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حوزه های   جدید  تحصیلی  سال  آغاز  مراسم 
»حضرت  حضور،  با  کشور  خواهران  علمیه 
تقلید  مرجع  شیرازی«ٰ  مکارم  العظمی  آیت الله 
جمع  و  علمیه   حوزه های  خارج  درس  استاد  و 
اجتماعات  سالن  در   طلبه  خواهران  از  کثیری 

بیداری اسالمی جامعةالزهرا)س( برگزار شد.
این  در  علمیه  حوزه    فقه  خارج  درس  استاد 
در  عجیبی  آثار  اسالمی  انقالب  گفت:  مراسم 
پس  گفت  می توان  متن  در  دارد.  حاشیه  و  متن 
نخستین بار  برای  امیرمؤمنان)ع(  حکومت  از 
اهمیت  بسیار  که  تشکیل شد  حکومت اسالمی 
دارد. عظمت آن به قدری است که روی پای خود 
ایستاده و در برابر زورگویان دنیا حرف حساب خود 

را می زند.
ادامه  در  شیرازی  مکارم  العظمی  آیت الله 
سخنان خود یکی از برکات مهم انقالب اسالمی 
گفت:  و  دانست  خواهران  علمیه  حوزه  های  را 
حوزه  های علمیه خواهران شجره طیبه است که 
اصل آن ثابت و فرع آن هر روز پربارتر می شود. 
این شجره طیبه پربار از برکات انقالب اسالمی 

است.
مرجع تقلید افزود: دشمنان اسالم در گذشته 
می گفتند اسالم جامعه زنان را تحقیر نموده است 
ولی اکنون می بینند که در کنار حوزه های علمیه 
وجود  به  خواهران  علمیه  حوزه  های  برادران، 
آمده و پژوهش های علمی ای که در این حوزه  ها 

صورت می گیرد از برکات اسالم است.
خاطرنشان  شیرازی  مکارم  العظمی  آیت الله 
تا  کنیم  توجه  موضوع  دو  به  باید  البته  ساخت: 
نتیجه کامل شود. بدون شک در هر تشکیالتی 
به هر میزان نیز پیشرفت باشد کاستی هم وجود 
دارد و نباید چشم خود را به این کاستی ها ببندیم 
آن  جبران  صدد  در  و  نمود  فهرست  باید  بلکه 

برآمد. 
به  اشاره  علمیه ضمن  فقه حوزه  خارج  استاد 
نظر  از  نباید  خواهران  علمیه  حوزه های  این که 
نقص  و  کمبود  دارای  امکانات مختلف  و  استاد 
وقتی  که  کنیم  کاری  باید  داشت:  اظهار  باشد 
حوزه  با  رابطه شان  شدند  فارغ التحصیل  طالب 
قطع نشود و برنامه  های تبلیغی آموزشی، تألیفی، 

تدریسی، پژوهشی و... را داشته باشند.

مرجع معظم تقلید تأکید نمود: برای حوزه های 
که  زیادی کشیده شده  زحمات  علمیه خواهران 
سایه  در  کار  این  و  گرفت  بهره  آن  نتایج  از  باید 

برنامه ریزی جامع میسر است.
با  ادامه  در  شیرازی  مکارم  العظمی  آیت الله 
زمانی  هیچ  در  فعلی  شرایط  در  به این که  اشاره 
ابزار گناه به اندازه زمان ما در اختیار مردم نبوده 
لجن زاری  مجازی  فضای  اکنون  گفت:  است 
باید از آن نیز  متعفن شده ولی چاره ای نیست و 
خواهران  فعالیت  شرایط  این  در  نمود.  استفاده 
مجازی  فضای  در  چون  باشد  بیشتر  باید  طلبه 
نباید در  تهاجم هستند.  بیشتر مورد  زنان  جامعه 
مقابل هجمه سنگین فساد حالت انفعالی به خود 
اهل بیت)علیهم السالم(  و  اسالم  معارف  چون  بگیریم 
از این هجمه  ها سنگین تر است. منطق ما منطق 
کوبنده است ولی منطق آن ها مبتذل است. غلبه 

و پیروزی با اسالم است.
استاد خارج فقه حوزه علمیه افزود: همانگونه 
که اسالم برای مردان جایگاه و ارزش قائل است 
به یک  این مختص  و  قائل است  نیز  زنان  برای 
برای  پاسخ  این  و  نیست  زنان  از  خاصی  گروه 
نگاه  درباره  برخی  که  است  بیهوده ای  سخنان 

اسالم به جایگاه زن بیان می کنند.
بخش  در  شیرازی  مکارم  العظمی  آیت الله 
زحمات  از  تقدیر  ضمن  سخنانش  از  دیگری 
حوزه های علمیه خواهران خاطرنشان نمود: دنیا 
بداند در سایه این انقالب، خواهران در داخل و 
خواهران  علمیه  حوزه  های  وارد  کشور  از  خارج 
نوشته اند.  فراوانی  کتاب های  و  مقاالت  و  شده 
بنده جدًا تبریک عرض می کنم از مسئول محترم 
جامعه  مسئول  و  خواهران  علمیه  حوزه های 

الزهرا)س( و اساتید از صمیم دل تشکر می کنم.
خود  سخنان  پایانی  بخش  در  تقلید  مرجع 
نمود:  تأکید  عروسی ها  در  تجمالت  از  انتقاد  با 
زانو  آن  مشکالت  مقابل  در  جوانان  غالب 
می زنند. با این آداب و رسوم غلط باید مبارزه کرد. 
 50 نمود.  فراهم  جوانان  برای  را  آسان  ازدواج 
اخیرًا  این مسئله حل می شود.  با  گناهان  درصد 
ولی  گرفته  صورت  زمینه  این  در  گفت وگوهایی 
باید به یک فرهنگ عمومی  تبدیل شود. این کار 

نیازمند عزم راسخی است.

»حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی)دامت برکاته(«  در مراسم افتتاح سال جدید تحصیلی حوزه های علمیه خواهران:

حوزه های علمیه خواهران 
شجره طیبه است

سیما  و  صدا  سیمای  معاون  باقری«،  »دکتر 
مدیریت  مرکز  جلسات  سالن  در  همراه  هیئت  و 
حوزه  های علمیه خواهران کشور با »حجت االسالم 
مدیر  جمشیدی«،  محمودرضا  والمسلمین 

حوزه  های علمیه خواهران کشور دیدار نمود.
این دیدار،  ابتدای  حجت االسالم جمشیدی در 
»دکتر  از  حاضران،  به  خوش آمدگویی  ضمن 
دانشمند   و  موفق  مدیری  عنوان  به  میرباقری« 
جدی  حضور  به  اشاره  با  و  نمود  یاد  فرهیخته  و 
و  فرهنگی  در عرصه  های مختلف  خواهران طلبه 
اظهار  اجتماعی  آسیب های  با  مقابله  برای  تبلیغی 
داشت: حضور خواهران طلبه در برخی از استان ها 

سبب کاهش آسیب های اجتماعی شده است.
علمیه خواهران کشور ضمن  مدیر حوزه های 
علمیه  حوزه  های  عملکرد  از  گزارشی  ارائه 
پیشینه  گفت:  سال ها  این  طول  در  خواهران 
و  نیست  زیاد  خیلی  خواهران  علمیه  حوزه  های 
علمیه  مدارس  اسالمی  تعداد  انقالب  از  پیش 
جمهوری  ولی  بود  محدود  بسیار  خواهران 
به  را در حوزه  های علمیه  نوینی  اسالمی، فصل 

ویژه حوزه  های علمیه خواهران ایجاد نمود.
در  طلبه  بانوان  گسترده  حضور  درباره  وی 
فضای مجازی گفت: حوزه  های علمیه خواهران 
به  نسبت  مجازی  فضای  در  حضور  عرصه  در 
تمام مجموعه  های درون حوزوی پیشتاز است و 
می باشد.  کوثربالگ  و  کوثرنت  شبکه  دو  دارای 
فضای  عرصه  در  بانوان  حضور  ظرفیت  این 
مجازی می تواند برای نظام مفید و مثمرثمر باشد 
شعار  با  سال   5 طول  در  که  داریم  طرحی  ما  و 
»هر طلبه یک وبالگ« خواهران طلبه بتوانند در 

فضای مجازی نفوذ بیشتری داشته باشند.
قم،  علمیه  حوزه  مدرسین  جامعه  عضو 
علمیه  حوزه  های  پژوهشی  فعالیت های  درباره 
خواهران اظهار داشت: از 5 سال پیش گسترش 
فعالیت های پژوهشی خواهران طلبه را به شکل 
در  طلبه  خواهران  بیشتر  حضور  برای  ویژه ای 

عرصه تحقیق و پژوهش در دستور کار داریم.
کانون های  تعداد  جمشیدی  حجت االسالم 
پژوهشی را 226 عدد و هسته  های پژوهشی را 507 

عدد دانست.
وی  یکی از دغدغه  های مقام معظم رهبری)مدظله العالی( و 
بزرگان حوزه را، برگزاری کرسی های آزاداندیشی دانست.
بااشاره   جمشیدی  والمسلمین  حجت االسالم 
خواهر  هزار  سه  به  قریب  هم اکنون  این که  به 
طلبه فارغ التحصیل در کانون های پژوهشی

 مشغول فعالیت هستند اظهار داشت: حوزه  های 
قریب  تاکنون  پیش  سال   3 از  خواهران  علمیه 

به670  کرسی آزاداندیشی برگزار نموده است.
با  کشور،  خواهران  علمیه  حوزه  های  مدیر 
علمی  حوزه  های  المپیادهای  نتایج  به  اشاره 
علمیه خواهران، حضور طالب خواهر در مدارس 
آموزش و پرورش برای تبلیغ دین، برگزاری طرح 
فعالیت های  دیگر  از  را  و...  رضوان  و  رحمت 

حوزه های علمیه خواهران برشمرد.
وی افزود: در طرح رحمت و رضوان 7 هزار 

طلبه خواهر با وزارت کشور مشارکت می نمایند.
قم  علمیه  حوزه  مدرسین  جامعه  عضو 
و  نشریه  ده  ها  کتاب،  جلد   40 تألیف  همچنین 
بیش از 13 هزار مقاله را از دستاوردهای علمی 

 مرکز تحقیقات زن و خانواده برشمرد.
داشت:  اظهار  جمشیدی  حجت االسالم 
رصد  نظر  از  کشور  و  علمیه  حوزه  در  مرکز  این 
جریان های بیرونی و تولید محتوا و مطلب درباره 

زن و خانواده حرف نخست را می زند.
مدیر حوزه های علمیه خواهران افزود: ظرفیت 
حوزه  های علمیه خواهران ظرفیت کمی  نیست و 
می تواند در خدمت مقابله با آسیب های اجتماعی 
و  تخصصی  شکل  به  ظرفیت  این  گیرد.  قرار 
سازمان یافته با رعایت الزامات متناسب می تواند 
در خدمت رسانه ملی در بخش های مختلف قرار 

گیرد.
علمیه  حوزه های  مدرسین  جامعه  عضو 
برای  داشت:  اظهار  پایان  در  خواهران 
بانوان  تحصیل  نیز  بین  المللی  شخصیت های 
طلبه در ایران در یک فضای امن، مطمئن و به 
شکل آزاد بسیار جالب است به طوری که  وزیر 
در  حضور  و  ایران  به  سفر  در  واتیکان  خانواده 
مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران موضوع 
تحصیل بانوان طلبه در ایران را بسیار جالب بیان 

نمود.

»حجت االسالم والمسلمین جمشیدی«ٰ، در دیدار معاون سیمای صدا و سیما:

استفاده از ظرفیت حوزه  های علمیه خواهران در 
رسانه ملی برای مقابله با آسیب های اجتماعی

مراسم آغاز سال تحصیلی حوزه های 
حضور  با  کشور  خواهران  علمیه 
دبیر  مقتدایی«،  مرتضی  »آیت الله 
شورای سیاست گذاری حوزه های علمیه 

خواهران کشور برگزار شد.
آیت الله مقتدایی در این مراسم اظهار 
را  خودتان  جایگاه  و  خود  قدر  داشت: 
دینی  علوم  تدریس  و  تحصیل  بدانید. 
علوم  نشر  و  آموختن  است.  افتخار 
اهل بیت)علیهم السالم( از بزرگترین افتخارات 
است.  داده  توفیق  خدا  را  این  و  است 
می فرمایند:  روایتی  در  اکرم)ص(  پیامبر 
خدا  محبوب  الهی  علوم  »فراگیرنده 
است:  آمده  دیگر  روایتی  در  است.« 
مجاهد  جایگاه  از  علم  طالب  »جایگاه 

باالتر است.«
علمیه،  حوزه  مدرسین  جامعه  عضو 
راه  در  جهاد  را  دینی  علوم  فراگرفتن 
خدا دانست و اظهار داشت: با آموختن 
دشمنان  شبهات  برابر  در  می توان  علم 
ایستادگی نمود. امام باقر)ع( می فرمایند: 
فراگیری  برای  را  خود  عمر  که  »فردی 
علوم دینی صرف می کند غرق در رحمت 

الهی است.«
دبیر شورای سیاست گذاری حوزه های 
یادگیری  افزود:  کشور  خواهران  علمیه 
نعمت  را  تدریس  و  تحصیل  دینی،  علم 
بیاورید.  را به جا  بدانید و شکر آن  الهی 
شکر این نعمت نیز جدیت در تحصیل و 
تدریس است. خواهران طلبه لحظه ای 
به  و  بی جهت  نگذارند  را  خود  عمر  از 

خداوند  که  فرصتی  از  بگذرد.  بطالت 
متعال به شما ارزانی فرموده است کمال 

استفاده را داشته باشید.
از  دیگری  دربخش  مقتدایی  آیت الله 
تحصیل  در  داشت:  اظهار  سخنانش 
رضای  برای  را  خود  قصد  دینی  علوم 
فرد  صورت،  این  در  دهید.  قرار  خدا 
لیاقت عالم دین شدن را می تواند داشته 

باشد. تنها به تحصیل و تدریس نیز اکتفا 
نکنید، دست به قلم شده و تألیف داشته 
حوزه های  که  مجازی  فضای  باشید. 
برکت  نموده،  ایجاد  خواهران  علمیه 

بزرگی است.
علمیه  حوزه  مدرسین  جامعه  عضو 
علمیه  حوزه های  در  باید  افزود: 
همایونی«  »بانو  مانند  بانوان  خواهران 
دین  عالم  شوند.  تربیت  امین«  »بانو  و 
باید نسبت به آموختن دین اهتمام ویژه 
تدریس  و  تحصیل  ضمن  و  داشته باشد 

به تبلیغ و تألیف نیز بپردازد. 
بانوان  امروز  گفت:  مقتدایی  آیت الله 
دینی  علوم  مشتاق  غیرایرانی  و  ایرانی 

هستند. سرباز امام زمان)عج( باشید.
سیاست گذاری  شورای  دبیر 
حوزه های علمیه خواهران کشور  ضمن 
تفسیر  و  تالوت  بر  مداومت  به  اشاره 
با قرآن انس  قرآن کریم اظهار داشت: 
داشته باشید و در آن تدبر نمایید. سعی 
کنید هر روز قرآن را بخوانید و ثواب آن 
را هدیه پیشگاه امام زمان)عج( که صاحب 

حوزه های علمیه است،نمایید.

دبیر شورای سیاست گذاری حوزه های علمیه خواهران در مراسم افتتاح آغاز سال تحصیلی حوزه های علمیه خواهران:

  بهره گیری از فضای مجازی توسط حوزه های علمیه خواهران برکت بزرگی است

استفاده از ظرفیت حوزه  های 
علمیه خواهران در رسانه ملی 
برای مقابله با آسیب های اجتماعی

حوزه های علمیه خواهران شاهد نهضت 
علمی پرشتاب و تحّول در حرکت علمی، 

پژوهشی، تبلیغی و مدیریتی است

  نشست مسئوالن اداره کل امور نخبگان با سرکار خانم »رئیفه 
معاونت  در  دمشق  دانشگاه  استاد  و  عرفان  دکترای  أبورأس« 

پژوهش حوزه های علمیه خواهران کشور برگزار شد.
فعالیت های  شرح  به  جلسه  این  در  أبوراس«  رئیفه  دکتر  »خانم 
به  تصویر کشیدن  و همچنین  تصوف  و  عرفان  حوزه  در  علمی خود 

گوشه ای از وضعیت اوضاع کنونی مردم سوریه پرداخت.
وی در ادامه گفت:منشأ تفرقه در عالم اسالم، غرب و سیاست های غرب 
است که با پشتیبانی از وهابیت و گسترش تفکر تکفیری، سعی در اختالف 
افکنی بین مذاهب اسالمی دارد. این اختالفات از عمق عالم اسالم نشأت 

نمی گیرد و وهابیت هیچ گاه نمی تواند تاریخ اسالم را تغییر دهد.

سیاست های غرب منشأ تفرقه در عالم اسالم است
»سرکار خانم دکتر رئیفه أبوراس«:

محورهای تخصصی تبلیغ در 
حوزه های علمیه خواهران

بهره گیری از فضای مجازی 
توسط حوزه های علمیه خواهران

تبدیل 10 هزار مقاله 
طالب خواهر به 

صورت»ای بوک«

حوزه های علمیه خواهران 
از ابتکارات نظام مقدس 
جمهوری اسالمی بوده

دیدار مدیر حوزه های
 علمیه خواهران کشور با 
»آیت الله ناصری« 

حوزه های علمیه خواهران 
 مهم ترین دست آورد انقالب 

اسالمی است

بسیج؛ نماینده پربرکت 
و بالنده مجموعه مّلت
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به  والمسلمین جمشیدی« مدیر حوزه های علمیه خواهران کشور، در سفر خود   »حجت االسالم 
اصفهان  با »حضرت آیت الله العظمی مظاهری« دیدار نمود.

از  خواهران  علمیه  حوزه های  داشت:  اظهار  مظاهری   العظمی  حضرت آیت الله  دیدار،  این  در   
ابتکارات نظام مقدس جمهوری اسالمی بوده و موجب افتخار بزرگی است.

علمیه  حوزه های  سابق  مدیر  شرعی«  »آیت الله  زحمات  از  قدردانی  ضمن  ادامه  در  تقلید  مرجع 
خواهران گفت: آیت الله شرعی زحمات زیادی را برای شکوفایی و گسترش حوزه های علمیه خواهران 

کشیدند. 
و  برشمرد  خرق عادت  امری  را  خواهران  علمیه  حوزه های  تشکیل  مظاهری،  العظمی  آیت الله 
خطاب به حجت االسالم والمسلمین جمشیدی، مدیر حوزه های علمیه خواهران گفت: نیت پاک و 

فعالیت های شما در مدیریت حوزه های علمیه خواهران سبب رضایت و امداد الهی می باشد.
گفتنی است در این دیدار مدیر حوزه های علمیه خواهران کشور گزارشی از فعالیت های آموزشی، 

پژوهشی و فرهنگی حوزه های علمیه خواهران به معظم له ارائه نمود.

 »حجت االسالم والمسلمین محمودرضا جمشیدی« مدیر حوزه های علمیه خواهران کشور و هیئت همراه 
در سفر خود به اصفهان  با »آیت الله طباطبایی نژاد«، نماینده ولی فقیه و امام جمعه اصفهان دیدار نمود.

»آیت الله طباطبایی نژاد«، در این دیدار به تشریح حدیثی از پیامبر اکرم)ص( که می فرمایند:» من خرج یطلب 
بابًا من علم لیرّد به باطال إلی حّق أو ضاللة إلی هدی، کان عمله ذلک کعبادة متعّبد أربعین عاما «پرداخت.

امام جمعه اصفهان تحصیالت خواهران در حوزه را بسیار  پرثمر خواند و تربیت دینی و علمی بانوان 
جامعه را از مهم ترین اهداف تشکیل حوزه های علمیه خواهران برشمرد.

نماینده ولی فقیه در اصفهان ضمن اشاره به اهمیت حوزه های علمیه خواهران گفت: خداوند متعال 
را شاکریم که بعد از انقالب اسالمی پدیده مهم حوزه های علمیه خواهران شکل گرفته است.

