه 
های  ارزش  تغییر  و  فرهنگی  تهاجم  تحریم،  در  ذی ربط  خدمات 
مقدس به ویژه در کشورهای اسالمی و استفاده ابزاری از دین از 

اهداف دشمنان برای کاهش جمعیت می باشد.

در مدرسه علمیه خواهران قدسیه بررسی شد

 افزایش جمعیت، تهدید یا فرصت

سخنرانی  با  عقلی  و  مثالی  مادی،  عالم  وجودشناسی  نشست 
مدیر مدرسه علمیه خواهران خاتم االنبیا بابل برگزار شد.

»حجت االسالم جبرییلی«، مدیر مدرسه علمیه خاتم االنبیاء بابل 
بیان کرد: وجود به سه نوع مادی، مثالی و عقلی تقسیم می گردد، 
عالم مادی همان عالم جسمانی است که هم حجم و هم شکل در 
آن وجود دارد و همان عالمی است که اکنون در آن زندگی می کنیم.
وی گفت: ائمه اطهار)علیهم السالم( محمود بودند چون حمد قلبی در 

ایشان تجلی پیدا کرده بود و مردم ایشان را حمد می کردند.
کارشناس مباحث اخالقی در پایان تصریح کرد: فراهم نمودن 
ره توشه برای برزخ که زمینه آسایش در آخرت است از مهمترین 
به آخرت است، وجود  انسانی است و وجودی که مربوط  وظایف 

عقالنی است که شکل،حجم و جسم ندارد. 

در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( برگزار شد

نشست »وجودشناسی عالم مادی، مثالی و عقلی«

مدیر  جبرئیلی«  »حجت االسالم  سخنرانی  با  اخالقی  نشست 
این  طالب  جمع  در  بابل  خاتم االنبیا)ص(  خواهران  علمیه  مدرسه 

مدرسه برگزار شد.
حجت االسالم جبرییلی گفت: حمد الهی باعث برکات دنیوی، 
طوری  باید  حامد  حمد  و  می گردد  اخروی  برکات  و  عمر  افزایش 
انسان آسان  باشد که سختی های مسیر صحرای محشر را برای 

نماید، چرا که مسیر صحرای محشر، پر پیچ و خم است.
وی افزود: در صحرای محشر انسان ها تنها محشور می گردند، 
برخی  بطوری که  است،  سنگینی  بسیار  فضای  محشر  فضای 
همدیگر را از رفتن باز می دارند و در این هیاهوی وحشتناک کسانی 

که در دنیا اهل حمد بودند عاقبت به خیر می شوند.
مدیر مدرسه علمیه خاتم االنبیا)ص( بابل خاطرنشان کرد: انسان هایی 
آن  از  ولی  داشتند  عقل  نمی دیدند،  ولی  داشتند  چشم  درزندگی  که 
استفاده نمی کردند و در واقع تابع هوای نفس خود بودند، نتیجه اعمال 
حیوانی خود را خواهند دید و پشیمان و رو سیاه می شوند و این پشیمانی 
هیچ سودی به حال آنان نخواهد داشت، و راه باز گشتی نخواهند داشت .
وی در پایان به بیان روایاتی در مورد حضرت فاطمه)س( پرداخت.

در مدرسه علمیه خواهران خاتم االنبیا)ص( مطرح شد 

حمد الهی باعث برکات دنیوی، 
افزایش عمر و برکات اخروی می گردد

خواهران  علمیه  حوزه  مدیر  غفاری«،  علی  »حجت االسالم 
مقاوم  سبب  را  مقاومتی  اقتصاد  عملی  اجرای  مازندران،  استان 
دشمن  سوی  از  آسیب  و  تهدید  نوع  هر  برابر  در  اقتصاد  سازی 
دانست و بیان کرد: اجرای اقتصاد مقاومتی نیازمند همکاری همه 

جانبه ملت به ویژه مسئوالن است.
وی با اشاره به شعار »اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل« گفت: تکرار 
مجدد موضوعی به عنوان شعار سال، نشان از اهمیت آن در کشور است.
معظم  رهبر  بیانات  از  داد:  ادامه  غفاری  حجت االسالم 
و  دائمی  اصولی،  می شود،  برداشت   95 در سال  انقالب)مدظله العالی( 
غیرگذرا بودن اقتصاد مقاومتی به عنوان دکترین جدید و استراتژی 
قوی جهت رهایی از سیاست سلطه استکباری برای ایران و تمام 

ملل دنیا، قابل مدل سازی و ارائه است.