در ادامه این دیدار حجت االسالم والمسلمین جمشیدی، از حمایت های آیت الله طباطبایی نژاد در 
توسعه و اداره حوزه علمیه خواهران اصفهان تقدیر و ابراز امیدواری نمود با ادامه این حمایت ها در تمامی 

نقاط این استان،  مدارس علمیه خواهران در اختیار عالقه مندان به تحصیالت حوزوی قرار گیرد. 
گفتنی است در ادامه این دیدار مسائل فرهگنی جاری کشور مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

»آیت الله طباطبایی نژاد«ٰ، نماینده ولی فقیه و امام جمعه اصفهان:»حضرت آیت الله العظمی مظاهری)دامت برکاته(«ٰ:

حوزه های علمیه خواهران از ابتکارات
 نظام مقدس جمهوری اسالمی بوده

حوزه های علمیه خواهران مهم ترین 
دست آورد انقالب اسالمی است

دیدار مدیر حوزه های علمیه خواهران کشور 
با »آیت الله ناصری« به روایت تصویر

خواهران  علمیه  مدرسه  جدید  ساختمان  افتتاحیه  مراسم 
والمسلمین  »حجت االسالم  حضور  با  اصفهان  جامعه النور 
کشور،  خواهران  علمیه  حوزه های  مدیر  جمشیدی«،  محمودرضا 
»آیت الله  طباطبایی نژاد«، نماینده ولی فقیه و امام جمعه اصفهان، 
اصفهان،  خواهران  علمیه  حوزه  مدیر  ابطحی«،  »حجت االسالم 
»حجت االسالم علی موالیی«، مدیرکل روابط عمومی و بین الملل 
خیر اللهی«،  محمود  »حجت االسالم  خواهران،  علمیه  حوزه های 
مؤسس مدرسه علمیه خواهران جامعةالنور اصفهان،  و جمعی از 

مسؤالن اصفهان برگزار شد.
حجت االسالم والمسلمین جمشیدی در این مراسم با اشاره به 
اهمیت خطبه غدیر گفت: برای حفظ خطبه غدیر در طول تاریخ 

خون های زیادی ریخته شده است.
مدیر حوزه های علمیه خواهران کشور با توجه به سیره فرزندان 
امیرالمومنین)ع( گفت: فرزندان حضرت علی)ع( خطبه غدیر را حفظ 

می فرمودند و نسل به نسل انتقال می دادند.
عضو جامع مدرسین حوزه علمیه افزود: امروزه کار ما، کار انبیا 

و حرکت ما در امتداد مسیر حرکت انبیا قرار دارد.
برکات  به  اشاره  ضمن  جمشیدی  والمسلمین  حجت االسالم 
به حوزه های  تولید علم منحصر  افزود: امروزه  جمهوری اسالمی 
علمیه بزرگ نیست زیرا که حوزه های علمیه خواهران توانسته اند در 

بسیاری از موارد از سایر حوزه های علمیه پیشی بگیرند.
مدیر حوزه های علمیه خواهران کشور با اشاره به اهمیت فضای 
مجازی  گفت: فضای مجازی بهترین فرصت برای طالب است.

نماینده  آیت الله  طباطبایی نژاد،  مراسم  این  در  است  گفتنی 
خواهران  تحصیل  اهمیت  به  اشاره  ضمن  اصفهان  در  ولی فقیه 
طلبه اظهار داشت: مادران، کانون خانواده و مهم ترین عامل در 

تربیت فرزندان هستند.
جامعه  بنای  زیر  طلبه  خواهران  افزود:  اصفهان  جمعه  امام 

هستند.
خیر اللهی«،  محمود  »حجت االسالم  مراسم  این  در  همچنین 
به  اشاره  با  اصفهان،  علمیه خواهران جامعةالنور  مؤسس مدرسه 
نمود:  بیان  طالب  برای  مناسب  تحصیلی  امکانات  بودن  فراهم 
انقالب زمینه های خوبی برای تحصیل طالب خواهر فراهم  بعد 

شده است.

نماینده ولی فقیه اصفهان:

 خواهران طلبه زیر بنای جامعه هستند

محمودرضا  والمسلمین  »حجت االسالم  حضور  با  نجف آباد  زهرائیه  خواهران  علمیه  مدرسه 
علمیه  حوزه  مدیر  ابطحی«  »حجت االسالم  کشور،  خواهران  علمیه  حوزه های  مدیر  جمشیدی«، 
خواهران اصفهان، »حجت االسالم و المسلمین مصطفی حسناتی«، امام جمعه نجف آباد و جمعی از 

مسئوالن حوزه های علمیه خواهران کشور و شهرستان نجف آباد افتتاح شد.
تشریح  ضمن  مدرسه  این  افتتاح  مراسم  در  نجف آباد  زهرائیه  خواهران  علمیه  مدرسه  مدیر 
فعالیت های این مدرسه گفت: مدرسه علمیه خواهران زهرائیه نجف آباد در سال 1356 تأسیس شد 

که دارای زمینی به مساحت670متر مربع و1200متر زیر بنا می باشد.
علمیه  مدرسه  طالب  از  اثر   28 تاکنون  افزود:  نجف آباد  زهرائیه  خواهران  علمیه  مدرسه  مدیر 

خواهران زهرائیه به چاپ رسیده است.

با حضور »حجت االسالم والمسلمین محمودرضا جمشیدی« افتتاح شد

مدرسه علمیه خواهران زهرائیه نجف آباد

مراسم افتتاحیه مدرسه علمیه خواهران زهرائیه 
والمسلمین  »حجت االسالم  حضور  با  نجف آباد 
علمیه  حوزه های  مدیر  جمشیدی«،  محمودرضا 
والمسلمین  »حجت االسالم  کشور،  خواهران 
جمعه  امام  حسناتی«،  مصطفی  مصطفی 
نجف آباد، »حجت االسالم ابطحی«، مدیر حوزه 
از مسئوالن   و جمعی  علمیه خواهران اصفهان  
مرکز مدیریت حوزه های علمیه کشور و شهرستان 

نجف آباد برگزار شد.
محمودرضا  والمسلمین  »حجت االسالم 
خواهران  علمیه  حوزه های  مدیر  جمشیدی«، 
کشور، در این مراسم عید سعید غدیر خم را عید 
در  اسالم)ص(  نبی مکرم  افزود:  و  نامید  الله اکبر 
تمام  عهده  به  را  غدیر  پیام  ابالغ  غدیر،  خطبه 

نسل ها در کل دوران ها، قرار داده اند.
مدیر حوزه های علمیه خواهران کشور افزود: 
به دنبال  الهی  انبیا  به وسیله  تمام بشریت  آنچه 
می کند،  پیدا  تحقق  غدیر  واسطه  به  بوده اند  آن 
این امر با تعبیر هشدارگونه قرآن کریم خطاب به 
به  که  آن گونه  آشکار می گردد،  اسالم)ص(  پیامبر 
رسول اکرم)ص( خطاب می شود اگر آن را به انجام 

نرسانی رسالت ات را بیان نکرده ای!
ادامه  در  علمیه  حوزه  مدرسین  جامعه  عضو 
حوزه های  شکل گیری  هدف  به  اشاره  ضمن 
رسالت  داشت:  اظهار  تاریخ  طول  در  علمیه 
چیزی  تاریخ  طول  در  علمیه  حوزه های  تأسیس 
اگر  نبوده،  غدیر  پیام  از  حفاظت  و  ابالغ  جز 
خود  کوچ  با  افرادی  و  خویش  جان  با  عده ای 
برابر  در  نیز  ما  پاسداشت غدیر کمک کردند،  به 
آن ها وظیفه داریم تا ادامه این حرکت را به عهده 

بگیریم.
در  جمشیدی  والمسلمین  حجت االسالم  
تشریح  ضمن  سخنانش  از  دیگری  بخش 
گفت:  خواهران  علمیه  حوزه های  فعالیت های 
با  خواهران  علمیه  مدرسه   500 حدود  امروزه 
تحصیل  به  شاغل  طلبه  هزار  بیش از70  حضور 
در کشور وجود دارد که به برکت وجود استادان، 

تشکیل  و  علم  توزیع  خیران  و  دست اندرکاران 
نهضت های علمی در کشور در حال شکل گیری 

است.
 مدیر حوزه های علمیه خوهران افزود: سهم 
دولت ها در توسعه زیر ساخت های مدارس علمیه 
قابل توجه بوده، اما مشارکت مردم در این عرصه 

بسیار درخشان تر است.
در ادامه حجت االسالم والمسلمین  حسناتی«، 
خطبه  برکات  به  اشاره  با  نجف آباد،  جمعه  امام 
نکته  همین  روحش  غدیر  خطبه  گفت:  غدیر 
تجسم  و  قرآن  تجسم  امیرالمومنین)ع(  که  است 
حق است و حضرت علی)ع( نمونه و الگوی همه 
اصلی حوزه های علمیه  و رسالت  است  خوبی ها 
به جوامع  امیرالمومنین)ع(  و  نیز شناساندن قرآن 

بشری است.
زعامت  و  امامت  افزود:  نجف آباد  جمعه  امام 
جامعه اسالمی تنها باید در اختیار امام معصوم)ع( 
قرار گیرد، و این مهم ترین مطلبی بود که پیامبر 
غدیر خم  فرمودند؛  ابالغ  غدیرخم  در  اکرم)ص( 
و  علی)ع(  حضرت  مقام  عظمت  معرفی  صحنه 
بلکه  نبود،  حضرت  به  جدیدی  مقام  انتصاب  یا 
و  است  امیرالمؤمنین)ع(  وجود  به  غدیر  عظمت 
با عظمتی  و صفات  قابلیت ها  خاطر  به  حضرت 
که پیامبر خدا)ص( در خطبه غدیریه به آن ها اشاره 

کرده اند، شایسته مقام والیت بودند.
علی)ع( گفت:  امام  از  حدیثی  به  اشاره  با  وی 
قائل  احترام  خود  )شخصیت(  نْفس  برای  هرکه 

باشد، آن را با معصیت خوار نمی گرداند.
وی افزود:  کسی که شرافت نفس داشته باشد، 
از  است،  آسان  او  برای  دنیا  شرایط  سخت ترین 
قله های بلند به سادگی عبور می کند و به راحتی در 

بر روی خواسته های نفسانی و شهوت ها می بندد.
امام جمعه نجف آباد در پایان گفت: امروز شاهدیم 
و  می زنند  جنایت ها  بدترین  به   انسان ها دست  که  
راه  تنها  معرفی می کنند،  دین دار  و  را مسلمان  خود 
برای تکریم انسان معرفت و علم است و جایگاه آن 

مکان هایی مثل حوزه های علمیه است. 

مدیر حوزه های  علمیه خواهران کشور:

ابالغ و حفاظت از پیام غدیر؛ رسالت حوزه های علمیه

با حضور مدیرحوزه های علمیه خواهرن کشور افتتاح شد

با حضور »حجت االسالم والمسلمین جمشیدی« افتتاح شد

مدیر حوزه های علمیه خواهران کشور:

محمودرضا  والمسلمین  »حجت االسالم  حضور  با  یزدانشهر  نرجس)س(  خواهران  علمیه  مدرسه 
علمیه  حوزه  مدیر  ابطحی«،  »حجت االسالم  کشور،  خواهران  علمیه  حوزه های  مدیر  جمشیدی«، 
خواهران اصفهان، »حجت االسالم والمسلمین رضا حججی«، مؤسس این مدرسه علمیه و جمعی از 

مسئوالن مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران کشور و این شهرستان افتتاح شد.
مدیر مدرسه علمیه خواهران نرجس)س( یزدانشهر در این مراسم ضمن تشریح فعالیت های انجام 
شده توسط این مدرسه در یزدانشهر گفت: مدرسه علمیه خواهران نرجس)س(  در سال1389تأسیس 

شده و دارای زمینی به مساحت1100متر مربع و2500متر زیر بنا است.
»خانم تواضعی« افزود: در این مدرسه 166 طلبه خواهر مشغول به تحصیل علوم دینی هستند.

مدرسه علمیه خواهران نرجس)س( یزدانشهر

مدرسه علمیه خواهران کوثر تیران با حضور »حجت االسالم والمسلمین محمودرضا جمشیدی«، 
مدیر حوزه های علمیه خواهران کشور، »حجت االسالم ابطحی«، مدیر حوزه علمیه خواهران اصفهان، 
»حجت االسالم والمسلمین سجادی«، مؤسس و امام جمعه تیران و جمعی از مسئوالن مرکز مدیریت 

حوزه های علمیه خواهران کشور و این شهرستان افتتاح شد.
مدیر مدرسه علمیه خواهران کوثر تیران در این مراسم ضمن تشریح فعالیت های این مدرسه گفت: 
مدرسه علمیه خواهران کوثر تیران در سال1388تأسیس شده و دارای زمینی به مساحت5000متر 

مربع و1200متر زیر بنا می باشد.
وی افزود: در این مدرسه 122طلبه خواهر مشغول به تحصیل علوم دینی و فعالیت های تبلیغی در 

سطح شهر می باشند.

مدرسه علمیه خواهران کوثر تیران

تیران  افتتاحیه مدرسه علمیه خواهران کوثر  مراسم 
محمودرضا  والمسلمین  »حجت االسالم  حضور  با 
کشور،  خواهران  علمیه  حوزه های  مدیر  جمشیدی«، 
جمعه  امام  شیاسی«،  محمد  »حجت االسالم 
رضوانشهر، »حجت االسالم ابطحی« مدیر حوزه علمیه 
خواهران اصفهان  و جمعی از مسئوالن مرکز مدیریت 

حوزه های علمیه خواهران کشور و تیران برگزار شد.
در  جمشیدی،  والمسلمین  حجت االسالم 
کوثر  خواهران  علمیه  مدرسه  افتتاحیه  مراسم 
انتقال  اصلی  این که مسئولیت  به  اشاره  با  تیران 
است  علمیه  حوزه های  عهده  بر  خم  غدیر  پیام 
باید  علمیه  حوزه های  بخصوص  همگان  گفت: 
در بحث تبلیغ و انتقال پیام واالی عید غدیر خم 
تالش کنند که در این مسئولیت نقش حوزه های 
علمیه خواهران در انتقال این پیام بسیار پررنگ تر 
است زیرا پیام عید غدیر خم تکمیل کننده نعمت 

الهی یعنی دین خدا است.
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه در بخش دیگری 
از سخنانش ضمن تشریح  دستاوردهای حوزه علمیه 
هسته   60 تشکیل  نمود:  اظهار  کشور  در  خواهران 
ایجاد  و  آزاداندیشی  کرسی   667 و  پژوهشی  علمی 
1157 نشست علمی از دیگر دستاوردهای حوزه های 

علمیه خواهران در طول چند سال اخیر است.

مدیر حوزه های  علمیه خواهران کشور ضمن 
در  طلبه  خواهران  پررنگ  حضور  نیاز  به  تأکید 
بر  افزود: فضای مجازی عالوه  فضای مجازی 
آن  که می تواند یک فضای کاماًل خطرناک باشد 
ولی با حضور شما طلبه ها می تواند به یک فضای 

کاماًل تأثیرگذار تبدیل شود.
از  مجازی  فضای  این که  به  اشاره  با  وی 
است  خواهران  علمیه  حوزه  اصلی  اولویت های 
طلبه  هزار   7 حضور  شاهد  امروزه  کرد:  تصریح 
خواهر در تولید محتوای علمی در فضای مجازی 
انتظار  و  است  ارزشمند  بسیار  کاری  که  هستیم 
می رود طلبه های این حوزه به  طور جد وارد مسئله 

فضای مجازی شده و پیشتاز این عرصه شوند.
شیاسی،  حجت االسالم  مراسم  ادامه  در 
حدود  از  خواهران  علمیه  مدرسه  احداث  گفت: 
دو سال گذشته شروع شد که امروز شاهد اتمام 

این مکان مقدس هستیم.
با  خوشبختانه  افزود:  رضوانشهر  جمعه  امام 
و  خیرین  و  تیران  قبلی  جمعه  ائمه  پیگیری های 
مسئوالن مربوط احداث این پروژه در دستور کار قرار 
و مشارکت  با مشارکت 40 درصدی خیران  که  گرفت 
60 درصدی مرکز مدیریت حوزه های علمیه قم این بنا 

در زمینی به مساحت 5 هزار مترمربع احداث شد.

فعالیت خواهران طلبه در فضای مجازی 
جز اولویت های اصلی حوزه علمیه خواهران است
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مراسم آغاز سال تحصیلی حوزه های علمیه خواهران کشور 
با سخنرانی مدیر حوزه های علمیه خواهران کشور آغاز گردید.

در  جمشیدی«،  محمودرضا  والمسلمین  »حجت االسالم   
ابتدای این مراسم ضمن خیرمقدم به حاضرین گفت:حوزه های 
علمیه همیشه در امر آموزش و پژوهش پیشتاز هستند و هیچ گاه 

در تعطیلی به سر نمی برند.
حوزه های  در  افزود:  علمیه  حوزه  مدرسین  جامعه  عضو 
علمیه، علم را تنها به خاطر خدا می آموزیم و به خاطر خدا به آن  

عمل می کنیم و به دیگران می آموزیم.

مدیر حوزه های علمیه خواهران کشور با اشاره به سخنان مقام 
معظم رهبری)مدظله العالی( درباره حوزه های علمیه خواهران تصریح 
نمود: ایشان از حوزه های علمیه خواهران به عنوان پدیده عظیم 

و مبارک یاد می کنند.
سراسر  در  خواهران  علمیه  مدرسه   482 امروز  افزود:  وی 
علمیه  حوزه های  نهال  و  هستند  فعالیت  به  مشغول  کشور 
غرس  حوزه  بزرگان  همت  به  و  راحل  امام  توسط  که  خواهران 
تبدیل شده و همانند شجره طیبه ای است که  به بوستان  شد، 

هر لحظه می توان از ثمره آن استفاده نمود.

شاهد  امروز  داشت:  اظهار  جمشیدی  والمسملین  حجت االسالم   
حضور 70 هزار طلبه خواهر در رشته های مختلف علوم اسالمی هستیم.
مدیر حوزه های علمیه خواهران کشور تأکید نمود: مشارکت 
زمینه های  در  محلی  و  ملی  طرح  صدها  برگزاری  و  اجرا  در 
مختلف و فعالیت قریب به 10 هزار مبلغ خواهر در سراسر کشور 

از دیگر فعالیت های حوزه های علمیه خواهران است.
وی برگزاری قریب به هفتصد کرسی آزاداندیشی در کمتر از 
سه سال توسط حوزه های علمیه خواهران را لبیکی به فرمایشات 
رهبر معظم انقالب)مدظله العالی( دانست و تأکید نمود: امیدواریم به 

زودی شاهد برگزاری کرسی های نظریه پردازی بیشتری باشیم.
وی افزود: افتخار ما این است که حوزه های علمیه خواهران 
و حضور  امکانات  نظر  از  مجازی  فضای  در  فعالیت  عرصه  در 
پرتعداد خواهران طلبه پیشتاز هستند و قریب به 7 هزار نفر در 

این زمینه در حال فعالیت هستند.
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در پایان اظهار داشت: 
برادران منحصر  به حوزه های علمیه  تنها  تولید علم دیگر  امروز 
نیست و حوزه های علمیه خواهران نیز در عرصه  دفاع از آرمان ها 

و ارزش های انقالب اسالمی به ویژه حجاب پیشتاز است.

 مدیر حوزه  های علمیه خواهران کشور در مراسم اختتامیه دوره 
توجیهی دبیران کانون ها، انجمن ها و مدیران هسته  های پژوهشی 
حضرت  فرهنگی  مجتمع  در  که  خواهران  علمیه  حوزه  های 
نرجس)س( برگزار شد، مسیر پژوهش حوزه  های علمیه خواهران را 

مسیری مطمئن و پرشتاب برشمرد.
این  در  جمشیدی«،  محمودرضا  والمسلمین  »حجت االسالم 
مراسم گفت: خلق هزاران أثر پژوهشی، حضور در جشنواره  های 
علمی، نشر صدها کتاب و... دلیل و گواه بر پرشتاب بودن مسیر 

پژوهش حوزه  های علمیه خواهران است.
جمعی  کار  به  توجه  عدم  علمیه،  حوزه  مدرسین  جامعه  عضو 
در حوزه های علمیه را یکی از مشکالت برشمرد و اظهار داشت: 
علمیه  حوزه  های  توجه  نشانگر  پژوهشی،  هسته  های  تشکیل 

خواهران به کار جمعی است.
وی ماهیت علم در حوزه  های علمیه خواهران را کسب رضای 

خدا برشمرد.
از  دیگری  بخش  در  جمشیدی  والمسلمین  حجت االسالم 
خواهران  علمیه  حوزه های  پژوهشی  کانون های  تعداد  سخنانش 
را 41 انجمن و هسته  های  را 226 کانون، انجمن های پژوهشی 

پژوهشی را  507 عدد عنوان نمود.
عضو جامعه مدرسین حوزه  علمیه گفت: قریب به 6 هزار طلبه 
خواهر در جشنواره »عالمه حلی« و 4 هزار نیز در جشنواره »رشد« 
شرکت نموده اند که این حضور چشمگیر نیازمند برنامه ریزی دقیق 

در این زمینه است.
حجت االسالم والمسلمین جمشیدی اظهار داشت: خوشبختانه 
علمیه  حوزه  های  و...  تربیتی  فرهنگی،  آموزشی،  علمی،  حرکت 

خواهران لحظه ای متوقف نشده است.
ایجاد  بر  تأکید  ضمن  کشور  خواهران  علمیه  حوزه  های  مدیر 
طلبه،  خواهران  میان  در  فرهنگ  این  باور  و  پژوهش  فرهنگ 
استادان و مسئوالن گفت: فرهنگ پژوهش محوری باید جا بیفتد.
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه در پایان سخنان خود ضمن 
اظهار  دین  تبلیغ  برای  مجازی  فضای  از  بهره گیری  بر  تأکید  
داشت: فضای مجازی هر چند تهدید است ولی می تواند فرصتی 
بهره گیری  با  یعنی می توانیم  باشد.  تبلیغ دین مبین اسالم  برای 
عرصه  این  در  دین  صحیح  تبلیغ  به  رسانه  و  مجازی  فضای  از 

بپردازیم.

آسیب های  »هم اندیشی  نشست  در  کشور،  خواهران  علمیه  حوزه های  تبلیغی  فرهنگی  معاون 
اجتماعی و نقش حوزه های علمیه خواهران در پیشگیری و کاهش آسیب های اجتماعی« گفت: یکی 
از فعالیت هایی که در این حوزه انجام شده، آن است که سبک زندگی ما در حال حاضر چگونه بوده و 

چه عواملی می تواند در این سبک مؤثر باشد.
دانش آموختگان حوزه  از  نفر  و هشتصد  از سه هزار  زمینه  این  در  افزود:  اسکندری«  »حجت االسالم 

علمیه خواهران نظرسنجی انجام دادیم که به 10 محور اصلی در سبک زندگی اسالمی رسیدیم.
معاون فرهنگی تبلیغی حوزه علمیه خواهران با 
اشاره به این که سالمت، رتبه نخست را در این 10 
محور و باورها و اعتقادهای دینی، پایین ترین رتبه را 
داشتند تصریح نمود: مشکلی که امروز با آن مواجه 
به  نسبت  جدی ای  فعالیت  که  است  آن  هستیم، 
باورهای دینی و اعتقادات در جامعه صورت نگرفته 

است.
آمده،  دست  به  آمارهای  اساس  بر  افزود:  وی 
خانواده مهم ترین عامل برای تحقق سبک زندگی 
اسالمی است که روحانیت، مساجد و مراکز دینی 

در رتبه های بعدی برای نقش آفرینی می باشند.
خواهران  علمیه  حوزه  تبلیغی  فرهنگی  معاون 
اظهار داشت: امروز نیمی از جمعیت کشور را زنان 
خانواده  در  تربیت  اصلی  رکن  و  می دهند  تشکیل 
را  کارهای مهمی  باید  مادران می باشند؛ پس  نیز، 

در این عرصه انجام دهیم.
افزود:  اسکندری  والمسلمین  حجت االسالم 
و  همسران  رفتار  در  زیادی  بسیار  تأثیر  مادران، 
فرزندان خود دارند و موضوعی مهم برای کاهش و 
پیشگیری از آسیب های اجتماعی به شمار می روند؛ 

پس باید توجه ویژه به آنان داشت.
معاون فرهنگی تبلیغی حوزه علمیه خواهران در بخش دیگری از سخنانش ضمن بیان تعریف 
اساسی  محور  سه  بر  خواهران  علمیه  حوزه های  در  تبلیغ  گفت:  تبلیغ  برای  تخصصی  رویکر 
مخاطب، محتوا و روش محور تقسیم شده که هرکدام از این محورها نیز زیرشاخه هایی برای خود 

دارد.
حجت االسالم اسکندری در پایان با اشاره به راه اندازی قرارگاه های تخصصی در حوزه های علمیه 
جمله  از  که  شده  راه اندازی  خواهران  علمیه  حوزه های  در  گوناگونی  قرارگاه های  گفت:  خواهران 
از جمله هسته  زنان« می باشد که دارای هسته های بسیاری  اقتصاد مقاومتی  آن »قرارگاه فرهنگی 

صرفه جویی و قناعت در خانواده و جامعه می باشد.
گفتنی است در این نشست، »دکتر میرباقری«، معاون سیمای رسانه ملی نیز به بیان آسیب های 

موجود در کشور پرداخت.

کانون ها،  دبیران  توجیهی  آموزشی  دوره  در  کشور،  خواهران  علمیه  حوزه های  پژوهش  معاون 
انجمن ها و مدیران هسته های پژوهشی که در مجتمع فرهنگی حضرت نرجس)س( قم برگزار شد،ضمن 
تشریح دوره های مختلف انقالب اسالمی، دوره کنونی را به عنوان دوره جامعه سازی اسالمی برشمرد.

»حجت االسالم علی اکبر حصاری«،  کیان خانواده را رکن اساسی جامعه اسالمی دانست.
وی افزود: اگر خانواده اسالمی شود، جامعه نیز اسالمی می شود که در این میان بانوان می توانند 

نقش سازنده ای در حفظ کیان خانواده داشته باشند.
خواهران  علمیه  حوزه های  پژوهش  معاون 
کشور، خانواده را مهم ترین بخش سبک زندگی 
سزاوارترین  داشت:  اظهار  و  برشمرد  اسالمی 
افراد برای تبیین سبک زندگی اسالمی، طالب 
ویژه خواهران طلبه هستند؛ چرا که طالب  به 

مستقیمًا به سرچشمه معرفت متصل هستند.
وی ضمن اشاره به این که جامعه سازی باید 
بر اساس معارف اسالم ناب باشد، گفت: باید 
سیستمی  نظام  یک  جامعه  نظام  که  بدانیم 
یکدیگر  با  باید  آن  بخش های  تمام  و  است 

هماهنگ باشند.
حجت االسالم حصاری از سبک زندگی اسالمی 
به عنوان یک ابرپروژه نام برد و گفت: برای به ثمر 

رسیدن این ابر پروژه همه ما باید تالش نماییم.
اسالمی  نظام  دشمنان  امروزه  افزود:  وی 
تمام توان خود را برای هدف قرار دادن مکتب 
ما  که  نموده اند  بسیج  اهل بیت)علیهم السالم(  غنی 

باید در برابر آن ها مقابله نماییم.
معاون پژوهش حوزه های علمیه خواهران کشور در بخش دیگری از سخنان خود، ضمن تشویق 
طالب به خودباوری و خلق آثار علمی توانمند گفت: طالب باید ضمن تولید علم، به باز تولید علم، آن 

هم متناسب با فهم و نیاز جامعه توجه داشته باشند.
از مقاالت و نوشته های  با بهره گیری  از چاپ 50 عنوان کتاب  حجت االسالم حصاری همچنین 

طالب خواهر در زمینه قرآن در طرح سرمه سعادت خبر داد.
در  کتاب  عنوان   60 به  قریب  افزود:هم اکنون  کشور  خواهران  علمیه  حوزه های  پژوهش  معاون 

نوبت چاپ قرار دارد و انشاءالله در آینده 100 عنوان کتاب کالمی به زیور طبع آراسته می گردد.
وی اضافه نمود: در حال حاضر مقاالت طالب خواهر در فصلنامه قرآنی چاپ می شود که در آینده 

نیز فصلنامه های کالمی و اخالقی نیز راه اندازی خواهد شد.
معاون پژوهش حوزه  های علمیه خواهران کشور، در پایان با اشاره به این که هم اکنون قریب به 30 
هزار مقاله از خواهران طلبه در بانک اطالعاتی حوزه های علمیه خواهران وجود دارد اظهار نمود: 
به صورت »ای بوک« در فضای  تبدیل شدن  قابلیت  این مقاالت  از  تعداد  تا 10 هزار  هم اکنون 8  

مجازی را دارد. 

جمعی از بانوان کشور ترکیه در دیدار  از مرکز مدیریت حوزه های 
رابطه  در  مرکز  این  مسئوالن  با  نشستی  در  خواهران  علمیه 
علمیه  حوزه های  فرهنگی  و  پژوهشی  آموزشی،  بافعالیت های 

خواهران به بحث و تبادل نظر پرداختند.
در این نشست »حجت االسالم قندی«، مدیر حوزه علمیه خواهران قم  

با اشاره به آیات و روایات، به تشریح چگونگی تسبیح حق تعالی پرداخت.
بانوان،  توسط  احکام  و  قرآن  فراگیری  بر  تأکید  ضمن  وی 
باید تحت نظر یک  البته فراگیری امور دینی  خاطرنشان ساخت: 
توانایی علمی و اخالقی کافی  عالم دین صورت گیرد؛ عالمی که 

برای طرح این مباحث را داشته باشد.
خود،  سخنان  پایانی  بخش  در  قم  خواهران  علمیه  حوزه  مدیر 
بانوان ترکیه که عالقه مند  پیشنهاد راه اندازی مدرسه علمیه برای 

به تحصیل در مباحث دینی هستند را ارائه نمود.
آیات و روایتی،  بیان  با  نیز  الهی پور«  این دیدار »خانم  ادامه  در 
مباحث اخالقی را مورد بررسی قرار داد و با تأکید بر این که بانوان 
گفت:  بگیرند،  الگو  زینب)س(  حضرت  و  زهرا)س(  حضرت  از  باید 
دشمنان تالش می کنند تا بانوان را از جایگاه اصلی خود دور کنند. 
رهبری)مدظله العالی(  معظم  مقام  و  راحل  امام  واسطه  به  بانوان  ولی 

جایگاهی که اسالم برای آن ها مشخص کرده را پیدا نمودند.
چگونگی  درباره  ترکیه  بانوان  نشست  این  در  است،  گفتنی 
ارائه  توضیحاتی  نیز  کشورشان  در  مذهبی  مراسم های  برگزاری 
امام  زندگی  درباره  مستندی  حال ساخت  در  یادآور شدند  و  دادند 
برای  انقالب  کبیر  بنیانگذار  شخصیت  معرفی  جهت  خمینی)ره( 

مردم کشورشان هستند.

دیدار بانوان ترکیه از مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران

»حجت االسالم والمسلمین جمشیدی«، در مراسم افتتاح آغاز سال تحصیلی جدید حوزه های علمیه خواهران کشور بیان نمود:

پیشتازی حوزه های علمیه خواهران در دفاع از ارزش های انقالب 

معاون پژوهش حوزه های علمیه خواهران کشور مطرح نمود:

تبدیل 10 هزار مقاله طالب خواهر به صورت »ای بوک«
مدیر حوزه  های علمیه خواهران کشور:

حرکت علمی حوزه  های علمیه 
خواهران لحظه ای متوقف نخواهدشد

معاون فرهنگی تبلیغی حوزه های علمیه خواهران تشریح نمود

محورهای تخصصی تبلیغ در حوزه علمیه خواهران

 عضویت رد کاانل اخبار حوزه اهی علمیه خوارهان رد تلگرام

عالقه مندان عضویت در کانال 
اخبار حوزه های علمیه خواهران، که روی تلفن 

همراه خود نرم افزار تلگرام دارند، می توانند با 
 http://telegram.me/womenhc  استفاده از  تلفن همراه و پس از وارد کردن لینک

در مرورگر اینترنت به عضویت
 کانال دربیایند. 

  http://telegram.me/womenhc
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»حجت  االسالم  محمدرضا زیبایی نژاد«، 
حوزه  خانواده  و  زن  تحقیقات  مرکز  رییس 
پیشنهاد قرار دادن  با  رابطه  علمیه قم، در 
مفهوم »تناسب جنسیتی« به جای »عدالت 
ششم  برنامه  احکام  الیحه  در  جنسیتی« 
عدالت  واژه  پیرامون  که  چالشی  و  توسعه 
جنسیتی وجود دارد گفت: مسأله این است 
برنامه ششم  که در ماده 31 الیحه احکام 
به زن و خانواده است، در  ناظر  توسعه که 
با  و  اساسی  قانون  مفاد  پیگیری  راستای 
رویکرد عدالت جنسیتی مضامینی پیشنهاد 
شده است. در این ماده عبارت »با رویکرد 
عدالت جنسیتی« مطرح شده و قرار است 
را  رویکرد  این  به  مربوط  شاخص های 
دبیر  به عنوان  خانواده  و  زنان  امور  معاونت 
ستاد ملی زن و خانواده، در ستاد به تصویب 

برساند و پیگیری کند.

واژه عدالت جنسیتی ابهام دارد
مشکلی  داشت:  اظهار  ادامه  در  وی 
مشکلی  همان  دارد  وجود  واژه  این  با  که 
است که در برنامه چهارم توسعه نیز به آن 
پرداخته شد. واژه عدالت جنسیتی عینًا در 
برنامه چهارم توسعه هم گنجانده شده بود 
و مجلس تصویب کرد، اما شورای نگهبان 
شورای  اشکال  برگرداند.  مجلس  به  را  آن 
جنسیتی  عدالت  واژه  که  بود  این  نگهبان 
از  دارید،  خاصی  منظور  اگر  و  دارد  ابهام 
نکته  کنید.  استفاده  ابهام  بدون  واژه  یک 
از فمینیست های  برخی  بود که  این  جالب 
در  جنسیتی  عدالت  واژه  حذف  از  داخلی 
گفتند  و  کردند  انتقاد  مربوطه  مجلس 
واژه  که  بودیم  کشیده  زحمت  سال   2 ما 
عدالت جنسیتی را در برنامه چهارم توسعه 
همان  می رسد  نظر  به  حال،  بگنجانیم. 
تالش دارد اعاده می شود تا از واژه عدالت 
را  چهارم  برنامه  کنند.  استفاده  جنسیتی 
پیشنهاد  اصالحات  دولت  زنان  امور  مرکز 
وجود  واژه  این  پنجم  برنامه  در  بود.  داده 
تیم  همان  دوباره  ششم  برنامه  در  و  ندارد 

قبلی این واژه را پیشنهاد دادند.

فالسفه  و  کالسیک  فالسفه  دیدگاه 
اسالمی در خصوص عدالت

خانواده  و  زن  تحقیقات  مرکز  رییس 
جنسیتی  عدالت  واژه  مشکل  به  اشاره  با 
اهدافی  از  یکی  عدالت  کرد:  خاطرنشان 
است که ما به دنبال آن هستیم و به قدری 
آن  برای  اگر  که  است  مقدس  واژه  این 
اما  دارد،  ارزش  شود  فدا  هم  جان ها 
مقدس  واژه  این  از  که  این جاست  مشکل 
برداشت های متفاوت و حتی متضادی شده 
است. »ویلیام فرانکنا« کتابی به نام فلسفه 
دیدگاه  سه  کتاب  این  در  که  دارد  اخالق 
درباره عدالت را مطرح می کند. او می گوید 
اسالمی  فالسفه  که   - کالسیک  فالسفه 
مثل آقای مطهری و عالمه طباطبایی هم 
همین دیدگاه را دارند- معتقدند که عدالت 
استحقاق  با  متناسب  اعطای  معنای  به 
است؛ یعنی به هر کسی متناسب با حقش 
داده شود. این دیدگاهی است که مسلمانان 

بر روی آن تأکید می کنند.
زیبایی نژاد  والمسلمین  حجت االسالم 
به  جنسیتی  عدالت  تفسیر  این  با  افزود: 
این معنا قابل قبول است که اواًل به کرامت 
نظر  از  است،  انسان  زن  کنیم؛  توجه  زن 
ندارد  مرد  با  تفاوتی  ارزشمندی  و  انسانیت 
تقویت  خدمت  در  برنامه ریزی ها  باید  و 
کرامت زن و مرد باشد، اما در کنار آن باید 
نیز توجه کرد.  تناسبات ساختاری آن ها  به 
یعنی زن، زن است و مرد نیست و مرد هم 
تناسبات  به  باید  و  نیست  زن  و  است  مرد 
به کارکردهای متمایزشان  و  تکوینی آن ها 
و  نقش ها  زن  درحقیقت  شود.  توجه 
فعالیتی  او  دارد.  متمایزی  کارکردهای 
و  خانه  با  خاصی  نسبت  و  مادری  نام  به 
خانواده دارد که این نسبت باید دیده شود. 
احساسات و عواطف زن و تمایزات تکوینی 
و نقش های او باید دیده شود. حقوق مشابه 
یعنی حقوقی که جنسیت را نبیند و فقط 

هم  ببیند،  را  مرد  و  زن  اشتراک  بخواهد 
به زن و هم به مرد ضرر می زند. پس یک 
تفسیر از عدالت جنسیتی که ما از آن دفاع 
به  که  است  عدالت  از  تفسیری  می کنیم، 
هر  به  و  استحقاق هاست  به  توجه  معنای 
او  استحقاق  و  لیاقت  با  متناسب  کسی 

پرداخت می شود.

تفسیر لیبرال ها و فمینیست ها از عدالت
بیان  با  زیبایی نژاد  حجت االسالم 
تفسیر  عدالت  از  دوم  تفسیر  این که 
سوسیالیست  هاست عنوان داشت: فرانکنا 
می گوید سوسیالیست  ها معتقدند عدالت به 
معنای اعطای به اندازه نیاز است؛ یعنی به 
هر کسی متناسب با نیاز او بدهیم؛ چه این 
نیاز حق او باشد، چه حقش نباشد. تفسیر 
دیگری که از عدالت وجود دارد و لیبرال ها 
و فمینیست ها از آن دفاع می کنند، عدالت 
برابری و تشابه فرصت ها و  به مثابه تشابه، 
حقوق است؛ یعنی جنسیت صالحیت ندارد 
که عامل تمایز حقوقی بین زن و مرد شود.

احتمال سوءبرداشت از واژه عدالت 
جنسیتی وجود دارد

خانواده  و  زن  تحقیقات  مرکز  رییس 
خاطرنشان کرد: مشکلی که با واژه عدالت 
برنامه ششم توسعه وجود دارد  جنسیتی در 
می خواهند  پیشنهاددهندگان  که  است  این 
مجلس  نمایندگان  از  دوپهلو،  واژه  یک  با 
دیدگاه  براساس  عدالت  از  آن ها  تفسیر  که 
شهید مطهری، عالمه طباطبایی و فالسفه 
اسالمی است و عدالت را به معنای اعطای 
بگیرند.  رأی  می دانند،  استعداد  با  مطابق 
براساس  برنامه  اجرای  هنگام  در  سپس 
عدالت  بر  لیبرالیستی  و  فمینیستی  الگوی 
اگر  کنند.  کار  برابری  و  تشابه  به مثابه 
مطمئن باشیم که عدالت جنسیتی به همان 
مرحوم  و  طباطبایی  عالمه  که  معناست 
معنای  به  عدالت  و  می گویند  مطهری 
مورد  معنای  یک  واقع،  در  و  است  تناسب 
داشته  وجود  واژه  این  از  همه  میان  تفاهم 
این  اما  می کنیم،  دفاع  آن  از  همه  باشد، 
سوءبرداشت  که  دارد  وجود  قوی  احتمال 
این که  خیال  به  و  بگویند  را  واژه ای  و  شود 
مطهری  مرحوم  دیدگاه  همان  عدالت  این 
است، در مجلس به آن رأی داده شود و بعد 

کار خودشان را انجام دهند.
با  زیبایی نژاد  حجت االسالم والمسلمین 
بیان این که احتمال این سوءبرداشت قرینه 
دارد، گفت: این سؤال مطرح می شود که 
 80 دهه  در  کجاست؟  آن  داشتن  قرینه 
را  عدالت جنسیتی  واژه  که  دیدگاه کسانی 
پیشنهاد دادند این بود که ما باید به مدیران 
مختلف دستگاه های اجرایی کشور آموزش 
بدهیم و به آن ها تفهیم کنیم که جنسیت 
از  را  تمایزات جنسیتی  باید  و  است  کلیشه 
میان ببریم. همین دیدگاه  االن واژه عدالت 
و  بگیرد  رأی  تا  را مطرح می کند  جنسیتی 

بعد کار خودش را انجام دهد.