مدیر حوزه علمیه خواهران مازندران:

اقتصاد مقاومتی؛ سبب مقاوم سازی اقتصاد 
در برابر هر نوع تهدید و آسیب

فاطمه الزهرا)س(   علمیه  مدرسه  در  زهرا)س(  حضرت  میالد  جشن   
کوهدشت با حضور طالب وعموم خواهران با سخنرانی »حجت االسالم 

فاطمی نیا« برگزار گردید.
صادق)ع(  امام  از  روایتی  به  استناد  با  فاطمی نیا  حجت االسالم 
الگوی  را  زهرا)س(  فاطمه  حضرت  عصر)عج(،  امام  داشت:  اظهار 
خود دانسته است در حالی که این امام همام حجت خداوند تعالی 
وشوکت  عظمت  از  نشان  روایت  این  و  می باشد  موجودات  برهمه 

سرور زنان دو عالم و مقام ومنزلت زن است.
پایان اسالم را بهترین و باالترین جایگاه دهنده به زن  وی در 

بر شمرد.

جشن میالد حضرت زهرا)س(

مدرسه علمیه فاطمه الزهرا)س(  برگزار کرد

علمیه  مدرسه  در  هادی)ع(  امام  شهادت  سوگواری  مراسم 
خواهران فاطمه الزهرا)س( کوهدشت برگزار شد.

»حجت االسالم رضایی« حفظ شخصیت را برای طلبه ضروری 
از  نفس  عزت  حفظ  با  باید  اجتماعی  روابط  در  افزود:  و  دانست 

حرص و طمع دوری جست.
استاد حوزه و دانشگاه ضمن سفارش طالب به  قرائت زیارت عاشورا، 
نماز نافله، زیارت جامعه کبیره را منبع خوبی برای امام شناسی برشمردند.

مراسم سوگواری شهادت امام هادی)ع( 

خواهران  علمیه  مدرسه  طالب  جمع  در  فتح الهی«  »خانم 
دیده بان  رهبری)مدظله العالی(  معظم  مقام  گفت:  خرم آباد  معصومیه 
تیزبین انقالب هستند که تصمیمات ایشان در تمام زمینه ها داری 

پشتوانه بسیار قوی، علمی و کاربردی است.
وی افزود: اگردر جامعه به دنبال تعالی و پیشرفت هستیم باید دولت 
و ملت با یکدیگر همراه و همدل باشند و اقشار عمومی جامعه از جمله 
طالب و روحانیون با عزمی جدی و روحیه جهادگونه تالش نمایند تا 

در این مسیر قدم گذاشته و اهداف معنوی این مهم را اجرایی نمایند. 

در مدرسه علمیه خواهران معصومیه بیان شد

مقام معظم رهبری)مدظله العالی(؛ دیده بان تیزبین انقالب

خواهران  علمیه  حوزه  مدیر  موسوی«،  سیدعلی  »حجت االسالم 
خواهران  علمیه  مدارس  طلبه  خواهران  درجمع  لرستان،  استان 

خرم آباد به تبیین شعار »اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل« پرداخت.
حوزه های  نقش  درباره  لرستان  استان  خواهران  علمیه  حوزه  مدیر   
کرد:  اضافه  نیز  مقاومتی  اقتصاد  تحقق  برای  تبلیغی  ُبعد  در  علمیه 
خرید  درباره  تبلیغ  به  خود  رسالت  اساس  بر  می توانند  علمیه  حوزه های 
گاهی دادن به مردم برای مصرف کاالی داخلی و بیان  کاالهای داخلی، آ

تبعات و عوارض ناشی از خرید کاالی خارجی،  به ایفای نقش بپردازند.
 95 سال  شعار  تبیین  چگونگی  درباره  موسوی  حجت االسالم 
توسط طالب گفت: این شعار ریشه در اندیشه و تفکر حضرت امام 

خمینی)ره( دارد که برگرفته از متون دینی است.

مدیر حوزه علمیه خواهران لرستان تبیین کرد

 شعار »اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل« 

نشست فرهنگی - تبلیغی با حضور »حجت االسالم والمسلمین 
در  کشور،  خواهران  علمیه  حوزه های  تبلیغ  کل  مدیر  اسکندری« 
لرستان  استان  خواهران  علمیه  حوزه های  استانی  مدیریت  محل 
گزارش  و  کمبودها  خواسته ها،  مطالبات،  استماع  منظور  به  و 

پیشرفت های حوزه علمیه لرستان تشکیل شد.
در این نشست که جمعی از مدیران و معاونان فرهنگی استان 
در  ضعف ها  و  کمبودها  نیازمندی ها،  از  پاره ای  داشتند  حضور 

برنامه های موجود مطرح گردید.
تقاضای امکانات و تجهیزات بیشتر جهت کشف استعدادهای 
انجام  در  مالی  امور  و  فرهنگی  بخش  بیشتر  هماهنگی  موجود، 
منظور  به  بودجه  تخصیص  تبلیغی،   - فرهنگی  فعالیت های 
برگزاری مسابقات فرهنگی در مدارس، برگزاری دوره های آموزشی 
مناسبتی،  تبلیغ  جهت  طالب  فکری  تغذیه  منظور  به  مکتوب 
برگزاری دور ه های ُشبهه شناسی، ساماندهی طالب دانش آموخته 
و حفظ دانش آموختگان در مسیر اهداف حوزه و ایجاد زمینه و بستر 
موارد  اهم  از  پرورش،  و  آموزش  و  حوزه  همکاری  جهت  مناسب 

مطرح شده توسط مدیران و معانان فرهنگی در این نشست بود.
گفتنی است در پایان این نشست گزارشی از فعالیت های فرهنگی 
به صورت  کوثربالگ  و  کوثرنت  و شبکه  مجازی  فضای  در  طالب 

مختصر از سوی معاونت فرهنگی حوزه علمیه استان ارائه گردید.

با حضور مدیرکل تبلیغ حوزه های علمیه خواهران کشور برگزار شد

نشست فرهنگی - تبلیغی

و  طالب  حضور  با  هادی)ع(  امام  شهادت  سوگواری  مراسم 
استادان در  مدرسه علمیه خواهران نجمیه)س( ازنا برگزار شد.

خواهران  علمیه  مدرسه  فرهنگی  معاون  ساری«  منصوره  »خانم 
امام  زندگی  عصر  گفت:  هادی)ع(  امام  سیره  به  اشاره  با  نجمیه )س( 
فعالیت  برای  هادی)ع(،  امام  و  بود  استبداد  و  اختناق  هادی)ع(، عصر 
فرهنگی در سطح گسترده آزادی عمل نداشت اما آن حضرت در همان 
مناظرات،  طریق  از  فرهنگی  فعالیت های  بر  عالوه  نامساعد،  شرائط 
مکاتبات، پاسخگویی به سؤال ها و شبهات، راویان و محدثان، بزرگانی 

از شیعه را تربیت کرد و علوم و معارف اسالمی را به آنان آموزش داد.

در مدرسه علمیه خواهران نجمیه)س( تبیین شد
فعالیت های فرهنگی -  سیاسی امام هادی)ع(



نشست  در  دانشگاه،  و  حوزه  استاد  خرسندی«،  طاهره  »خانم 
پیامبر  بیان کرد:  یزد،  الزهرا)س(  فرهنگی مدرسه علمیه خواهران 
نور  باشد، در  بنده واقعی  و  اکرم)ص( می فرمایند: »هر کس موحد 

اعظم خدا به سر می برد.«
روا  استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به روایت حضرت علی)ع(: »تعطَّ
هرگاه  کرد:  تأکید  کنید«،  معطر  استغفار  با  را  خود  باالستغفار؛ 
استغفار  دادیم،  انجام  گناهی  نفس  هوای  پیروی  أثر  بر  ناخواسته 
کنیم. گناه، روح را تیره می کند و استغفار فوری سبب می شود که 

اصرار بر گناه صورت نگیرد.