از واژگان مبهم استفاده کردن خالف 
مروت علمی و مروت برنامه ریزی است

او در ادامه بیان داشت: اگر به جای واژه 
عدالت جنسیتی در معنای مورد نظر عالمه 
و مرحوم مطهری، واژه معادل آن را بیاورند 
که همان معنا را بدهد، اما صراحت داشته 
داشته  استنباط  یک  آن  از  همه  و  باشد 
از  اگر  مثاًل  می شود.  حل  مشکل  باشند، 
یعنی  تناسب محوری«  رویکرد  »با  عبارت 
توجه به تناسبات ساختاری و کارکردی زن 

کرامت  و  خانواده محوری  لحاظ  با  مرد  و 
رویکرد  این  و  کنیم  استفاده  زن  انسانی 
باشد، مشکل حل خواهد شد.  برنامه  کلی 
است  این  پیشنهاددهندگان  مدنظر  اگر 
که به دنبال الگوی تشابه نقش ها و تشابه 
استفاده  واژه رسایی  از  باید  بگردند،  حقوق 
کنند. باید انصاف علمی داشته باشیم و در 
رأی گرفتن از دیگران اغواگری نکنیم. اگر 
جنسیتی  تشابه  و  جنسیتی  برابری  طرفدار 
تا  کنیم  استفاده  واژه ها  همین  از  هستیم 
رأی  چیزی  چه  به  بدانند  مجلس  نمایندگان 
می دهند و رد و اثبات ها سر یک مفهوم روشن 
خالف  کردن  استفاده  مبهم  واژگان  از  برود. 

مروت علمی و مروت برنامه ریزی است.

حل  به  چقدر  جنسیتی  تناسب  عبارت 
مشکل کمک می کند؟

خانواده  و  زن  تحقیقات  مرکز  رییس 
تناسب  واژه  که  سؤال  این  به  پاسخ  در 
چقدر  و  است  مناسبت  چقدر  جنسیتی 
جنسیتی  عدالت  واژه  به  نسبت  می تواند 
عنوان  باشد،  داشته  روشن کننده تری  وجه 
تناسب جنسیتی صحبت  از  وقتی  داشت: 
مرد  را  مرد  و  زن  را  زن  یعنی  می کنیم 
ببینیم؛ ضمن این که هر دو انسان هستند. 
تأکید  دو  هر  انسانی  کرامت  بر  باید  اواًل 
زن  نباید  برنامه ریزی ها  بگوییم  ثانیًا  کنیم. 
را مرد کند و آرزوها و کارکردهای مردانه و 
حقوق مردانه برای زن در نظر بگیرد. مثاًل 
روشن  بسیار  شریفه  آیه  خانواده  عرصه  در 
می گوید »الرجال قوامون علی النسا« یعنی 
خداوند  و  است  مرد  با  خانواده  سرپرستی 
تمایز  و  کارکردی  تمایز  جنسیتی،  تمایز 

حقوقی بین زن و مرد قائل شده است.
زیبایی نژاد  والمسلمین  حجت االسالم 
زنان  اجتماعی  عرصه های  در  افزود: 
زنانه  نیازهای  که  دارند  خاصی  نیازهای 
با  متناسب  برنامه ریزی ها  در  باید  و  است 
خاص  برنامه ریزی  زنان،  خاص  نیاز  این 
در  روزی  اگر  کنید  فرض  مثاًل  شود.  ارایه 
دختر  دانش آموزان  تعداد  تربیت  عرصه 
برنامه  باید  شد،  پسر  دانش آموزان  برابر   2
زن  معلمان  تعداد  که  بدهد  را  فرصت  این 
نیاز  بتوانیم  تا  شود  مرد  معلمان  برابر   2
مدارس دخترانه را تأمین کنیم. واژه تناسب 
این ظرفیت را دارد که به اقتضائات خاصی 
که  وقتی  یا  شود.  توجه  دارند  زنان  که 
می خواهیم الگوهای تربیتی را در آموزش و 
پرورش، صداوسیما و... نهادینه کنیم، باید 
به زنان بگوییم شما انسان هستید، اما زن 
هستید و نوع تربیتی که نسبت به دختران 
است؛  پسران  با  متفاوت  حدودی  تا  داریم 

چون انتظارات متفاوتی از آن ها داریم.
او در ادامه بیان داشت: فمینیست ها و 
لیبرال ها معتقدند اواًل نباید انتظارات متمایز 
از زن و مرد داشته باشیم، ثانیًا باید تربیت 
ثالثًا باید حقوق  دختر و پسر مشابه باشد و 
دیدگاه  این  بدهیم.  پسر  و  دختر  به  مشابه 
کارشناسان  از  برخی  انتقادات  لیبرالیستی 
در کشورهای غربی را در پی داشته است. 
این که  مثاًل در آموزش و پرورش می گویند 
را  مشترک  متن  یک  دخترها  و  پسرها  به 
اگر  که  می شود  سبب  می دهید  آموزش 
دفاع  انگیزه  پسرها  بدهد،  رخ  بعدًا جنگی 
از کشورشان را نداشته باشند؛ چون تربیت 
متناسب به آن ها نداده اید. باید پسران را با 
حماسی  اشعار  و  بیاورید  بار  حماسی  روح 
برای آن ها بخوانید تا عرق ملی و غیرتشان 
مملکت  از  دفاع  و  سالح  برداشتن  برای 
اگر  که  است  حالی  در  این  شود.  ترغیب 
اسلحه  که  ندارید  انتظار  زن  از  شد  جنگ 
از  پشتیبانی  انتظار  بلکه  بگیرد،  دست  به 
این در حقیقت  دارید.  زنان  از  را  رزمندگان 
نظام برنامه ریزی حساس به جنسیت است. 
اما زمانی که فمینیست ها از نظام حساس 
منظورشان  می کنند،  صحبت  جنسیت  به 
این است که ببینیم در چه جاهایی تمایزات 
جنسیتی وجود دارد و آن ها را از بین ببریم. 
بنابراین خوف این وجود دارد که این رویکرد 

در برنامه ریزی های کشورمان حاکم شود.

رییس مرکز تحقیقات زن و خانواده تشریح نمود:

احتمال سوءبرداشت از واژه عدالت جنسیتی

معاون  میرباقری«،  »دکتر 
نشستی  در  سیما  و  صدا  سیمای 
حوزه  های  مسئوالن  و  مدیر  با 
علمیه خواهران کشور که در سالن 
حوزه  های  مدیریت  مرکز  جلسات 
علمیه خواهران کشور برگزار شد، 
به  خواهران  علمیه  حوزه  های  از 

عنوان شجره طیبه یاد نمود.
به  خواهران  علمیه  حوزه  های  آثار  و  میوه  مسلمًا  گفت:  وی 
سراسر جهان اسالم و سایر کشورها سرازیر خواهد شد. این تالش 
هنگفت برای ایجاد شجره طیبه حوزه  های علمیه خواهران مرهون 

تالش اساتید برجسته و همچنین مدیریت عالی است.
از ظرفیت عظیم  بر استفاده  تأکید  با  دکتر میرباقری همچنین 

این  به  با دو لحاظ نسبت  بنده  افزود:  حوزه  های علمیه خواهران 
مؤثر  استفاده  برنامه ریزی  در  و  می نمایم  توجه  هنگفت  سرمایه 

خواهم نمود.
ظرفیت  از  ساخت:  خاطرنشان  سیما  و  صدا  سیمای  معاون 
مسائل،  حل  در  نخست  می توان  خواهران  علمیه  حوزه  های 
آن مواجه است  آسیب هایی که جمهوری اسالمی  با  و  مشکالت 
و همچنین در رسانه ملی و سازمان صدا و سیما به ویژه تلویزیون 

استفاده نمود.
خواهران  علمیه  حوزه  های  ظرفیت  با  بنده  البته  افزود:  وی 
آشنایی کامل نداشتم ولی امروز به صورت کامل با آن آشنا شدم که 

می شود برای آن ها برنامه ریزی نمود.
گفتنی است دکتر میرباقری در بخش دیگری از سخنان خود به 

بیان آسیب های اجتماعی پرداخت.

معاون سیمای صدا و سیما در جمع مدیر و مسئوالن حوزه  های علمیه خواهران کشور عنوان نمود

بهره گیری از ظرفیت حوزه  های علمیه خواهران در رسانه ملی

والمسلمین  »حجت االسالم 
مدیر  جمشیدی«،  محمودرضا 
خواهران  علمیه  حوزه های 
فرارسیدن  مناسبت  به  کشور 
پیامی  جدید  تحصیلی  سال 
صادر نمود که  ادامه متن پیام 

را می خوانید:
بسم الله الرحمن الرحیم
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کارگزاران   و  گرامی  طالب  فرهیخته،  استادان  مبارک  محضر 
خدوم حوزه های علمیه خواهران سراسر ایران اسالمی

با سالم و تحیات وافره
و  طالب  رسید،  راه  از  دیگری  تحصیلی  سال  دیگر  بار 
آماده  زایدالوصف  نشاط  و  شور  با  علمیه  حوزه های  دانش پژوهان 
چشمه سار  از  را  خویش  جان  معنویت   و  اخالص  با  تا   شده اند 
زالل معارف قرآن و اهل بیت)علیهم السالم(  سیراب کنند و  با کوشش 
و همتی مضاعف،  نقش ممتازی در شکل گیری آینده ای سرشار 
از پیشرفت و سعادت برای جامعه بشری ایفا نمایند. اینجانب این 
ویژه طالب  به  بزرگواران  به همه شما  را  مبارک  و  فرخنده  طلیعه 

جدیدالورود تبریک عرض می کنم و نکاتی را یادآوری می نمایم:
مجاهدت  سال ها  از  پس  خواهران  علمیه  حوزه های  امروز    .1
نورانی  مکتب  دلسوزان  ربانی،  علمای  خالصانه  همت  و 
بانوان  خستگی ناپذیر،  و  خدوم  کارگزاران  اهل بیت)علیهم السالم(، 
ادعیه  و  حق)جل وعال(  حضرت  عنایات  با  باورمند؛  و  عفیف  توانمند، 
عظام  مراجع  مؤثر  و  مستمر  حمایت  با  و  عصر)عج(  امام  زاکیه 
شجره  به   رهبری)مدظله العالی(  معظم  مقام  ویژه  به  تقلید)دامت برکاتهم( 
سراسر  در  آن   سرسبز  شاخه های  که  است  شده  تبدیل  طیبه ای 
ُتؤتي  کریمه»  آیه  بارز  مصداق  عنوان  به   و  شده  گسترانده  کشور 
ها«)ابراهیم 25( به مرحله ثمردهی رسیده است؛  ُکَلها ُکلَّ حیٍن ِبِإذِن َربِّ

ُ
أ

اختصاصی  تحصیلی  نظام  استقرار  و  طراحی  از  پس  که  بطوری 
خواهران طلبه در سراسر کشور و گسترش مدارس علمیه در بیشتر 
نقاط کشور، زمینه تحصیالت حوزوی خواهران حتی در عالی ترین 
و  مؤثر  حضور  شاهد  آن  یمن  وبه  شده  فراهم  تحصیلی   مقطع 
درخشش طالب خواهر در عرصه های علمی، پژوهشی، فرهنگی، 
تبلیغی و میدان های جدید همچون فضای مجازی، با نقش آفرینی 
بیش از 68 هزار طلبه شاغل به تحصیل، 40 هزار دانش آموخته، 
پرورش،  و  آموزش  با  )متناسب  شده  سازماندهی  مبلغ  10هزار 
آموزش عالی و مجامع مذهبی بانوان(، بیش از 8 هزار  پژوهشگر 
علمی  41انجمن  پژوهشی  226کانون  پژوهشی  769هسته های 
و 13 هزار  فعال در عرصه فضای مجازی هستیم ودرسال های 
در  دیگر  پژوهشی  و3250فعالیت  آزاداندیشی  667کرسی  اخیر 
پژوهشی  طرح  و  مهارتی  دوره های   ، همایش  هم اندیشی،  قالب 

برگزارشده است.
2. نیم نگاهی به تالش های این خواهران در عرصه تعلیم و تعّلم 
در جشنواره ها ی  آنها  نتایج دست آوردهای  و  پژوهش  و  تحقیق  و 
و  المپیادها  نیز  و  برادران  علمیه  حوزه های  با  مشترک  علمی 
جشنواره های علمی اختصاصی، نوید یک نهضت علمی پرشتاب 
و تحّول در حرکت علمی ـ پژوهشی ـ تبلیغی و مدیریتی خواهران 
پیشتازی  و  تولید علم  دیروز  تا  اگر  به نحوی  که  را می دهد،  طلبه 
علمی منحصر در مدارس و حوزه های بزرگ و ویژه بود امروز این 
انحصار با احراز رتبه های علمی و جایگاه های برتر در عرصه های 
شهرهای  در  خواهران  علمیه  مدارس  و  طالب  توسط  مختلف 

کوچک و کمتر توسعه یافته، شکسته شده است. 
ربوبی  بارگاه  به  خاشعانه  و  خاضعانه  شکرگزاری  ضمن   .3
بخاطر این توفیق بزرگ، از مسئوالن و مدیران ستادی انتظار دارم 
پیشرفت  جامع  نقشه  تهیه  و  بلندمدت  و  راهبردی   برنامه ریزی  با 
بر  امور،  و دلسوزانه  راهبری عالمانه  و  حوزه های علمیه خواهران 
پویایی، کارآمدی، غنای محتوایی و کیفیت بخشی بیشتر برنامه ها و 
محصوالت حوزه های علمیه بیفزایند و مسئوالن و مدیران مدارس 
ساحت  به  انگیزه خدمت گزاری  و  ایمان   از  که سرشار  را   علمیه 
مقدس دین مبین اسالم  و مکتب اهل بیت)علیهم السالم( هستند؛ در 
و  درخشش  و  پیشرفت  قله های  و  بلند  آرمان های  به   دستیابی 

بالندگی؛ یاری کنند.
4.  در شرایط کنونی که توسعه و پیشرفت علمی آهنگی سریع 
دانش  و  طالب  فرهیخته،  اساتید  از  کرده است،  پیدا  پرشتاب   و 
های  توانایی  ارتقای  با   رود  می  انتظار  علمیه  مدارس  آموختگان 
نسبت  جامعه،  نیازهای  و رصد  پژوهی  آینده  مهارتی خود،  علمی 
به پاسخ گویی به نیازهای علمی و معرفتی جامعه و تحقق مطالبه 
کبیر«  علمی  »جهاد  خصوص  در  رهبری)مدظله العالی(  معظم  مقام 
معاندان  هجمه های  با  رویارویی  در  و  کنند  کسب  را  الزم  آمادگی 
و مخالفاِن ارزش های دینی  انقالبی، با هوشیاری و سرعت عمل 
وارد میدان شوند بنابر این همه رویکرد حوزه ها و از جمله حوزه های 
علمیه خواهران باید در جهت تولید و بازتولید علم دینی و تبیین و 
تحکیم و تعمیق و ارتقا و توسعه سطح معرفتی جامعه و تعریف و 
و در مسیر  دینی  زندگی  و سبك  زیستی دین مدارانه  نظام  استقرار 

تدوین و استقرار تمدن نوین اسالمی باشد.
تهذیب  به  اولویت دهی  از جمله؛  اصالت های حوزوی  5. حفظ 
انقالبی  و  مداوم، حضورعالمانه  و محاسبه  مراقبه  و  و خودسازی 
حوزویان در صحنه، دفاع جانانه از مکتب امام راحل )قدس سره( و خط 
دانش آموختگان  و  طالب  مشارکت  و  حضور  فقیه،  والیت  اصیل 
و  مجازی  فضای  در  فعال  نقش  ایفای  و  علمی  های  درگفتمان 
است  الزم  که  است  اصلی  راهبردهای  از  اجتماعی  شبکه های 
همگان بدان اهتمام جدی داشته باشند و زمینه ها و زیرساخت های 

آن را فراهم نمایند.
درپایان با ذکر این دعای شریف با موالیمان حضرت ولی عصر)عج( 
استغاثه  حضرت  آن  فرج  امر  در  گشایش  برای  و  کنیم  می  نجوا 
ْسالَم َو  ا َنْرَغُب ِإَلْیَك ِفي َدْوَلٍة َکِریَمٍة ُتِعُزّ ِبَها اْلِ ُهَمّ ِإَنّ می کنیم. » الَلّ
َعاِة ِإَلی َطاَعِتَك  ْهَلُه َو َتْجَعُلَنا ِفیَها ِمَن الُدّ

َ
َفاَق َو أ ْهَلُه َو ُتِذُلّ ِبَها الِنّ

َ
أ

ْنَیا َو الِْخَرِة « َنا ِبَها َکَراَمَة الُدّ
ُ
َو اْلَقاَدِة ِإَلی َسِبیِلَك َو َتْرُزق

والحمدالله رب العالمین و هو خیرالمعین
                محمود رضا جمشیدی
            مدیر حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

مدیرکل امور پرورشی و تهذیبی حوزه های علمیه خواهران:پیام مدیر حوزه های علمیه خواهران کشور به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید:

حوزه های علمیه خواهران شاهد نهضت 
علمی پرشتاب و تحّول در حرکت علمی، 

پژوهشی، تبلیغی و مدیریتی است
دومین نشست شورای مشورتی و راهبردی بسیج طالب حوزه های 
امور  مدیرکل  حضور  با  زنان  بسیج  جامعه  سالن  در  خواهران  علمیه 

پرورشی و تهذیبی مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهران برگزار شد.
»خانم مریم کریمی تبار«، گفت: دشمن امروز هجمه های همه 
بیشتری  حّدت  و  شدت  با  مختلف  عرصه های  در  را  خود  جانبه 

دنبال می کند.
وی افزود: امروز تحقق جهاد کبیر مقابله همه جانبه با دشمن 
است و هر ارگان و نهادی به فراخور مسئولیتی که دارد ، باید به این 

مهم توجه داشته باشد.
خانم کریمی تبار با اشاره به این که یکی از وظایف مرکز مدیریت 
حوزه های علمیه خواهران برنامه ریزی برای طالب خواهر سراسر 
کشور است، بیان داشت: مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران 
راستای  در  را  خود  غّم  و  هّم  تمام  و  نبوده  غافل  مهم  این  از 
تربیت  با  بتواند  تا  گرفته  به کار  صحیح  و  دقیق  برنامه ریزی های 
خواهران طلبه دغدغه مند، با بصیرت و توانمند، کادرسازی کند و 
از این کادر توانمند در راستای بصیرت دهی و معرفت بخشی به کل 

بانوان کشور استفاده نماید.
علمیه  حوزه  مدیریت  مرکز  تهذیبی  و  پرورشی  امور  کل  مدیر 
خواهران با اشاره به برخی از اقدامات مهم این مرکز، گفت: آموزش 
و  اسالم  ارزش های  و  فرهنگ  به  توجه  و  محور  تربیت  پژوهش  و 
فرهنگی،  قرارگاه های  ایجاد  پژوهش،  و  آموزش  متن  در  انقالب 
و  متخصص  مشاوران  تربیت  و  گسترش  توانمند،  مبلغان  تربیت 
متعهد و برگزاری همه ساله جشنواره قرآن و عترت برخی از اقدامات 

مهم مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران به شمار می رود.
وی در پایان خاطر نشان ساخت: در تحقق و نهادینه ساختن جهاد 
کبیر، عقد تفاهم با نهادها و هماهنگی با آن ها، بهره گیری از طالب 
دغدغه مند در بسیج، هماهنگی با امور مساجد ، همکاری با سازمان 
امور  برای  به وقف  امور خیریه در جهت سوق دادن خّیرین  و  اوقاف 

فرهنگی و نیزحضور فعال طالب در دانشگاه ها بسیار مهم است.