سنجانمرکزی شهراستان
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نام کتاب:
نگرشی نو به  توبه و استغفار

نویسنده: زینب السادات هاشمی راد
ناشر: 

مرکز نشر هاجر
قطع: رقعی

چاپ: احسان
شمارگان: 1000 نسخه
قیمت: 47/000 ریال

مرکز پخش:
02537842544
02537842543

نام کتاب:
درآمدی بر مبانی  سبک زندگی 

قرآنی
نویسنده: راضیه علی اکبری

ناشر: مرکز نشر هاجر
قطع: رقعی

چاپ: احسان
شمارگان: 1000 نسخه
قیمت: 47/000 ریال

مرکز پخش:
02537842544
02537842543

نام کتاب:
آیات قرآن در منظومه اعتقادی حکیم نظامی 

نویسنده: افسانه یاوری
ناشر: 

مرکز نشر هاجر
قطع: رقعی

چاپ: احسان
شمارگان: 1000 نسخه
قیمت: 35/000 ریال

مرکز پخش:
02537842544
02537842543

احمدآبادیزد شهراستان اسدآبادهمدان شهراستان ساوهمرکزی میبدیزدشهراستان شهراستان

»خانم سکینه جعفری«، مدیر مدرسه علمیه خواهران حضرت 
زهرا)س( احمدآباد در جمع طالب این مدرسه و بانوان سطح شهر با 
بیان این که آرامش معنوی در دائم الذکر بودن است، عنوان کرد: 
هرگاه زندگی رنگ و بوی الهی گیرد، آرامش معنوی ایجاد می شود.
خانواده ها  از  بسیاری  میان  در  آرامش  کمبود  به  اشاره  با  وی 
تأکید کرد: دائم الذکر بودن و ذکر »ال اله اال الله« و »اال بذکر الله 

تطمئن القلوب« سبب ایجاد آرامش معنوی می شود.
گونه ای  به  خانه  در  زهرا)س(  حضرت  شد:  یادآور  جعفری  خانم 
رفتار می کردند که حضرت علی)ع( می فرمودند: »وقتی وارد خانه 
می شدم و نگاهم به زهرا)س( می افتاد، تمام غم ها و دغدغه هایم را 

فراموش می کردم.«

مدیر مدرسه علمیه خواهران حضرت زهرا)س( مطرح کرد
الگوگیری بانوان از همسرداری حضرت زهرا)س(

دشمنی  شیوه های  تغییر  »بررسی  موضوع  با  سیاسی  نشست 
زهرا)س(  حضرت  خواهران  علمیه  مدرسه  در  انقالب«  دشمنان 

احمدآباد با حضور طالب و استادان برگزار شد.
نمایندگی  دفتر  مسئول  ملکوتی نیا«،  علی  »حجت االسالم 
ولی فقیه در سپاه اردکان، گفت: بدون شک، دشمن برای به دست 
آوردن منافع خود حاضر به مذاکره شد. آن ها تنها به منافع خود فکر 
نموده، برای به دست آوردن آن از هیچ تالشی فروگذاری نمی کنند.
به  اشاره  با  اردکان  سپاه  در  ولی فقیه  نمایندگی  دفتر  مسئول 
نیز  هسته ای  توافق  درباره  انقالب)مدظله العالی(  معظم  رهبر  مواضع 
معنای  به  رهبری)مدظله العالی(  معظم  مقام  تبریک  پیام  شد:  یادآور 
خوشحالی و تبریک به مسئله برجام نبود، بلکه اشاره به کلیت کار 

و تالش این تیم بود که امیدوار بودند به ثمر نشیند. 

دشمن تنها منافع و مصالح خود را دنبال می کند

علمیه  مدرسه  استادان  و  طالب  حضور  با  اخالقی  نشست 
خواهران حضرت زهرا)س( احمدآباد برگزار شد.

»خانم سکینه جعفری«، مدیر مدرسه علمیه خواهران حضرت زهرا)س( 
احمدآباد، با اشاره به جایگاه طالب و کسب علم بیان کرد: وظایف طالب 
بسیار حساس و مهم است و همه طالب باید مراقب آفات طلبگی باشند.
وی در ادامه تصریح کرد: هر انسانی به ویژه طالب، باید مراقب 

اخالقیات باشد، زیرا اخالق طلبه، نماد دین و اسالم است.
باید به آن توجه کنند،   استاد حوزه، درباره عرفیاتی که طالب 
گفت: غرور از آفات طلبگی است و طالب باید مراقب باشند دچار 

کبر و غرور نشوند و راه سعادت، داشتن تقوا است. 

نشست اخالقی با عنوان »غرور، آفت طلبگی«

اردکانیزد شهراستان

فامنینهمدان شهراستان

مالیرهمدان شهراستان

همدانهمدان شهراستان

بندرعباسهرمزگان شهراستان

بهارهمدان شهراستان

تویسرکانهمدان شهراستان

یزدیزد شهراستان

اصول  و  فقه  تخصصی  مرکز  در  همسرداری«  »اصول  نشست 
حوزوی خواهران فاطمه الزهرا)س( اردکان برگزار شد.