مقابله با تهاجم فرهنگی دشمن، جهاد کبیر است

علمیه  حوزه های  آموزش  معاون  خالقی«،  محمود  »آقای 
خواهران کشور در حکمی »سرکار خانم افشار« را به عنوان مدیرکل 

امور آموزش عمومی حوزه های علمیه خواهران منصوب کرد.
متن این حکم بدین شرح است؛

سرکار خانم افشار)زیدعزها(
سالم علیکم

به  نظر  الهی،  تاییدات  و  توفیق  آرزوی  و  احترام  تقدیم  با 
شایستگی های علمی، اخالقی و تجارب موفق و گران سنگ سرکار 
عالی در معاونت های آموزش و پژوهش، به عنوان »مدیرکل امور 

آموزش عمومی« منصوب می شوید.
امید است با اتکال به عنایات الهی، توجهات حضرت ولی عصر 
شخصی  ظرفیت های  و  استعدادها  همه  بکارگیری  فداه،  ارواحنا 
و دلسوز آن مجموعه  با همکاران متعهد  تعامل مؤثر  و سازمانی، 
مدیریت های  محترم  کارشناسان  و  همکاران  با  جدی  مشارکت  و 
استانی و نیز تعیین سهم مدارس علمیه و استان ها در برنامه ریزی 
به  خدمت  و  محوله  وظایف  انجام  در  آموزشی،  فعالیت های  و 

نوامیس امام عصر)عج( موفق باشید.
مدیریت  و  خالصانه  تالش های  از  و  شمرده  مغتنم  را  فرصت 
ـ که طی سنوات متمادی،  )زیدعزها(«  داودی  عالمانه »سرکار خانم 
قدردانی  ـ  داشته اند  عهده  به  را  عمومی  آموزش  امور  سرپرستی 
می نمایم و به لحاظ تجربه طوالنی و موفق ایشان در آن اداره کل 
و نیز ارتباط وثیق امور مرتبط با دو اداره کل امور آموزش عمومی 
و  عالی  سرکار  صمیمانه  همکاری  سابقه  و  تکمیلی  تحصیالت  و 
همکاری های  از  همچنان  مجموعه  آن  می رود  انتظار  ایشان 

ارزشمند و نظرات صائب وی بهره مند باشد.
محمود خالقی
معاون آموزش حوزه های علمیه خواهران

با حکم معاون آموزش حوزه های علمیه خواهران منصوب شد

به همت مرکز نشر هاجر صورت پذیرفت

مدیرکل امور آموزش عمومی حوزه های علمیه خواهران

نرم افزار  تولید  از  هاجر  نشر  مرکز  اجرایی  مدیر  شایانفر«،  »احمد 
فاطمی آوای ریحان خبر داد.

در  خود  رسالت  ایفای  راستای  در  هاجر  نشر  گفت: مرکز  وی   
گسترش الگوهای دینی برای طالب و عموم افراد جامعه، نرم افزار 

آوای ریحان را تولید و در اختیار عالقه مندان قرار داد.
روی  بر  نصب  قابل  سهولت  به  که  نرم افزار  این  افزود:  وی 
سیستم عامل ویندوز است، در قالب سالنامه به بیان سیره عملی و 

روایاِت بانوی دو عالم حضرت صدیقه طاهر)س( می پردازد.
به  ریحان  آوای  نرم افزار  نمود:  تصریح  هاجر  نشر  مرکز  اجرایی  مدیر 
صورت رایگان و از طریق سایت های مرکز نشر هاجر)Hajar.whc.ir( و 
حوزه های علمیه خواهران در دسترس عموم قرار گرفته و افزون بر 
اطالعات،  به  مخاطبان  سهولت  و  دسترسی  گفته  پیش  اهداف 

دارای ویژگی های مختلفی است.
وی دارا بودن سه تقویم روزشمار شمسی، قمری و میالدی، نمایش 
انتخاب  قابلیت  با  اوقات شرعی  ارائه  مذهبی،  و  ملی  وقایع  و  رویدادها 
آیات  شهر و مؤذن، قابلیت پخش اذان و دعا بصورت خودکار، نمایش 
مطابق  فاطمی  روایات  و  سیره  نمایش  ترجمه،  همراه  احادیث  و  قرآن 
سالنامه، نمایش احکام، اشعار آیینی، اذکار و اعمال عبادی به صورت 
قابلیت  روزانه،  به صورت  و سالمتی  بهداشتی  پیام های  نمایش  روزانه، 
و  مناسبت  ثبت  روزانه،  یادداشت  ثبت  قابلیت  یادآور،  و  هشدار  پخش 

معرفی محصوالت نشر هاجر را از ویژگی های این نرم افزار برشمرد.

تولید و عرضه نرم افزار فاطمی آوای ریحان



از  سمنان  عصمتیه  خواهران  علمیه  مدرسه  فرهنگی  معاون 
برگزاری اولین جلسه دوره »طرح دوار« با حضور استادان در این 

مدرسه علمیه خبر داد.
خواهران  علمیه  مدرسه  مدیر  ذوالفقاری«  معصومه  »خانم 
عصمتیه در خصوص این نشست گفت: در این جلسه استادان به 

تشریح ضرورت دین محور بودن خانواده پرداختند. 

حوزه علمیه خواهران چهارمحال و بختیاری کارگاه آموزشی با 
موضوع »ازدواج« ویژه خواهران طلبه شهرکرد برگزار نمود.

مسایل  مشاور  و  دانشگاه  و  حوزه  استاد  شریفی«،  زهرا  »خانم 
خانواده و ازدواج، در این کارگاه آموزشی گفت: متأسفانه امروز به 
گاهی در زمینه های مختلف، جامعه ما دچار یک سری  دلیل عدم آ
آسیب ها و مشکالتی شده است که مقوله ازدواج هم مستثنا از این 
قضیه نیست؛ چه بسا ازدواج هایی که صورت می گیرد که متأسفانه 
طالق  به  منجر  طرفین  بصیرت  و  بینش  گاهی،  آ عدم  اثر  در 

می شود.
حضرت  ازدواج  سالروز  ایام  به  اشاره  با  دانشگاه  و  حوزه  استاد 
زهرا)س( و حضرت علی)ع(، تصریح نمود: به یقین حرکت در مسیر 
ازدواج های آسان، ساده و سالم مهم ترین خواست حضرت زهرا)س( 
بگذاریم، چرا  این مسیر قدم  باید در  ما  امیرمؤمنان)ع( است که  و 
اهل بیت  و منش  رفتار  از  تبعیت  با  تنها  انسان  واقعی  که سعادت 

عصمت و طهارت)علیهم السالم( محقق خواهدشد.
خانم شریفی با بیان این که جامعه امروز ما متأسفانه با طالق های 
محضری و طالق های عاطفی که ویرانگر هستند مواجهه است، 
گفت: این گونه طالق ها سبب از بین بردن اصل و اصالت خانواده  
مسایل  و  بزهکاری  قبیل  از  مشکالتی  که  شد  خواهد  فرزندان  و 

اخالقی و اجتماعی با خود به همراه خواهد داشت.
روایات  و  آیات  طبق  اگر  این که  بر  تأکید  ضمن  ادامه  در  وی 
دچار  هیچ گاه  داشته باشیم  را  خود  دینی  فرهنگ  و  برویم  پیش 
مشکل نخواهیم شد، افزود: یکی از مشکالت امروزی جامعه ما، 
فرهنگ های غلطی است که خودمان به دست خودمان ساخته ایم 
که باید طالب با روشنگری در این زمینه، این فرهنگ های غلط و 
خرافی را از جامعه دور نمایند و سیره و رفتار ائمه)علیهم السالم( را ترویج 

دهند.
پر  ازدواج های  از  نگرانی  ابراز  ضمن  دانشگاه  و  حوزه  استاد 
هزینه و پرخرج گفت: هزینه های بیهوده، جهیزیه های گرانقیمت، 
چشمی ها،  چشم وهم  بیجا،  خریدهای  سنگین،  مهریه های 
ازدواج  یک  بتواند  ما  که جوان  این شده  از  مانع  و...  زیاد  توقعات 

ساده داشته باشد.
خانم شریفی ضمن اشاره به این که تا زمانی که نتوانیم راه های 
صعب العبور و فرهنگ های غلط وارداتی و خرافی را که اساس دینی 
هم ندارند را کنار بزنیم، نخواهیم نتوانست در مقوله ازدواج موفق 
علمیه  حوزه های  و  طلبه  خواهران  نقش  یقین  به  افزود:  باشیم، 
گاه سازی  آ و  جامعه  در  آسان  ازدواج  فرهنگ  ترویج  در  خواهران 

جوانان نسبت به مسایل مختلف غیرقابل انکار است.
دستورات  راستای  در  حرکت  ازدواج،  و  خانواده  مسایل  مشاور 
آسان  ازدواج  فرهنگ  ترویج  راه کارهای  بهترین  از  یکی  را  اسالم 

در جامعه برشمرد.
و  آسان  ازدواج  با  رابطه  در  باید  افزود:  دانشگاه  و  حوزه  استاد 
نگاه اسالم به ازدواج جوانان گفتمان سازی صورت گیرد  که نقش 

حوزه های علمیه خواهران در این مقوله غیرقابل انکار است.
خانم شریفی در پایان ضمن مفید شمردن تبلیغ چهره به چهره 
و  راه  و  سازیم  متقاعد  را  جوانان  توانستیم  اگر  یقین  به  گفت: 
روش ازدواج آسان را به آن ها نشان دهیم، دیگر کسی به سمت 

ازدواج های تشریفاتی و پرهزینه نخواهد رفت.

http://kowsarnews.irنشریه خبری - اطالع رسانی مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران رسشماره  174سی ویکم شهریور  1395 5اخبار مدا نمای حوزه
شهرکردچهارمحال  و بختیاری اندیمشکخوزستانشهراستان سمنانسمنانشهراستان شهراستان

کارونخوزستان شهراستان

زنجانزنجان شهراستان

در حوزه علمیه خواهران استان زنجان برگزار شد

دامغانسمنان شهراستان
دزفولخوزستان شهراستان

اهوازخوزستان شهراستان

و  مسؤول روابط عمومی مدیریت حوزه علمیه خواهران چهارمحال 
بختیاری از انتشار نخستین ماهنامه خبری، فرهنگی و بصیرتی مدیریت 

حوزه علمیه خواهران این استان با عنوان »سیمای حوزه« خبر داد.
حوزه  استانی  مدیر  سفر  حاشیه  در  محمدی«،  سجاد  »آقای 
خبری  رابط  با  لردگان،  شهرستان  به  استان  این  خواهران  علمیه 

مدرسه علمیه خواهران این شهر دیدار و گفتوگو کرد.
نیازهای  مهم ترین  از  یکی  را  اطالع رسانی  دیدار  این  در  وی 
امروز حوزه های علمیه خواهران برشمرد و اظهار داشت: به یقین 
و  رشد  در  انکاری  غیرقابل  نقش  موقع  به  و  درست  اطالع رسانی 

ارتقای همه جانبه حوزه های علمیه خواهران خواهد داشت.
مسئول روابط عمومی مدیریت حوزه علمیه خواهران چهارمحال 
باید  خواهران  علمیه  حوزه های  این که  به  اشاره  با  بختیاری   و 
جایگاه واقعی خود را در جامعه پیدا نمایند و این یکی از مهم ترین 
ضرورت ها می باشد اظهار داشت: متأسفانه تا به امروز از ظرفیت 
چنان  آن  مردم  عموم  بین  در  خواهران  علمیه  حوزه های  واقعی 
و  مردم  شناخت  عدم  خاطر  به  این  و  نشده است  استفاده  باید  که 

خانواده ها نسبت به رسالت های حوزه های علمیه است.
رسالت های  و  برنامه ها  فعالیت ها،  باید  این که  بر  تأکید  با  وی 
حوزه های علمیه خواهران بیشتر و بهتر برای مردم معرفی و تبیین 
شوند تا مورد استقبال جوانان قرار گیرند، افزود: به یقین اگر جایگاه 
حوزه های علمیه خواهران در بین خانواده ها و خصوصًا جوانان بهتر 

تشریح شود، بسیاری از مشکالت امروز جامعه برطرف خواهد شد.
خبری  رابطان  این که  بر  تأکید  ضمن  ادامه  در  محمدی  آقای 
مدارس علمیه خواهران باید اهتمام ویژه ای نسبت به انعکاس اخبار و 
فعالیت ها داشته باشند، ابراز نمود: نخستین ماهنامه خبری، فرهنگی 
و بصیرتی مدیریت حوزه علمیه خواهران این استان با عنوان »سیمای 

حوزه«، همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید منتشر خواهد شد.
مسئول روابط عمومی مدیریت حوزه علمیه خواهران چهارمحال 
مدیریت  مرکز  ارزنده  فعالیت های  به  اشاره  با  پایان  در  بختیاری  و 
مجازی،  فضای  عرصه  در  کشور  خواهران  علمیه  حوزه های 
را ضروری  کوثرنیوز  خبرگزاری  با  خبری  رابطان  مستمر  همکاری 
امروز  که  عرصه هایی  مهم ترین  از  یکی  داشت:  اظهار  و  دانست 
مورد توجه جدی دشمن قرار گرفته است، فضای مجازی است که 
می طلبد در این راستا نیز حوزه های علمیه با همه توان وارد میدان 

عمل شوند و مدیریت فضای مجازی را در دست گیرند.

حوزه  علمیه خواهران چهارمحال و بختیاری منتشر می کند
ماهنامه »سیمای حوزه«

حوزه علمیه خواهران چهارمحال و بختیاری برگزار نمود

برگزاری کارگاه آموزشی با موضوع »ازدواج«

با  اندیمشك  الزهرا)س(  خواهران  علمیه  مدرسه  مؤسس  جلسه 
مدیر، معاونان،کارکنان و استادان در این مدرسه برگزار شد.

جمعه  امام  خدامی«،  نعمت الله  »حجت االسالم  است  گفتنی 
اندیمشک در این جلسه به بررسی مشکالت مدرسه علمیه خوهران 

الزهرا)س( پرداخت.

در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( برگزار شد

جلسه مؤسس مدرسه  با مدیر، معاونان،کارکنان و استادان 

با  امروز«  دنیای  در  و عفاف  با موضوع »حجاب  نشست علمی 
حضور طالب و استادان در حوزه علمیه خواهران خوزستان برگزار 

شد.
دانشگاه ضمن  و  استاد حوزه  این نشست »خانم سیاحی«،  در 
اشاره به تاریخچه حجاب و عفاف گفت: جایگاه زن و نوع حضور او 
در جامعه اسالمی، یکی از مسایل مهمی است که حتی در تعیین 
سرنوشت جامعه نقش مهمی ایفا می کند، از همین رو دین  اسالم 
به عنوان کامل ترین دین الهی به این موضوع توجه خاصی داشته 
و احکام و دستورات روشنی در مورد چگونگی حضور زن در اجتماع 

و اهمیت حجاب برای وی صادر نموده است.
وی افزود: از دیدگاه اسالم حفظ عفت و پاکدامنی زنان نقش 
و حتی حفظ  دارد  تعیین کننده ای در سالم سازی جامعه اسالمی 
جایگاه و منزلت زن به حفظ حجاب و عفت او بر می گردد. در نقطه 
مقابل یکی از راه های اساسی دشمن جهت ضربه زدن به اسالم و 
نظام جمهوری اسالمی، ترویج و حمایت از بی بندوباری و مقابله با 

حجاب و عفاف است.
خانم سیاحی در پایان گفت: از روزهای اولیه هجوم استعمارگران 
اروپایی به ممالک اسالمی، از این حربه برای ضربه زدن به اسالم 
استفاده نمودند. در شرایط کنونی  نیز دشمن با انواع روش ها اعم از 
راه اندازی شبکه های ماهواره ای، قاچاق مواد الکلی و... قصد دارد 
تا ضمن مقابله با اعتقادات اسالمی و به ابتذال کشاندن جوانان، 
جامعه ایران را سرگرم مسایل بی ارزش نموده و آن را از دستیابی به 

آرمان های خود باز دارد. 

مدیریت حوزه علمیه خواهران خوزستان بررسی شد

حجاب وعفاف در دنیای امروز

مدیر مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( دزفول از برگزاری اردوی 
حضور»حجت االسالم  با  مقدس  مشهد  به  طلبه  خواهران  زیارتی 

عطارزاده« مؤسس این مدرسه خبر داد.
»خانم لیه زاده« گفت: طالب این مدرسه در برنامه هایی که از سوی حرم 

مطهر حضرت علی بن موسی الرضا)ع( برنامه ریزی شده بود شرکت نمودند.

به همت مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( برگزار شد

اردوی زیارتی خواهران طلبه به مشهد مقدس

مدیر مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( دزفول از برگزاری کارگاه 
آموزشی با موضوع »حجاب و عفاف« با حضور طالب و استادان  

این مدرسه خبر داد.
»خانم لیه زاده« گفت:در این مراسم »حجت االسالم بهجت پور«، 
استاد حوزه و دانشگاه به تشریح مباحث عفاف )عفت زبان، رفتار، 

معنای لغوی و اصطالحی آن، ستر و...( پرداخت. 

کارگاه آموزشی با موضوع حجاب و عفاف

سوسنگردخوزستان شهراستان

مرودشتفارس شهراستان

دارابفارس شهراستان

مدیر مدرسه علمیه خواهران خدیجه کبری)س( سوسنگرد از برگزاری 
تابناک آسمان امامت و والیت»حضرت  مراسم جشن هشتمین اختر 
علی بن موسی الرضا)س(« با حضور عموم مردم در این مدرسه خبر داد. 
خدیجه  خواهران  علمیه  مدرسه  مدیر  بوحمیدی«  »خانم 
کبری)س( در این مراسم به بیان فضیلت زیارت امام رضا)ع( پرداخت. 

مدرسه علمیه خواهران خدیجه کبری)س( برگزار نمود

جشن هشتمین اختر تابناک آسمان امامت و والیت

دانش آموزان  )ویژه  صالحین  جوانه های  آموزشی  دوره 
دبیرستانی( با حضور طالب و استادان و با همکاری حوزه علمیه 
امیرالمؤمنین)ع( )برادران( و حوزه 9 بسیج خواهران کارون به مدت 

یک هفته در محل مدرسه علمیه خواهران فاطمیه)س( برگزارشد.
در این دوره آموزشی کالس هایی با عنوان »احکام بانوان« و مباحث 
کالس های  همچنین  و  یمانی«  فرقه  و  »وهابیت  جمله  از  اعتقادی 
اخالق تربیتی با حضور استادان حوزه در جمع 120 نفر از دانش آموزان 

پایه های هفتم، هشتم، نهم، دهم و پیش دانشگاهی برگزار گردید.

مدرسه علمیه خواهران فاطمیه)س( برگزار نمود

دوره آموزشی جوانه های صالحین

فاطمیه)س(  خواهران  علمیه  مدرسه  دانش آموختگان  همایش 
کارون با حضور طالب و استادان این مدرسه برگزار شد.

گفت:  همایش  این  در  دانشگاه  و  حوزه  استاد  عطارزاده«،  »خانم 
به  و  است  بندگان  درمیان  علم  ناشر  خود  قرآن،  جای  در7  خداوند 
پیامبران خود علم و معرفت، ژرف اندیشی، علم تعبیر رویا، علم صحبت 

با پرندگان، علم تورات و انجیل، علم زره سازی و علم قرآن عطا کرد.

برگزاری همایش دانش آموختگان

با  زنجان  استان  علمیه  مدارس  مشاوران  هم اندیشی  نخستین 
این  خواهران  علمیه  حوزه  مدیر  و  مدارس  مشاوران  کلیه  حضور 

استان برگزار شد.
مدیر  محمدی«،  بالل  »حجت االسالم  هم اندیشی  این  در 
با اهمیت جایگاه مشاوران  حوزه علمیه خواهران زنجان در رابطه 
در مدارس گفت: مشاوران در مدارس مرجع، ملجأ، امین و مورد 

اعتماد طالب  هستند که در موفقیت آنان نیز سهیم می باشند.
و  وامدار  کارهایش،  سالمت  و  سرعت  در  مدارس  افزود:  وی 
مدیون مشاوران است، زیرا مشاوران بازوی کمکی مدیران مدارس 
کمک کاری  و  پشتیبان  هیچ  علی)ع(  حضرت  فرموده  به  هستند. 