در  کردن  محبت  کرد:  تصریح  حوزه،  استاد  شیری«،  مریم  »خانم 
زندگی مشترک، اصل اساسی است. همسران باید از نظر محبت یک دیگر 

را اشباع کنند. محبت، روابط خوبی میان همسران ایجاد می کند.
کارشناس مسائل خانواده همچنین بیان سخنان محبت آمیز را 
در روابط همسران با یک دیگر بسیار حائز اهمیت دانست و گفت: 

زن و شوهر باید از خطاهای یک دیگر چشم پوشی کنند. 

 مرکز تخصصی فقه و اصول حوزوی خواهران فاطمه الزهرا)س( برگزار کرد

نشست »اصول همسرداری« 

و  فقه  تخصصی  مرکز  در  طلبه«  جذب  »راهکارهای  نشست 
اصول حوزوی خواهران فاطمه الزهرا)س( اردکان برگزار شد.

»خانم عزت حبیبی«، استاد حوزه، با اشاره به ضرورت حضور بانوان 
اکنون  گفت:  دینی،  دروس  تحصیل  و  خواهران  علمیه  مدارس  در 
که هجمه فرهنگی دشمن علیه دین اوج گرفته، باید بانوان فعال و 
عالم در میان قشرهای مختلف جامعه داشته باشیم تا با فعالیت های 

فرهنگی و تبلیغی در برابر نقشه های دشمنان اسالم بایستند.

عوامل مؤثر در جذب بانوان برای طلبگی

در  منکر«  از  نهی  و  معروف  به  »امر  توجیهی  و  آموزشی  کارگاه 
مدرسه علمیه خواهران حضرت زهرا)س( میبد برگزار شد.

علمیه  حوزه  تهذیب  معاون  برزگر«،  مرتضی  »حجت االسالم 
به معروف و  امر  این کارگاه درباره »وجهه دینی  برادران میبد، در 

نهی از منکر« به ایراد سخن پرداخت.
وی در ادامه شیوه های دیگری از امر به معروف را ذکر کرد.

مدرسه علمیه خواهران حضرت زهرا)س( برگزار کرد

کارگاه »امر به معروف و نهی از منکر«

و  فقه  تخصصی  مرکز  فرهنگی  معاون  سقایی«،  مهین  »خانم 
اصول حوزوی خواهران حضرت زهرا)س( میبد از برگزاری مراسمی به 

منظور تقدیر از اعضای فعال »انجمن عطرهای ماندگار« خبر داد.
وی گفت: در این مراسم از 32 نفر از اعضای فعال این انجمن 
و شرکت کنندگان در مسابقات فرهنگی انجمن تقدیر به عمل آمد 

که نوجوانان و دانش آموزان دبیرستانی بودند.
مرتضی  »حجت االسالم  مراسم،  این  از  بخشی  در  همچنین 
یادآوری  با  سخنانی  در  دانشگاه  و  حوزه  مدرس  دهقانی«، 
در  باید  نوجوانان  گفت:  نوجوانان  زیاد  انرژی های  و  استعدادها 
اندیشه شکوفایی استعدادهای بالقوه خود باشند و خود را باور کنند. 
جهت دهی نوجوانان و جوانان به سمت کشف استعدادهای درونی، 

از وظایف ارگان های آموزشی و فرهنگی جامعه است.

برگزاری مراسم تقدیر از اعضای 
»انجمن  عطرهای ماندگار«

در نشست  کارشناس مسائل سیاسی،  زارع«  احمدعلی  »آقای 
خواهران  حوزوی  اصول  و  فقه  تخصصی  مرکز  بصیرت افزایی 
و  انقالب  قبال  در  طالب  این که  بیان  با  میبد،  زهرا)س(  حضرت 
اکنون،  کرد:  تأکید  دارند،  سرنوشت سازی  و  خطیر  وظیفه  نظام، 

وظیفه روحانیت و طالب، بصیرت دهی به مردم است. 