همانند مشاوره نیست.
مدیر حوزه علمیه خواهران استان زنجان رمز موفقیت مشاوران 
را در اخالص و تالش جهادی آنان دانست و اظهار داشت: اگر 
مشاوران می خواهند  در کارشان موفق و اثرگذار باشند باید به کاری 
که انجام می دهند باور داشته باشند و کار جهادی، خالصانه و برای 

رضای خداوند متعال انجام دهند. 
حجت االسالم محمدی افزود: صبر و حوصله، دقت در افعال 
و گفتار و تحمل مشکالت از امور الینفک مشاوران است. گفتمان 
در مشاوره در حد قضاوت است. و قضاوت در افراد به خاطر وجود 

ظرافت هایی که دارد کار را  مشکل می سازد.
وی ارتباط موفق را در ایجاد اعتماد میان مشاور و طلبه دانست.
مدیر حوزه علمیه خواهران زنجان  گفت: با جدیت تالش کنید 
اعتماد طلبه ای را که به شما مراجعه نموده، جلب کنید.به طوری 
که بداند و اطمینان کند که در کارتان دلسوزید، امانتدار و خیرخواه 
آنان هستید. این کلید یک ارتباط موفق است. عملکرد مشاوره خود 

را با پیگیری تکمیل کنید. تا به نتیجه دلخواه برسید.
دانش  کنید  سعی  داشت:  اظهار  محمدی  حجت االسالم 
مشاوره ای خود را به روز و کارآمد کنید. با افراد صاحب نظر مشورت 

داشته باشید. 
شناسایی  اهمیت  به  نسبت  زنجان  خواهران  علمیه  حوزه  مدیر 

آسیب ها  و توجه به از بین بردن آنها نیز مطالبی  بیان نمود.
گفتنی است در این جلسه، مشاوران به ارائه گزارش عملکرد در 

مدارس و بیان دیدگاه های خود پرداختند.

نخستین هم اندیشی مشاوران

به همت معاون تهذیب مؤسسه آموزش عالی حوزوی خواهران 
فاطمیه دامغان نشست انس با قرآن در این مدرسه برگزار شد.

عالی  آموزش  مؤسسه  تهذیب  معاون  زندی«،  مرضیه  »خانم 
فاطمیه دامغان گفت: جلسه ماهانه قرائت قرآن با حضور استادان، 

کارکنان و خواهران طلبه برگزار گردید.

مؤسسه آموزش  عالی حوزوی خواهران فاطمیه برگزار نمود

نشست انس با قرآن

معاون پژوهش مؤسسه آموزش عالی حوزوی خواهران فاطمیه 
این  طلبه  خواهران  پایان نامه  از  دفاع  جلسه  برگزاری  از  دامغان 

مؤسسه خبر داد.
فاطمه  »خانم  دفاعیه  جلسه  گفت:  امینیان«  زهرا  »خانم 
خواهران  حوزوی  عالی  آموزش  مؤسسه  سطح3  طلبه  گردویی«، 
با  اکرم)ص(  پیامبر  مدارای  »شیوه های  موضوع  با  دامغان  فاطمیه 
به  آقایی«  »آقای محمد رضا  داوری  با  قرآن«   دیدگاه  از  مخالفان 

عنوان استاد داور برگزار گردید.
و  مسترحمی«  سیدعیسی  »حجت االسالم  افزود:  وی 
»حجت االسالم سیدمحمد طباطبایی«  به ترتیب به عنوان استاد 

راهنما و استاد مشاور در این جلسه حضور داشتند.
گفتنی است این جلسه به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد.

برگزاری جلسه دفاعیه پایان نامه طالب

دومین اتاق فکر مؤسسه آموزش عالی فاطمیه دامغان با حضور 
معاون تهذیب مؤسسه آموزش عالی فاطمیه و تعدادی از خواهران 

طلبه در این مؤسسه برگزار شد.
مناسبت های  مورد  در  شرکت کنندگان  جلسه   این  در  است  گفتنی 
و  طرح ها  بررسی  به  همچنین  و  پرداختند  نظر  تبادل  به  ماه  شهریور 
برنامه هایی که توسط اعضا در جلسه آورده شده بود پرداختند و طرح ها 
و ایده های برتر پس کارشناسی و رفع نوافقص مورد پذیرش قرار گرفت.

برگزاری اتاق فکر

به منظور عمل به منویات مقام معظم رهبری)مدظله العالی( در زمینه 
و  ترغیب  و  انگیزه  تقویت  و همچنین  اطالع رسانی  و  رسانی  خبر 
تبادل اطالعات بین مدارس علمیه خواهران و انعکاس فعالیت ها 
رابطین  از  استان  خواهران  علمیه  حوزه های  مدیریت  همت  به 

خبری مدارس علمیه خواهران تقدیر بعمل آمد.
تابعه  مدارس  خبری  رابطین  از  جلسه  پایان  در  است  گفتنی 

استان با اهداء لوح تقدیر و هدایا قدردانی به عمل آمد.

به همت مدیریت حوزه علمیه خواهران سمنان برگزار شد

تقدیر از رابطین خبر مدارس علمیه خواهران استان

در مدرسه علمیه خواهران عصمتیه تشریح شد

ضرورت دین محور بودن خانواده

 معاون آموزش حوزه علمیه خواهران سمنان  از برگزاری کمسیون 
تخصصی معاونان آموزش مدارس تابعه در این حوزه خبر داد. 

»خانم راضیه علی پوری« معاون آموزش حوزه علمیه خواهران 
سمنان از »خانم غالمیان« استاد مدرسه علمیه خواهران فاطمه 
و  تقدیر  شیوایی  شیوه  کتاب  ویرایش  به خاطر  بسطام  بنت اسد)س( 

تشکر نمود.
بر  تأکید  گفت:  سمنان  خواهران  علمیه  حوزه  آموزش  معاون 
علمی  جشنواره های  در  استادان  حضور  شرایط  نمودن  فراهم 
طالب  تشویق  و  ترغیب  استادان،  میان  علمی  رقابت  ایجاد  و 
سؤاالت  طرح  و  علمی  المپیاد  و  مسابقات  در  شرکت  به منظور 
تبیین  سؤاالت،  کیفیت  ارتقا  و  باالتر  سطح  در  مدرسه ای  مرحله 
طرح آموزشی، پژوهشی و تربیتی پنج دقیقه ای طالب و استادان 
ابتدای شروع هر کالس توسط استادان  به اجرای آن در  الزام  و 
موردنیاز   سخت افزارهای  و  نرم افزارها  نمودن  فراهم  همچنین  و 
مدارس علمیه خواهران به منظور اجرای طرح  مکانیزه شدن فرایند 
دانش آموختگی طالب و توضیحات مبسوط در خصوص این طرح 

از مهم ترین برنامه ریزی های این کمسیون تخصصی بود. 

برگزاری کمسیون تخصصی معاونان آموزش 
استان و مدارس علمیه سمنان

معاون فرهنگی، تربیتی و تبلیغی حوزه علمیه خواهران سمنان، 
از برگزاری پنجمین نشست تخصصی معاونان فرهنگی، تربیتی و 

تبلیغی مدارس علمیه خواهران استان، در این حوزه خبر داد.
بیان  به  اشاره  با  نشست  این  ابتدای  در  کمشی کمر«  »خانم   
الزمه  این که  بر  مبنی  رهبری)مدظله العالی(  معظم  مقام  فرمایشات 
عمل  انقالبی  کنیم،  فکر  انقالبی  که  است  این  اسالمی  انقالب 
کنیم و انقالبی بمانیم، گفت: یکی از انقالبی ترین افراد در جامعه 

طالب حوزه های علمیه خواهران هستند.
معاون فرهنگی، تربیتی و تبلیغی حوزه علمیه خواهران سمنان 
بلند  برنامه ریزی  به  نیاز  فرهنگی  فعالیت های  انجام  برای  افزود: 
مدت)20 سال( یا میان مدت )5 سال( و یا کوتاه مدت)فصلی و 
سالیانه( می باشد و معاونان فرهنگی، تربیتی و تبلیغی مدارس در 
مدارس علمیه خواهران نقش بسزایی در این برنامه ریزی ها دارند.  
پایان ضمن اشاره به فرمایش مقام معظم  خانم کمشی کمر در 
برای  اکسیژن  مانند  »فرهنگ  می فرمایند:  که  رهبری)مدظله العالی( 
تنفس است و کار فرهنگی جهاد« گفت: خواهران طلبه در فضای 
مجازی)کوثرنت،کوثربالگ، تلگرام و...( جهادی عمل نموده و به 

امر خطیر تبلیغ پرداخته و حضور حداکثری پیدا نمایند.

نشست توجیهی معاونان فرهنگی مدارس

فاطمه الزهرا)س(  خواهران  علمیه  مدرسه  فرهنگی  معاونت 
داراب، از برگزاری چهارمین اردوی جهادی با همکاری گروه جهاد 
و  استادان  حضور  با  و  شیراز  پزشکی  علوم  دانشگاه  دانشجویی 

خواهران طلبه بسیجی خبر داد.
»خانم نجفی« گفت: اردوی جهادی با همکاری بسیج دانشجویی 
قشر  دو  بین  تعامل  ایجاد  محروم،  مناطق  نیازهای  رفع  هدف  با 
انجام فعالیت های مدیریتی  دانشجو و طلبه و کسب تجربه جهت 
در آینده توسط طالب و دانشجویان، برگزار شد، تا مبلغان در کنار 

دانشجویان به مسایل دینی و اعتقادی مورد نیاز مردم پاسخ دهند.
وی افزود: همکاری طالب و دانشجویان و همگام شدن آن ها 
سوق  در  اخالقی،  اصول  رعایت  با  همراه  جهادی  طرح های  در 

دادن جامعه به سمت اهداف متعالی تأثیرگذار می باشد. 
معاون فرهنگی مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( داراب، 
در پایان گفت: شرکت در طرح های جهادی  بهترین فرصت برای 
میان  وحدت  ایجاد  و  مردم  اعتقادی  و  دینی  سؤاالت  به  پاسخ 
در  بسیجی  دانشجویان  و  طالب  نقش  است،  دانشگاه  و  حوزه 
راستای حفظ نام و یاد شهدا و احیای فرهنگ جهاد و شهادت و 
ایجاد اتحاد و تعامل بین این دو قشر با هدف حفظ نظام و والیت 
طالب  لذا  است،  بسیجی  نهادهای  اصلی  اهداف  و  وظایف  از 
و  اخالقی  برخورد  باال،  اجتماعی  روابط  دینی،  افکار  با  باید  مبلغ 
جهادی  طرح  در  بسیجی  دانشجویان  با  همراه  جدید  ابتکارهای 

حضور فعال داشته باشند.   

مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( برگزار نمود

چهارمین دوره اردوی جهادی

مدسه  در  استادان  و  طالب  حضور  با  مهدویت  مقدماتی  دوره 
علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( مرودشت برگزار شد.

مرودشت  علمیه خواهران  مدیر مدرسه  خلیفه«،  فاطمه  »خانم 
گاهی طالب نسبت  گفت:این دوره باهدف ارتقاء سطح شناخت و آ
به امام عصر)عج(، باالبردن مهارت طالب شرکت کننده، القا مفهوم 
دوره  به  ورود  برای  طالب  گزینش  و  طالب  به  انتظار  صحیح 

پیشرفته ، برگزار شده است.
دانشگاه،  و  حوزه  استاد  انصاری«،  »حجت االسالم  ادامه  در 
اهل بیت)علیهم السالم( را به عنوان الگویی کامل برای انسان  معرفی نمود. 
دوران  واقع  در  غیبت  دوران  گفت:  پایان  دانشگاه  و  حوزه  استاد 
انتظار  دوران،  این  در  وظیفه  مهم ترین  و  است  شیعیان  برای  تمرین 
واقعی است. انتظار نه به معنای نشستن و دست روی دست گذاشتن، 
گاهی درباره امام زمان)عج(، قدم برداشتن برای  بلکه به معنای کسب آ
نزدیکی به ایشان و فراهم کردن زمینه برای ظهور آن امام همام است. 

مدسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( برگزار نمود
دوره مقدماتی مهدویت  
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آبادهطشکفارس شیرازفارسشهراستان قزوینقزوینشهراستان شهراستان

استبهانفارس شهراستان

قروهکردستان شهراستان

قمقم شهراستان

آبیکقزوین شهراستان

دوره روان خوانی و تجوید قرآن کریم با حضور طالب  و استادان 
در مدرسه علمیه خواهران کوثر آباده طشک برگزار شد.

تبیین  به  دانشگاه  و  حوزه  استاد  سعیدی«  »حجت االسالم 
را  دانشمندان مختلف غربی  نظر  و  پرداخت  قرآن  جایگاه حقیقی 

در این مورد ارائه کرد.
وی گفت: یکی از آداب مقربین درگاه خدا نگاه کردن به قرآن 
است که استحباب دارد، هر روز حداقل یک جز قرآن بخوانیم و 

بیست دقیقه درباره زندگی معصومین)علیهم السالم( مطالعه کنیم.

در مدرسه علمیه خواهران کوثر بیان شد

نگاه کردن به قرآن از آداب مقربین درگاه خداست

علمیه  مدرسه  پژوهش  معاون  میرشکاری«،  صدیقه  »خانم 
موضوع  با  نشستی  برگزاری  از  طشک  آباده  الزهرا)س(  خواهران 
با  از فضای مجازی همراه  تأثیر  با  تربیت فرزندان  »آسیب شناسی 

ارائه راهکارها« در این مدرسه خبر داد.
دانشگاه ضمن  و  حوزه  استاد  کشاورز«،  »خانم  نشست  این  در 
اجتماعی  شبکه های  و  اینترنت  از  استفاده  پیرامون  مطالبی  بیان 
گفت: به دلیل نداشتن مهارت های الزم و کافی برخی از والدین، 
سراغ  بیشتر  و  می شوند  بهره مند  کمتر  فرصت ها  از  فرزندان 
سرگرمی ها و بازی های هیجان انگیز و مخرب می روند. در صورتی 
که این بازی ها نه تنها اثر مثبت ندارد بلکه ضررهای زیادی را بر 
فرد، خانواده و اجتماع می گذارد. که یکی از آن آسیب ها خشونت 
با بازی های  است که این خشونت فرزندان در خانواده و اجتماع  

اینترنتی رابطه مستقیم دارد.
به  الزم  مهارت های  آموزش  و  والدین  شدن  آشنا  است  گفتنی 
آن ها،  با  فرزندان و همراهی کردن  برای  فرزندان، وقت گذاشتن 
قرار دادن سیستم در محیط باز مثل سالن خانه، مدیریت و محدود 
کردن زمان استفاده از اینترنت، تهیه نکردن گوشی های هوشمند 
برای فرزندان در سنین پایین از مهم ترین راهکارهایی پیشنهادی 

در این نشست بود.

در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( بررسی شد

آسیب شناسی تربیت فرزندان با تأثیر از فضای مجازی

 معاون پژوهش مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( آباده طشک 
این  طالب  از  تعدادی  پایانی  تحقیقات  دفاعیه  جلسه  برگزاری  از 

مدرسه خبر داد.
روابط  »بایسته های  گفت:  میرشکاری«  صدیقه  »خانم 
»والیت  اسالمی«،  زندگی  سبک  »آسیب شناسی  اجتماعی«، 
فقیه از دیدگاه شیعه و اهل سنت«، »آسیب شناسی جامعه منتظر 
پایانی   تحقیقات  مهم ترین موضوعات  از  ایمان«،   و  علم  رابطه  و 

طالب بود که مورد دفاع قرار گرفت.
این  گفت:  الزهرا)س(  خواهران  علمیه  مدرسه  پژوهش  معاون 
طالب با رتبه های عالی و بدون اشکال موفق به گذراندن تحقیق 

پایانی خود شدند.

آسیب شناسی سبک زندگی اسالمی

مؤسسه های  مسئول  شاهسونی«،  علیرضا  »حجت االسالم 
مراکز  مدیران  و  استادان  بین  در  بیت االحزان  فرهنگی  قرآنی 
حوزوی و قرآنی استهبان یکی از  رموز موفقیت یک مدیر را، جذب 

جوانان دانست.
که  است  این  او  موفقیت  رمز  و  مدیر  ویژگی  اولین  گفت:  وی 
»غلیظ القلب« نباشد. مدیری موفق است که انسانی خوش اخالق 
کردیم  برخورد  تحکمی  باشیدکه هرجا  داشته  توجه  باشد.  قاطع  و 

موفقیت کم می شود.

در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( مطرح شد

جذب جوانان رمز موفقیت یک مدیر

طالب،  ویژه  کریم  قرآن  مفاهیم  و  تجوید  حفظ،  کالس های 
مؤسسه  همکاری  با  کشور   سراسر  دانش آموزان  و  دانشجویان 
علمیه  مدرسه  در  زهرا)س(  حضرت  بیت االحزان  فرهنگی  قرآنی 

خواهران الزهرا)س( استهبان برگزار شد.
الزهرا)س( استهبان گفت: در این  مدیر مدرسه علمیه خواهران 

دوره افراد شرکت کننده چهار جز از قرآن کریم را حفظ می نمایند. 
»خانم قاسم زاده« افزود : هدف از برگزاری این کالس ها در این 
مکان، آشنایی دانشجویان و دانش آموزان با فضای حوزه و جذب 

آن ها به این مکان معنوی است.

برگزاری کالس حفظ، تجوید و مفاهیم قرآن 

حضور  با  فرهنگی«  نفوذ  پیرامون  »بصیرت افزایی  نشست 
و  طالب  شیراز،  ثارالله  ناحیه  فرمانده  محبی پور«،  »سرهنگ 

استادان در مدرسه علمیه الزهرا)س( این شهر برگزار شد.
سرهنگ محبی پور، در این نشست گفت: وظیفه ما این است که 

در همه حال گوش به فرمان مقام معظم رهبری)مدظله العالی( باشیم.
فرمانده ناحیه ثارالله شیراز افزود: باید مراقب نفوذ در جریانات و 

تأثیر در اندیشه حاکم بر جریانات باشیم.

مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( برگزار نمود

نشست بصیرت افزایی پیرامون نفوذ فرهنگی

معاون پژوهش مدرسه علمیه الزهرا)س( شیراز، از برگزاری جلسه 
دفاعیه تحقیق پایانی در این مدرسه خبر داد.

»خانم نجمه رضوی« گفت: جلسه دفاعیه تحقیق پایانی »خانم 
در  قلب  ایجاد حضور  راهکارهای   « با موضوع  مریم معتضدیان« 
نماز« با راهنمایی »خانم طیبه میرشکاری« و داوری »خانم طیبه 

فالح زاده« در این مدرسه دفاع شد.

بررسی راهکارهای ایجاد حضور قلب در نماز

برگزاری جلسه  از  معاون پژوهش حوزه علمیه خواهران فارس 
پایان نامه یکی از طالب سطح سه در ساختمان مدیریت  از  دفاع 

حوزه علمیه خواهران فارس خبر داد.
کبری  »خانم  دفاعیه  جلسه  گفت:  صدیق«  مدینه  »خانم 
ورودی سال  قرآنی،  علوم  و  تفسیر  گرایش  از طالب  کالنترزاده« 
89  مرکز تخصصی الزهرا)س( گراش، با عنوان »راهکارها و موانع 
راهنمایی »حجت االسالم  با  اجتماعی«  امنیت  و گسترش  تحقق 

جعفر انواری« برگزار شد.
محمد  »حجت االسالم  پایان نامه  این  مشاور  افزود:  وی 
سیدمنظر  »حجت االسالم  را  آن  داوری  و  جهرمی«  عباس زاده 

حکیم« بر عهده داشتند.
پایان  در  فارس  استان  خواهران  علمیه  حوزه  پژوهش  معاون 

گفت: این پایان نامه با رتبه عالی پذیرفته شد.

در حوزه علمیه خواهران فارس برگزار شد

جلسه دفاع از پایان نامه سطح سه

آزمون ورودی سطح چهار)دکتری( رشته های تخصصی فقه و 
اصول و تفسیر با شرکت 23 نفر از طالب خواهر، در مدرسه علمیه 

فاطمه الزهرا)س( شیراز برگزار شد.
بر اساس این گزارش نتایج این آزمون دوازدهم مرداد ماه اعالم 
گردید و  بعد از مصاحبه ای که سوم تا هفتم شهریور ماه سال جاری 
از پذیرفته شدگان گرفته شد، 7  نفر در رشته فقه و اصول پذیرش 

گردیدند. 
گفتنی  است مواد آزمون کتبی رشته فقه و اصول شامل: ادبیات 
عرب، کفایة األصول)اصول حلقه ثالثه(، فقه و علم رجال و رشته 
و  تمهیدیه  مجمع البیان،  تفسیرالمیزان،  عرب،  ادبیات  تفسیر 

تلخیص التمهید است.

برگزاری آزمون ورودی سطح چهار حوزه های 
علمیه خواهران

بیش از 400 طلبه حوزه علمیه خواهران استان فارس قریب به 
12000 جلسه تبلیغی در ماه مبارک رمضان برگزار نمودند.

استان  خواهران  علمیه  حوزه  مدیریت  مرکز  فرهنگی  معاون 
فارس گفت: همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان برنامه های تبلیغی 
اجرا  به  استان  سراسر  خواهران  علمیه  مدارس  سوی  از  مختلفی 

درآمد.
»خانم سیده رقیه علوی« افزود: خواهران طلبه مبلغه به مناطق 
مختلف شهری و روستایی در سراسر استان اعزام و در طول ماه 
مبارک با حضور در مساجد، حرم های مطهر ، حسینیه ها، منازل، 
پایگاه های بسیج، فرهنگ سراها و مؤسسات قرآنی، بیمارستان ها، 
دانشگاه ها،خوابگاه های کمیته امداد، فضاهای تفریحی و پارک ها 

به فعالیت های تبلیغی پرداختند.
مذکور  عناوین  با  جلسه   12000 از  بیش  داشت:  اظهار  وی 
توسط مبلغان در سراسر استان تشکیل شد که حدود 6000 جلسه 
برگزار شده در مساجد و حسینیه ها بوده و همچنین و جلساتی که 
در منازل و برای عموم بانوان تشکیل شده با 2500 جلسه در رتبه 

دوم قرار دارند.
استان  خواهران  علمیه  حوزه  مدیریت  مرکز  فرهنگی  معاون 
در  جلسه   2000 شده  برگزار  جلسات  مجموع  از  افزود:  فارس 
مؤسسات  و  فرهنگ سراها  در  جلسه   1200 بسیج،  پایگاه های 
قرآنی، 600 جلسه در مدارس علمیه و حدود 400 جلسه در سایر 

مکان های مورد نیاز برگزار شده است.
خانم علوی همچنین اظهار داشت : جلسات جزخوانی، تفسیر، 
قرآن  و حفظ  تجوید  روان خوانی،  و  روخوانی  آموزش  کالس های 
کریم، بیان احکام، ختم صلوات، برگزاری مسابقات، هم اندیشی و 
پرسش و پاسخ اخالقی، اعتقادی، جلسات سخنرانی با محوریت 
مناجات،  و  دعا  مراسم  مذهبی،  مشاوره  خانواده،  تحکیم  مبانی 
برپایی  و  مهدویت  امام  شناسی،  عناوین  با  مختلف  کارگاه های 
مراسم احیای شب های قدر و اقامه نماز عیدسعید فطر از مهم ترین 

برنامه هایی بوده که مبلغان خواهر در ماه مبارک برگزار نموده اند.

اعزام 400 مبلغ خواهر 
و برگزاری بیش از 12 هزار جلسه

و  با حضور طالب  روابط زوجین خانواده  با موضوع  هشتمین دوره 
استادان در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( قروه  برگزار شد.

 »خانم سمیه  برقراری« استاد حوزه و دانشگاه، در تعریف ارتباط 
بیان داشت: هرگونه تعاملی که شامل انتقال پیام باشد را ارتباط  گویند.
استاد حوزه و دانشگاه ضمن تشریح عناصر کالمی و  غیرکالمی 
ارتباط گفت: تن صدا، آهنگ صدا، تماس چشمی، حاالت چهره، 

ژست ها، حاالت بدنی  از مهم ترین اجزای ارتباط است.
وی در پایان با توجه به برخی از باورها و اسطوره های غیر منطقی میان 
زن و شوهر گفت: در ارتباطات نقش ها بسیار مهم است. هیچ وقت یک 

زن نمی تواند پدر باشد وبالعکس. زن منشا مهر و مرد منشا قدرت است.

در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( بررسی شد
روابط زوجین در خانواده

همایش آموزشی-توجیهی طالب و روحانیون با حضور طالب و 
استادان در حوزه علمیه خواهران قزوین برگزار شد

»حجت االسالم والمسلمین بهشتی«، مفسر قرآن کریم با بیان 
این که در همه  کودکان احساس توحیدی وجود دارد و به باغبانی 
ائمه  گفت:  نماید  تبدیل  گلزار  به  را  بایر  زمین  این  که  است  نیاز 
جماعات نقش این باغبانان را ایفا می نمایند، یکی از وظایف ائمه 
جماعات یافتن خطراتی است که مانع اقامه نماز و تسبیح خداوند 
در کودکان می گردد و پس از یافتن هر خطر باید آن را برطرف نمود 

تا این حس توحیدی از بین نرود. 
وی در ادامه خاشع نمودن کودکان را مؤثرترین شیوه دعوت به 

نماز دانست.
 مفسر قرآن کریم افزود: در صورتی که کودک از نیازهای خود 

خبر داشته باشد این خشیت در او بوجود می آید.
گفتنی است در این همایش تعداد 53 نفر از مبلغات ائمه جماعات 

خواهر مدارس حضور داشتند که از همه تقدیر به عمل آمد.

در حوزه علمیه خواهران قزوین برگزار شد

همایش آموزشی-توجیهی طالب و روحانیون
به  اشاره  با  گفت وگویی  در  قزوین  خواهران  علمیه  حوزه  مدیر 
به  است،  آن  پویایی  خواهران   علمیه  حوزه های  خاصیت  که  این 
اشاره  دیگر  فرهنگی  مراکز  کنار  در  علمیه  حوزه های  تاثیرگذاری 
نمود و گفت: امسال با ایجاد تحول مسایل فرهنگی در حوزه های 
علمیه خواهران درصدد فعال نمودن بخشی با عنوان تقویت بنیه و 

تحکیم روابط خانواده هستیم.
در  جدید  تحصیلی  سال  شعار  افزود:  کاظم لو«  »حجت االسالم 
جامعه  در  پوشش  و  خانواده  بنیاد  تحکیم  خواهران  علمیه  حوزه های 
اسالمی است، امید است با فعالیت بیشتر استادان حوزه و فرهنگیان 
بنیاد خانواده داشته  تأثیرات بیشتری در  نسبت به سال های گذشته، 

باشد.
وی اظهار داشت: حوزه های علمیه خواهران در فضای مجازی 
حرفی برای گفتن دارد و تحصیالت در مقطع کارشناسی ارشد در 
دوره های مجازی انجام می شود و همچنین محصالن این حوزه 
در وبالگ نویسی مطرح هستند و گروه های علمی مختلف در این 

فضا به خوبی فعالیت می کنند.
فضای  این  که  به  اشاره  با  قزوین  خواهران  علمیه  حوزه  مدیر 
مجازی در حوزه، فضای امن و حساب شده ای دارد گفت: همه 
مختلف  بخش های  فعالیت   از  می توانند  کوثرنت  در  حوزویان 

محصالن و گروه های علمی استفاده نمایند.
حجت االسالم کاظم لو با اشاره به اهداف حوزه علمیه خواهران اظهار داشت: 
تربیت  بعدی  هدف  و  است  آن ها  خانواده  و  محصالن  تربیت  هدف،  نخستین 
مدرس برای حوزه است که پس از اتمام تحصیل، در امر ترویج و تبلیغ ارزش های 
اسالمی در آموزش و پرورش، صدا وسیما، مساجد و اماکن مذهبی فعالیت نمایند.
جمعه  ائمه  و  علما  از  گفت:  پایان  در  قززوین  خواهران  علمیه  حوزه   مدیر 
شهرستان ها می خواهیم در راستای گسترش برنامه های علمی و فرهنگی حوزه ها 

پیش قدم باشند تا طالب بتوانند مفیدتر عمل نمایند.

مدیر حوزه علمیه خواهران قزوین:

پویایی از ویژگی های مهم حوزه های علمیه 
خواهران است

حرکت  به  اشاره  ضمن  قزوین  خواهران  علمیه  حوزه  استاد 
امروز  گفت:  جامعه  در  بی عفتی  گسترش  در  اسالم  دشمنان 
دشمنان در تالش هستند که عالوه بر ترویج بی عفتی و بی حجابی 
باید  اولیاء  لذا  بزنند،  ضربه  نیز  خانواده ها  کانون  به  جامعه،  در 

آموزش های الزم را برای فرزندان خود داشته باشند.
عفاف  مسئله  تشریح  ضمن  محمدبیگی«،   فاطمه  »خانم 
جامعه  در  بدحجابی  مسئله  داشت:  اظهار  جامعه  در  حجاب  و 
گاهی است که مسئوالن  اسالمی، نشأت گرفته از عدم دانش و آ
تا  باشند  داشته  فرهنگی  حوزه های  در  بیشتری  فعالیت  باید  امر 

بتوانیم پاسخ مناسبی در این زمینه دریافت نماییم.
ضربه زدن  برای  دشمنان  تالش  به  قزوین  علمیه  حوزه  استاد 
دشمنان  امروز  ساخت:  خاطرنشان  و  اشاره  خانواده ها  کانون  به 
در تالش هستند که عالوه بر ترویج بی عفتی و بی حجابی، کانون 
خانواده را نیز متالشی نمایند، لذا پدران و مادران باید مراقبت های 
الزم را از فرزندان خود داشته باشند تا بتوانند آنان را صحیح و سالم 

به سرمنزل مقصود برسانند.
خانم محمدبیگی ضمن تبیین فواید پاکدامنی و انتخاب صحیح 
به  نیستند،  پاکدامن  که  اشخاصی  حتی  گفت:  جامعه  در  همسر 
فطرت  بیانگر  مسئله  این  که  هستند  پاکدامن  همسرانی  دنبال 

انسان است که به دنبال این مسایل باشد.
استاد حوزه علمیه قزوین در پایان به وظیفه خواهران طلبه در 
این عرصه اشاره نمود و گفت: حوزه های علمیه خواهران و بانوان 
با فعالیت های مناسب خود، در مسئله عفاف و  طلبه ما می توانند 

حجاب در سطح کالن جامعه تأثیرگذار باشند.

استاد حوزه علمیه خواهران قزوین:

ترویج عفاف و حجاب در جامعه ضروری است

معارفه  با  رابطه  در  قزوین  استان  خواهران  علمیه  حوزه  مدیر 
مدیر حوزه علمیه استان گفت: این جابجایی یک نوع درسی است 
مشغول  گذشتگان  تأکید  و  حرمت  حفظ  با  خدمت گزاری  هر  که 
حفظ  را  آیندگان  احترام  نیز  گذشتگان  و  می شود  خدمت رسانی 

می کنند که این الگوی جابجایی قدرت است.
»حجت االسالم کاظم لو« در ادامه ضمن بیان اولویت های حوزه 
اظهار داشت: اولین اولویت انقالبی ماندن حوزه علمیه است که 
طبق فرمایشات رهبر معظم انقالب)مدظله العالی(، انقالبی ماندن یعنی 
که  حرکتی  و  است  داشتن  قرآنی  رویکرد  و  حیات  با  توأم  حرکت 

متکی به نیروهای داخلی باشد.
وی افزود: تدوین دروس حوزوی و متون اسالمی یکی دیگر از 
اولویت ها است، زیرا نیاز مناطق مختلف کشور و جهان اسالم را 

نمی توان با یک نسخه واحد درمان نمود.
تحصیلی  دوره  بیان  ضمن  قزوین  خواهران  علمیه  حوزه  مدیر 
خواهران طلبه در حوزه های علمیه خواهران گفت: دوره تحصیل 
باید به گونه ای باشد که بعد از دانش آموخته شدن بتوانند  طالب 
را  امر هجرت  که  نباشند  آنچنان طوالنی  متون  و  نمایند  هجرت 
دشوار گرداند، هدف از حوزه، نگهداشتن طلبه نیست بلکه تربیت 

نیروها و هجرت برای تبلیغ دین اسالم از اهداف حوزه می باشد.
حجت االسالم کاظم لو  در پایان گفت: تربیت معلمان دینی برای 
معارف دینی در دبیرستان ها و دانشگاه ها یکی دیگر از اولویت های 
حوزه علمیه خواهران است، که این تعامل باید به نحو احسن اجرا 

شود.

مدیر حوزه علمیه خواهران استان قزوین:

حرکت همراه با حیات و رویکرد قرآنی داشتن 
از اهداف حوزه های انقالبی است

دوره آموزشی و توانمندسازی استادیاران، سرمربیان و سرگروه های 
صالحین قزوین در اردوگاه شهدای 7 تیر رامسر، با شرکت 51 نفر از 

طالب بسیجی مدارس علمیه خواهران قزوین  برگزار شد.
در  عمار  قرارگاه  مسئول  تائب«،  »حجت االسالم  دوره  این  در   
مورد مسایل سیاسی روز و بصیرت افزایی فراگیران، مباحثی را بیان 
نمود و در ادامه نیز »حجت االسالم پورآرین«، مسئول شجره طیبه 
و  پرداخت  این دوره  برنامه های  تشریح  به  قزوین  استان  صالحین 

درباره نکات اعتقادی و اخالقی مباحثی را مطرح نمود.
همچنین »حجت االسالم اسماعیلی«، مسئول تبلیغ حوزه علمیه 
قم به موضوع تربیت مسجدی-والیی پرداخت و  »حجت االسالم 
معبودی«، نماینده ولی فقیه در سپاه صاحب االمر)عج( نیز مطالبی 
را درباره تهاجم فرهنگی و راه های مقابله با آن، اقتصاد مقاومتی و 

بهره گیری از منویات مقام معظم رهبری)مدظله العالی( بیان نمود.

برگزاری دوره آموزشی و توانمندسازی استادیاران

با حضور  علی)ع(  امام  و  فاطمه)س(  ازدواج حضرت  سالروز  مراسم 
طالب و استادان مدرسه علمیه خواهران زینبیه)س( آبیک برگزار شد.
معاون آموزش مدرسه علمیه خواهران زینبیه)س( در این مراسم 
گفت: ریشه خیلی از گرفتاری هایی که در این دنیا گریبان انسان 
را می گیرد گناه است. گناهانی که از نظر بعضی ها کوچک است، 

خیلی از حسنات را از بین می برد.
بیان  گناه  ترک  بر  تأکید  ضمن  ادامه  در  حبیبی«  مریم  »خانم 
دنیا و عذاب آخرت  از گرفتاری های  برای رهایی  راه  اولین  نمود: 

گرفتن رضایت قلبی از پدر و مادر است.
معاون آموزشی مدرسه علمیه خواهران زینبیه)س( در پایان با تکیه بر 
سیره و زندگانی مبارک حضرت علی)ع( و حضرت فاطمه)س( اظهار داشت: 

الگوی واقعی تمام زنان و مردان مسلمان باید این دو بزرگوار باشند.

در مدرسه علمیه خواهران زینبیه)س( بررسی شد

راهکارهای ترک گناه

اداری-مالی مدارس علمیه  و معاونان  اجالس ساالنه مدیران 
علمیه  حوزه  مدیر  قندی«،  »حجت االسالم  حضور  با  خواهران 

خواهران قم برگزار شد.
مباحث  بیان  ضمن  قندی،  حجت االسالم  جلسه،  ابتدای  در 
عبادت  مشغول  همه  و  همه  عالم،  ذرات  تمام  گفت:   اخالقی 
خداوند هستند، انسان در این میان چه کار می کند و چگونه است؟ 

این چیزی است که انسان از آن غافل است.
بواسطه  که  را  موانعی  الهی  رحمت  و  مغفرت  گفت:  ادامه  در  وی 
اعمال انسان موجب توقف و عدم تقرب انسان به خدا باشد بر می دارد. 

باحضور مدیرحوزه های علمیه خواهران قم برگزار شد

اجالس ساالنه مدیران و معاونان اداری- 
مالی مدارس علمیه خواهران استان

هفتمین دوره مرکز تربیت مدرس حوزه علمیه خواهران قم  در دو 
گرایش کالم اسالمی و اخالق اسالمی ورودی سال 93 به پایان رسید.
مدیر تربیت مدرس حوزه علمیه خواهران قم در این جلسه گفت: 
رسیده است  پایان  به  قم  در شهر  که فرصت تحصیل شما  اکنون 
فصل جدیدی در زندگی تان باز می گردد و شما به عنوان استاد حوزه 
و متبرک به آستان مقدس کریمه اهل بیت)علیهم السالم( حضرت فاطمه 
معصومه)س( به سوی شهر، خانواده و مدارس خود باز می گردید. باید 
فاطمه معصومه)س(  نمایید که شأن درجوار حضرت  آن گونه عمل 
نظیر  اموری  که  است  این  کار  بهترین  باشید.  داشته  را  زیستن 
تدریس، تحقیق، تبلیغ و وظایف شخصی را برای خود اولویت بندی 
باعث  امر  این  که  باشید  داشته  برنامه ریزی  توان  حد  در  و  نمایید 

آرامش شما می گردد.
وی در ادامه افزود: سعی کنید در محیط  تدریس خود به مسائل 
نکنید.  قضاوت  زود  باشید؛  قانون مدار  و  پایبند  اخالقی  فضایل  و 
خودسازی را در اولویت قرار دهید که قطعًا آثار و برکات زیادی نظیر 

نفوذ کالم و... درپی خواهدداشت.
خانم طالبی در پایان گفت: مطالعه قبل از تدریس نشانه تعهد 
به امر تدریس است. بدون مطالعه سرکالس نرفتن عالوه بر این که 
عمل خوبی است آثار وضعی بسیاری برای خودتان دارد و آن اقتدا 

به سیره بزرگان است.

پایان هفتمین دوره مرکز تربیت مدرس حوزه 
علمیه خواهران قم
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بندرترکمنگلستان شهراستان

علیآبادکتولگلستان شهراستان

مدرسه علمیه خواهران حضرت فاطمه الزهرا)س( آران وبیدگل با 
بسیج  و  قاسم)ع(  امام زاده  مقدس  آستان  فرهنگی  واحد  همکاری 
خواهران حضرت زهرا)س( شهرستان، اقدام به برگزاری جشن بزرگ 
میالد حضرت  در خجسته  دختر  روز  مناسبت  به  و حجاب  عفاف 

فاطمه معصومه)س( نمود.
بیدگل  و  آران  بانوان  عموم  و  طالب  جمع  در  دوست«،  »خانم 
امام  از  معصومه)س(  حضرت  پیروی  و  پاک دامنی  علم،  به  اشاره  با 
عصر)عج(، بانوان به ویژه طالب خواهر را به الگوگیری و پیروی از رفتار 

و شخصیت حضرت معصومه)س( سفارش نمود.
با اشاره به این که در همه امور باید  پایان  استاد و مبلغ حوزه در 
بصیرت داشته باشیم به بیان آثار و برکات فراوان حجاب در زندگی 

شخصی و اجتماعی پرداخت.

مدرسه علمیه خواهران حضرت فاطمه الزهرا)س( برگزار نمود

برگزاری جشن بزرگ عفاف و حجاب

علمی  هیئت  عضو  روحانی«  علی   والمسلمین  »حجت االسالم 
دفتر نهاد رهبری دانشگاه کاشان، از طرح عظیم قرآن دست نویس 
همراه با تفسیر تطبیقی طالب در مدرسه علمیه خواهران حضرت 

فاطمه الزهرا)س( بازدید نمود.
بازدید ضمن عرض  این  در  رو حانی،  والمسلمین  حجت االسالم 
خداقوت به شرکت کنندگان در طرح از آن ها خواست تا از این دریای 
بی کران  متنعم شوید و برای دست  یافتن به حقیقت ناب قرآن در این 

کتاب عظیم کنکاش نموده و به ارائه این نکات بپردازند.
و  پرداخت  نوشتار  و  نگارش  نوع  از  تمجید  به  پایان  در  وی 
الهام بخش  را بسیار  اثر  این  انتخابی جهت رنگ آمیزی  رنگ های 

و رنگ های قرآنی دانست.