 برگزاری نشست »بصیرت افزایی«

در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( مطرح شد

استغفار، اصرار بر گناه را از بین می برد

علمیه  حوزه  مدیر  شورکی«  کارگر  محمد  »حجت االسالم 
خواهران یزد، با اشاره شعار سال »اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل« 
در  رهبری)مدظله العالی(  معظم  مقام  بیانات  یادآوری  با  داشت:  اظهار 
شهریور 94، اظهار کرد: ایشان سه عامل اساسی یعنی »اقتصاد 
روحّیه   »حفظ  و  روزافزون«  و  پیشرفته  »علم  مقاوم«،  و  قوی 
انقالبی گری در همه بخصوص در جوان ها« را برای حفظ کشور و 

مأیوس کردن دشمن مورد تأکید قرار دادند.
مدیر حوزه علمیه خواهران یزد گفت: باید باور کنیم که داروی 
اقتصاد بیمار در داخل است نه بیرون مرزها. اگر به این باور برسیم، 
به دشمنان قسم خورده و بدعهد اعتماد نخواهیم کرد، بلکه با تکیه 

بر توان و سرمایه های داخلی به خودکفایی می رسیم.

مدیر حوزه علمیه خواهران استان یزد مطرح کرد

اقتصاد مقاومتی، داروی اقتصاد بیمار کشور

انقالب  پاسداران  بازنشستگان سپاه  از  بافان«  »آقای مشهدی 
اسالمی در نشستی که به منظور بزرگداشت مقام شهدای مدافع 
گفت:  شد،  برگزار  یزد  الزهرا)س(  خواهران  علمیه  مدرسه  در  حرم 

اکنون جوانان زیادی مدافع حرم دختر امیرمؤمنان)ع( هستند.
کارشناس مسائل سیاسی با اشاره به تشکیل نظم نوین جهانی 
جهانی  دهکده  به  جهان  شدن  تبدیل  برای  دشمن  شد:  یادآور 
برنامه ریزی کرد و سازمان ملل نیز به هدایت آن پرداخت و پس از 

آن غرب و شرق ایجاد شد. 
نظام  پرچمداران  عنوان  به  را  طالب  پایان  در  بافان  مشهدی  آقای 
معرفی کرد و بر رعایت طهارت فکر، دل، روابط، مال و نفس تأکید کرد.

در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( تشریح شد

اهداف دشمن برای نابودی جبهه حق

»حجت االسالم علی گروسی«، رئیس سازمان تبلیغات اسالمی 
شهرستان اسداباد و با حضور در مدرسه علمیه خواهران الراضیه 
مراسم  اجرایی  و  فرهگنی  مسئوالن  با  جلسه ای  در   ، اسدآباد 
بحث  به  مجاور  روستای  چهار  و  شهرستان  سطح  در  اعتکاف 

وتبادل نظر پرداختند.

در مدرسه علمیه خواهران الراضیه برگزار شد

هماهنگی درمورد اجرای برنامه معنوی اعتکاف

سلسله نشست های »در سایه سار ثقلین« با سخنرانی »آیت الله 
صفایی بوشهری«، در جمع طالب مدرسه علمیه خواهران صدیقه 

کبری)س( برگزار گردید.
آیت الله صفایی بوشهری، با بیان اینکه از مشخصه های مهم 
به اصل  باید  ما  نفس است گفت:  اسارت  از  طلبگی خارج شدن 
یا  و  می کند  تنفر  ایجاد  یا  معرفت  لذا  کنیم؛  پیدا  معرفت  طلبگی 
ایجاد شوق می کند؛ لذا امام صادق)ع( فرمودند:»هر کس که طلبه 
برای رضای خدا طلبه شود  انجام دهد 1-  را  باید 3 کار  می شود 
)توجه به عبودیت نه کسب مدرک (2- تقوا و اخالص داشته باشد 

3- عملش برای رضای خدا باشد.«

مدرسه علمیه خواهران حضرت صدیقه کبری)س(  برگزار کرد

سلسله نشست های »در سایه سار ثقلین«

»حجت االسالم مرتضی موحدی«، مؤسس مدرسه علمیه خواهران 
کوثر)س( تویسرکان در جمع طالب این مدرسه با رد این مسئله که چیزی 
که کل آن را نتوان بدست آورد جزء را هم نمی توان بدست آورد، بیان 
کرد: بهتر و عاقالنه تر این است که ابتدا جزء را بدست آورد تا کل را به 
طور کامل از دست نداد. پس عزت شیعه و اسالم با نظام اسالمی است.

در مدرسه علمیه خواهران کوثر)س( بیان شد

عزت شیعه و اسالم با نظام اسالمی است

اسالمی   تبلیغات  سازمان  همکاری  با  اعتکاف  معنوی  مراسم 
تویسرکان و مدرسه علمیه خواهران کوثر)س( این شهرستان برگزار شد.
کوثر)س(  خواهران  علمیه  مدرسه  مدیر  ترکاشوند«  لیال  »خانم 
تویسرکان گفت: اعتکاف فرصتی است که خداوند متعال برای آن 
دسته از افراد که از روزمرگی و دغدغه های زندگی و اجتماع خسته 
شده اند ایجاد نموده و همچنین بابی است که راه ورود به ماه مبارک 

رمضان را مهیا می کند.
ابطحی«،  االسالم  »حجت  مراسم  این  در  است  ذکر  شایان 
احکام و معارف دینی را با محوریت نماز جماعت در قالب مسابقه 
بیان کرد و در پایان از ده نفر از شرکت کنندگان تقدیر به عمل آمد.

مدرسه علمیه خواهران کوثر)س( برگزار شد

مراسم اعتکاف و تجدید میثاق با خدا

»افزایش جمعیت«  با موضوع  خانواده  آموزشی سالمت  کارگاه 
با سخنرانی »خانم زارعی« کارشناس مرکز بهداشت و خانواده در 
جمع طالب مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( فامنین برگزار گردید.

در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( برگزار شد

کارگاه آموزشی با موضوع »افزایش جمعیت«

مراسم یاد بود اولین شهید مدافع حرم شهرستان مالیر »شهید 
حاج حیدر ابراهیم خانی«، با سخنرانی »سرهنگ اسماعیلی« در 

مدرسه علمیه حضرت زینب)س( شهرستان مالیر برگزار شد.

مدرسه علمیه خواهران حضرت زینب)س( برگزار کرد

مراسم یاد بود اولین شهید مدافع حرم مالیر

به  فاطمی  نمایشگاه  فاطمه)س(،  ایام شهادت حضرت  مناسبت  به 
مدت بیست روز در مدرسه علمیه حضرت زینب)س( مالیر برگزار شد.

ماکت حرم  نمایشگاه شامل بخش های مختلفی همچون  این 
حضرت زینب)س(، دفاع مقدس و شهدای مدافع حرم بود.

برگزاری نمایشگاه فاطمی

علمیه  مدرسه  و  فدک  خواهران  حوزوی  عالی  آموزش  موسسه  مسئوالن 
خواهران الزهرا)س( همدان با برخی از مسئوالن این شهر دیدار کردند.

اوقاف  اداره  رئیس  حسینی«  االسالم  »حجت  حضور  با  دیدار  این 
دکتر  »خانم  فرمانداری،  معاون  نماینده  افشار«  »آقای  شهرستان ها، 
مردم  نماینده  خجسته«،  »آقای  استانداری،  بانوان  امور  مدیر  دروزی« 
مدیر  دشتکی«  االسالم  »حجت  اسالمی،  شورای  مجلس  در  همدان 
کل سازمان تبلیغات اسالمی و »حجت االسالم حسنی« مسئول بسیج 

طالب همدان برگزار شد.

با حضور خواهران طلبه برگزار شد

دیدار مسوالن مؤسسه آموزش عالی حوزوی خواهران فدک 
و مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( با مسئوالن همدان

کارگاه پرسش و پاسخ احکام اعتکاف با سخنرانی »خانم اشرف 
جعفریان« استاد حوزه و با حضور طالب مدرسه علمیه الزهرا)س( 

هرمزگان برگزار شد.
»خانم جعفریان« هدف از برگزاری این کارگاه را آشنایی طالب 
با احکام اعتکاف، ایجاد آمادگی الزم برای حضور در مراسم معنوی 
سواالت  به  مبلغان  و  طالب  پاسخگویی  توان  ارتقاء  و  اعتکاف 

معتکفین معرفی کرد.

در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( برگزار شد

کارگاه پرسش و پاسخ احکام اعتکاف

کرسی آزاد اندیشی با عنوان »حقوق اقتصادی زن مسلمان« با 
حضور »حجت االسالم محمد عبادی زاده« استاد حوزه و دانشگاه، 
کادر، طالب و استادان مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( هرمزگان 

برگزار گردید.
»خانم سمیه احمدی« معاون پژوهش مدرسه علمیه الزهرا)س( 
هدف از برگزاری این کرسی آزاداندیشی را آشنایی طالب با شبهات 

در مورد حقوق زن در فقه اسالمی دانست.
 »خانم مینا عبداللهی« )مخالف بحث( به تبیین دیدگاه خود در 

ارتباط با حقوق زن در اسالم پرداخت.
»خانم  زهرا ماهرخ« )موافق بحث( در پاسخگویی به شبهه دیه و 
ارث و اینکه احکام با توجه به روز باید تغییر کند، سخنانی مطرح کرد.
حجت االسالم عبادی زاده )داور کرسی آزاداندیشی( به جمع بندی  

این کرسی نظریه پرداخت. 

کرسی آزاداندیشی »حقوق اقتصادی زن مسلمان«

»حجت االسالم حسینی پور«، استاد حوزه و دانشگاه، در مراسم 
تجلیل از استادان مدرسه علمیه خواهران نرجسیه)س( با بیان این که 
نخستین معلم، خدا است، گفت: در آموزه های اسالمی احترام به 
معلم که پدر معنوی و روحانی انسان است، یک وظیفه انسانی ـ 
همه  در  شد.  خواهد  الهی  توفیقات  مبنای  خود  و  است  اسالمی 
یاد کرد و در  آنان به نیکی  از  باید استادان را محترم شمرد،  حال 

برابرشان تواضع و فروتنی داشت.
و  دستورات  به  باید  گفت:  پایان  در  دانشگاه  و  حوزه  استاد 
راهنمایی استادان در امور دینی و دنیوی عمل کرد. احترام به معلم 
حد خاصی ندارد، مگر این که معلم از صراط ایمان و توحید خارج 
البته  باشد.  انحراف های اخالقی شده  و  شده، گرفتار کفر، شرک 
هم چنان احترام آن ها الزم است ولی فرد باید وظیفه امر به معروف 

و نهی از منکر را نیز انجام دهد.

مراسم تجلیل از استادان 
مدرسه علمیه خواهران نرجسیه)س(  برگزار کرد

مراسم تجلیل از استادان مدارس علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س(  
و الهیه ساوه برگزار شد.

»حجت االسالم حسینی«، امام جمعه ساوه، در سخنان خود به 
بیان اهمیت علم آموزی پرداخت.

وی در ادامه پیرامون آداب علم آموزی و تکریم و تعظیم استاد 
مطالبی بیان کرد.

علمیه  مدارس  استادان  از  مراسم  ادامه  در  است،  گفتنی 
خواهران فاطمه الزهرا)س( و الهیه ساوه تقدیر به عمل آمد.

مراسم تجلیل از استادان خواهر

طالب خواهر مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( ساوه در 
امامزاده عبدالعظیم حسنی)ع( و گلزار شهدا  امام خمینی)ره(،  حرم 

حضور پیدا کردند.
حضور  طالب  از  نفر   80 تعداد  سیاحتی  زیارتی  اردوی  این  در 
حضور  حسنی)ع(  عبدالعظیم  حضرت  مطهر  حرم  در  که   داشتند 
و  ظهر  جماعت  نماز  اقامه  و  زیارت  و  دعا  قرائت  از  پس  و  یافته 
ایران حضرت  اسالمی  بنیانگذار جمهوری  مرقد مطهر  در  عصر، 
مدافع  شهدای  زهرا)س( و  بهشت  شهدای  گلزار  و  خمینی)ره(  امام 
انقالب  شهیدان  و  راحل  امام  آرمان های  با  و  یافتند  حضور  حرم 

اسالمی تجدید میثاق نمودند.
در بخش دیگری از این اردو زیارتی سیاحتی »آقای طهماسبی« 
و  بیان کرد  از همرزمان خود  را  دفاع مقدس، خاطراتی  راویان  از 
از دستاوردهای انقالب اسالمی که به واسطه  بیان نکاتی  ضمن 
خون شهیدان بدست آمده، به زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا 

تأکید نمود.
گفتنی است، در پایان طالب با قرائت دسته جمعی  قرآن کریم 
و ختم جمعی 14 هزار صلوات، این ثواب معنوی را به ارواح طیبه 

شهدا تقدیم کردند.

توسط طالب مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( صورت گرفت

تجدید میثاق  با آرمان های امام راحل