با حضور عضو هیئت علمی دفتر نهاد رهبری دانشگاه کاشان برگزار شد

بازدید از طرح عظیم قرآن دست نویس

»خانم  سخنرانی  با  نویسندگی«  »مهارت  پژوهشی  کارگاه 
خواهران  علمیه  مدرسه  استادان  و  طالب  جمع  در  ابراهیمی« 

حضرت فاطمه الزهرا)س( آران و بیدگل برگزار گردید.
خانم ابراهیمی در این کارگاه با اشاره به روش صحیح نوشتن و 
خلق متون ادبی  به تشریح چگونگی درست نویسی، شیوا نویسی، 

گزیده و اقتباس نویسی و ... پرداخت.

برگزاری کارگاه پژوهشی »مهارت نویسندگی«

سیرجانکرمان شهراستان

کرمانکرمان شهراستان

یاسوجکهگیلویه وبویراحمد شهراستان

برتر  طالب  حضور  با  مقدس  مشهد  زیارتی-فرهنگی  اردوی 
آموزشی و فعاالن فرهنگی در مدرسه علمیه خواهران نرجسیه)س( 

سیرجان برگزار شد.
گفتنی است، شرکت در برنامه های فرهنگی حرم مطهر، بازدید 
از نمایشگاه معرفتی زیارت، صرف صبحانه در مهمان سرای حرم 

مطهر از مهم ترین فعالیت های اجرا شده در این اردو بوده است.

به همت مدرسه علمیه خواهران نرجسیه)س( برگزار شد

اردوی زیارتی مشهد مقدس

کارگاه آموزشی »روش تحقیق« باحضور »خانم معصومه حاجی 
حال  در  طالب  از  نفر   48 و  دانشگاه  و  حوزه  استاد  مقصودی«، 
و  تفسیر  تخصصی  مرکز  در  پایان نامه   تدوین  حال  در  و  تحصیل 

علوم قرآن حضرت زینب کبری)س( کرمان برگزار شد.
خانم حاجی مقصودی در این کارگاه ابتدا به معرفی منابع مکتوب 
معتبر شیعه و سنی در موضوعات گوناگون پرداخت و سپس ضمن 
طالب  به  را  منابع  این  از  استفاده  نحوه  دیجیتالی،  منابع  معرفی 

حاضر در کارگاه آموزش داد.
همچنین کارگاه آموزشی دیگری با عنوان »مهارت فیش نویسی« 
با حضور»خانم فاطمه معین الدینی« و طالب در حال تحصیل و در 

حال تدوین پایان نامه دراین مرکز برگزار گردید.
به  فیش  انواع  معرفی  ضمن  کارگاه  این  در  معین الدینی  خانم   
سپس  و  پرداخت  تحقیقاتی  فعالیت های  در  فیش نویسی  نحوه 

تکالیف عملی طالب را بررسی نمود.

مرکز تخصصی تفسیر و علوم قرآن حضرت زینب کبری)س( برگزار نمود

کارگاه آموزشی »روش تحقیق«

پژوهشی حوزه  علمیه خواهران کرمانشاه  جلسه شورای علمی 
به منظور تبیین برنامه ها و اهداف شورا برای  نیمسال اول تحصیلی 
جمعه   امام  زارعی«،  »حجت االسالم  حضور  با    96-95 سال 

صحنه، به عنوان کارشناس جدید شورا برگزار شد.
 در این جلسه »حجت االسالم زارع«، مدیر حوزه علمیه خواهران 
کرمانشاه برنامه جلسه را تبیین و خبر همکاری نشر هاجر در رابطه 

با چاپ آثار طالب کرمانشاه را اعالم نمود.
در ادامه »خانم مرادی«، معاون پژوهش حوزه علمیه کرمانشاه، 
بیان  را  استان  پژوهشی  علمی  شورای  اهداف  و  اعضا  وظایف 

وگزیده ای از فعالیت های قبلی شورا را برای حاضران بیان نمود. 
وی در پایان طرح ظرفیت شناسی و متمرکزسازی فعالیت های 
رفع  به  نسبت  اعضا  از  و  تبیین  را  کرمانشاه  مدارس  در  پژوهشی 
همفکری  طرح  بهبود  جهت  در  پیشنهادات  ارائه  و  مشکالت 

دعوت نمود. 

با حضورامام جمعه صحنه برگزار شد

جلسه شورای علمی پژوهشی

نخستین دوره مجازی آموزش خبرنویسی با حضور بیش از 50 
نفر از طالب عالقمند در حوزه علمیه خواهران کرمانشاه  برگزار شد.
خواهران  علمیه  حوزه  فرهنگی  معاون  فالحی«،  »خانم 
فعالیت های  از  اطالع رسانی  اهمیت  بر  تأکید  ضمن  کرمانشاه 
آموزش  به  نیاز مدارس  به  توجه  با  طالب در سطح جامعه گفت: 
ارسالی،  اخبار  تهیه  و  نگارش  کیفیت  ارتقای  و  خبرنویسی  اصول 
این دوره با هماهنگی و مشورت »حجت االسالم زارع«، مدیر حوزه 
علمیه خواهران کرمانشاه شکل گرفت و انتظار می رود پس از پایان 
دوره فعالیت مدارس استان از جهت کمی و کیفی، بهتر در سطح 

جامعه منتشر گردد.

دوره مجازی آموزش خبرنویسی

اردوی زیارتی مشهد مقدس به مدت هفت روز ویژه طالب و استادان 
به همت حوزه علمیه خواهران کهگیلویه و بویراحمد برگزار شد.

طالب  و  استادان  از  نفر  تعداد220  که  زیارتی  اردوی  این  در 
شرکت داشتند برنامه هایی از جمله دوره یک روزه طرح صالحین, 
دیدار با مدیر حوزه علمیه خواهران مشهد، زیارت حرم مطهر امام 
رضا)ع( و همچنین زیارت حرم مطهر حضرت معصومه)س(، مسجد 
مقدس جمکران، نماز جماعت، ضیافت حرم مطهر رضوی، تهیه 

بروشور، ختم صلوات، ختم قرآن و...  برگزار گردید.

به  حوزه علمیه خواهران کهگیلویه و بویراحمد برگزار شد
اردوی زیارتی مشهد مقدس

دوره آموزش مقدماتی معارف مهدویت  با حضور »حجت االسالم 
محمدمهدی  یاوری«، کارشناس مباحث مهدوی  در مدرسه علمیه 

خواهران فاطمه الزهرا)س( بندرترکمن برگزار گردید.
 حجت االسالم  یاوری در این دوره، ضرورت مباحث مهدویت را 
در پنج بعد اعتقادی، اجتماعی، سیاسی، تاریخی و فرهنگی مطرح 
بنیان اصلی زندگی است.  اعتقاد  اعتقادی،  بعد  نمود و گفت: در 
نخواهد شد.  لغزش  گرفتار  اعتقاد صحیح، هیچ گاه  داراِی  انسان 
مهم ترین چیزی که در اعتقاد درست نقش دارد، معرفت نسبت به 

آن مسئله است. 
وی در بعد اجتماعی مباحث مهدویت اظهار داشت: یک مسلمان 
باور قطعی دارد که تنها نظام اجتماعی که می تواند به خواسته های 
و  حق  براساس  را  نظامی  و  دهد  پاسخ  کامل  شکل  به  او  مشروع 
شکل  که  است  اسالم  حکومتی  زیبای  نظام  دهد،  شکل  عدالت 
انسان  یافت.  آن در عصر ظهور ولی عصر)عج( تحقق خواهد  کامل 
امروزی تشنه یک نگاه جدید در عرصه سیاسی است، در واقع انسان 
امروزی در یک عطش فوق العاده به سر می برد و چیزی که می تواند 

او را سیراب کند، فقط طرح مدینه فاضله مهدوی است. 
گسترش  و  زمینه سازی  پایان،  در  مهدوی  مباحث  کارشناس 
حضرت،  آن  ظهور  در  تأخیر  از  جلوگیری  و  مهدویت  فرهنگ 
شناخت نقاط آسیب پذیر در این زمینه و سعی در حل این آسیب ها 

را از جمله وظایف مسلمانان در مباحث مهدویت دانست.

در مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( برگزار شد
دوره آموزش مهارت مهدویت

جمعه  امام  کیانی«،  »حجت االسالم  سخنرانی  با  نشستی 
علی َآباد  بنت الهدی  شهیده  خواهران  علمیه  مدرسه  در  شهردلند 

کتول برگزار شد.
امام  سجایای  تشریح  و  معرفی  ضمن  کیانی،  حجت االسالم 
خمینی)ره( گفت: از نظر قرآن کسی محبوب دل ها نمی شود مگر 
به خداوند  ایمان واقعی  این که  باشد. اول  این که دارای دو ویژگی 
داشته باشد و دیگر این که عمل شایسته و با اخالص انجام دهد، 
که امام)ره( از هر دو ویژگی برخوردار بودند. حضرت امام)ره(، توکلش 
انقالب  چنین  و  کند  حکومت  دل ها  بر  توانست  که  بود  خدا  به 
زمان)عج(  امام  یاری  و  غیبی  امدادهای  با  بی شک  که  را  عظیمی 

همراه بود، به ثمر رساند.
معظم  مقام  کالم  از  بهره گیری  با  ادامه  در  دلند،  جمعه  امام 
گفت:»امام)ره(،  راحل  امام  شخصیت  معرفی  در  رهبری)مدظله العالی(، 
حکیمی سیاستمدار، مؤمنی نواندیش و فرمانروایی مجاهد و فداکار 
میان  در  که  بود  برجسته ای  شخصیت  چنان  دارای  امام  بود.« 
بزرگان تاریخ، جز انبیاء  و ائمه اطهار)علیهم السالم(، کسی را نمی توان 

از ایشان برتر دانست.
وی همچنین واقع گرایی، مدارا با مردم  و ساده زیستی را از دیگر 

ویژگی های بارز امام دانست.
بهره مندی همه  بر  تأکید  پایان ضمن  در  کیانی  حجت االسالم 
گفت:  امام)ره(  آرمان های  از  مسئولین  مخصوصًا  جامعه  اقشار 
انقالب با رشادت ها و جان فشانی های افراد کوخ نشین به ثمر رسید 
و اگر می خواهیم پابرجا بماند، نباید مانند کاخ نشینان باشیم. اگر 
دغدغه ما دغدغه انقالب و اسالم باشد باید مانند حضرت امام)ره( 
تشیع  مذهب  بگوئیم  و  بایستیم  قاطعیت  با  بیگانگان  مقابل  در 

مذهب شهادت است،  ما را از مرگ نترسانید.

در مدرسه علمیه خواهران شهیده بنت الهدی تشریح شد
ویژگی های بارز اخالقی و معنوی امام)ره(

دوره آموزشی شبهه شناسی با حضور »آیت الله حبیب الله قدمی«، 
استاد حوزه و دانشگاه در مدرسه علمیه خواهران خاتم االوصیا)عج(  

فاضل آباد برگزار شد. 
 آیت الله قدمی با استناد به آیات قرآن، تاریخچه شبهه را از زمان 

صدر اسالم و بلکه قبل از آن دانست.
به  نسبت  و  کردن  ایجاد  تردید  یعنی  شبهه شناسی  افزود:  وی 

چیزی مردم را مشکوک نمودن.  
متفاوت  شبهه پردازان  اهداف  گفت:  دانشگاه  و  حوزه  استاد 
است. یکی از اهداف آن ها به سخره گرفتن اعتقادات مردم است 
و برای هر سطح از اعتقادات افراد برنامه ریزی می نمایند. آنان با 
یک  در  اعتقادی  لحاظ  از  که  را  افراد  می خواهند  شبهات  ایجاد 

سطح نیستند را به سطح پایین تر بیاورند. 
آیت الله قدمی افزود: تفاوتی که امروزه با گذشته داریم این است 
و  اینترنت  گذشته  در  زیاد شده است.  ابزار شبهه افزایی  امروزه  که 

ماهواره و... نبود.
چیز  چند  شبهه افکنی  بحث  در  ما  وظیفه  داد:  ادامه  وی 
به  و  کنیم  استفاده  شبهه افزایی  ابزار  از  ماهم  این که  اول  است: 
دوم  نماییم.  فعالیت  مجازی  فضای  در  و  دهیم  پاسخ  شبهات 
این که ما همیشه در موضع دفاع نباشیم، اگر فقط منتظر باشیم 
که جواب شبهات را بدهیم ضعیف عمل کرده ایم بلکه باید عقاید 
شبهه پردازان را هم زیر سؤال ببریم و در موضع حمله قرار بگیریم.
آیت الله قدمی سومین وظیفه ما را در بحث شبهه، افشا نمودن 
چهره شبهه انداز معرفی و اظهار داشت: باید شبهه ها را در مجالس 
پاسخ بدهیم و بگوئیم آن سخن دروغ است. پس  مطرح کنیم و 

شبهه های بعدی شان هم دروغ است و آن ها را رسوا نماییم. 
استاد حوزه و دانشگاه در پایان گفت: دشمن ما در فضای شبهه 
یک دشمن بسیار خطرناک است چرا که در ظاهر مسلمان است 

ولی در واقع علیه اسالم فعالیت و شبهه پردازی می نماید.

درمدرسه علمیه خواهران خاتم االوصیا)عج(  بررسی شد

شبهه شناسی

خواهران  علمیه  مدرسه  کارکنان  و  استادان  طالب،  از  جمعی 
خاتم االوصیا)عج( فاضل آباد با استاد اخالق پیشکسوت این مدرسه 

»خانم طاهره شاه حسینی« دیدار نمودند.
»خانم سکینه حاجی آبادی«، در این دیدار با اشاره به بیانات مقام 
معظم رهبری)مدظله العالی( درباره تجلیل و تکریم از مقام استاد گفت: 
استادان  از  داریم  طالب  ما  که  دینی  و  فرهنگی  سرمایه  هرگونه 
پیشکسوت است چراکه آنان فروتنی و تواضع را در ضمن تحصیل 

با رفتار و عمل خود به ما آموختند.

دیدار با استاد پیشکسوت »خانم شاه حسینی« 

عنوان  با  همایشی 
با  خوب«  معلم  »ویژگی های 
نورمفیدی«،  »آیت الله  حضور 
گلستان  در  فقیه  ولی  نماینده 
و  استادان  طالب،  جمع  در 
عالی  آموزش  مؤسسه  کارکنان 
گرگان  الزهرا)س(  خواهران 

برگزار شد. 
منش  و  رفتار  همایش،  این  در  گلستان  در  فقیه  ولی  نماینده 
با  و  نمایشگر یک معلم کامل  و  را نشان دهنده  »شهید مطهری« 

مسئولیت معرفی نمود.
یک  حضور  که  عرصه هایی  از  عرصه ای  هیچ  در  افزود:  وی 
متفکر اسالمی مورد نیاز بود، شهید مطهری از ورود در آن عرصه 

خودداری ننمود.
شاخص  و  بارز  امتیازات  از  داشت:  اظهار  نورمفیدی  آیت الله 
و  معلمین  که  اوست  زمان شناسی  و  تفکر  علم،  مطهری  استاد 
استادان باید با شناخت منش و روش ایشان بتوانند مسیر تحصیل 

و تدریس را دنبال نمایند.
وی از مهم ترین ویژگی های بارز شهید مطهری را تالش در راه 

دفاع از دین و ارزش های دینی نام برد.
منزلت  و  مقام  در  افزود:  ادامه  گلستان  در  فقیه  ولی  نماینده 
بود.  باالیی  بسیار  علمی  سعه  دارای  که  بس  همین  شهید  استاد 
تمامی  در  جانبه  همه  شخصیتی  بلکه  نبود  بعدی  تک  مطهری 

زمینه های فقه، اصول، عرفان، فلسفه و... بود.
استاد  بارز  ویژگی های  دیگر  از  گلستان  در  ولی فقیه   نماینده 
مطهری را زمان شناس بودن ایشان دانست و تصریح نمود: دقت 
که  است  ویژگی  این  از  حاکی  حکیم،  مرد  بزرگ  این  تألیفات  در 
به طوری که  تدوین کتب می پرداخت  به  با مقتضای زمان  مطابق 
افکار وی در هر زمانی کاربردی است و مطابق با زمان وارد عرصه 

و میدان می شد.
وی در پایان با استناد به سخنی از امام راحل)ره( در مورد استاد 
و  برجسته  استاد  یک  منزله  به  بزرگوار  این شهید  گفت:  مطهری 
موفق در حوزه علوم دینی می تواند به عنوان الگویی شایسته راه و 

روشی صحیح را در برابر طالب علوم دینی قرار دهد.

»آیت الله نورمفیدی«:

شهید مطهری الگویی شایسته برای طالب 

مسئول روابط عمومی حوزه علمیه خواهران گلستان از برگزاری اولین 
جلسه مسئوالن وبالگ مدارس علمیه خواهران در این حوزه خبر داد. 

»خانم حلیمه قربانی نژاد« گفت: این جلسه با هدف اجرایی شدن 
طرح های پیش رو، ساماندهی مربیان وبالگ گلستان و نیز فعال سازی 
بیش از پیش وبالگ های مدارس جهت تربیت وبالگ نویسانی فعال 

در راستای تبلیغ مجازی مسائل دینی برگزار شد.
وی افزود: برخالف برخی گمان ها که فضای وبالگ را فضایی 
اما  می دانند  سایت ها  و  فضاها  سایر  به  نسبت  قدیمی  و  تأثیر  کم 
امروزه سامانه مجازی کوثربالگ به جایگاه ارزشمندی رسیده و در 
توجهی  قابل  رتبه  دیگر،  و فضای مجازی  میلیون ها سایت  میان 

پیدا نموده است.

حوزه علمیه خواهران گلستان برگزار نمود

اولین جلسه مسئوالن کوثربالگ مدارس گلستان

علمیه  حوزه  مدیریت 
در  گلستان  استان  خواهران 
علمی  مصاحبه  پذیرش  آستانه 
سطح 2 و 3 نشستی را با حضور 
آموزش  معاونان  و  مدیران 
مدارس علمیه خواهران استان 

برگزار کرد.
ایوب  السالم  »حجت 
علمیه  حوزه  مدیر  وردانی«، 
در  گلستان،  استان  خواهران 
گفت:  نشست  این  ابتدای 
مهم  بسیار  نقش  دین  علمای 
جامعه  هدایت  در  ارزنده ای  و 
جامعه  که  چرا  دارند،  بشری 
امروز،  پاسخ بسیاری از سؤاالت 
از روحانیون  را  نیازهای خود  و 
قرن ها  البته  که  می کند  طلب 

همین طور بوده است.
الزمه  افزود:  وی 
در  نیازها  این  به  پاسخگویی 
درجه اول آمادگی خود ماست. 
نکنیم،  آماده  را  خودمان  اگر 
و  علوم  بعضی  حفظ  تنها 
برای ما و جامعه مفید  عبارات 
دانستن  صرف  و  بود  نخواهد 

کفایت نمی کند.
خواهران  علمیه  حوزه  مدیر 
این که  برای  افزود:  گلستان 
خود را آماده نماییم، الزمه اش 
نفس  و  خود  به  که  است  این 
یکسری مسائل  بپردازیم.  خود 
شود  مرتفع  باید  که  است  مانع 
برسیم  اهدافمان  به  بتوانیم  تا 
در  لذا  کنیم.  طی  را  مسیر  و 
نفسانی  خواهش های  زندگی، 

مانع رسیدن به اهداف است.
وردانی  حجت االسالم 
در  اساسی  مشکل  داد:  ادامه 

انسان  اگر  است.  گناه  اینجا 
نفسانی  خواهش های  به 
انسان  مسیر  کند،  عمل  خود 
علتش  شد.  خواهد  غیرخدایی 
از  انسان  که  است  این  هم 
نمی کند.  مراقبت  خود  نفس 
او  از  توفیقات  خیلی  نتیجه  در 

سلب می شود.
مشکل  شد:  یادآور  وی 
مشکالت  جامعه،  امروز 
اخالقی است و بقیه مشکالت 
اگر  مسئله.  این  بر  فرع 
اخالقی جامعه حل  مشکالت 

نشود، دیگر مشکالت نیز حل 
مردم  با  طوری  باید  نمی شود. 
از  آنان  امید  که  نمود  رفتار 

حاکمیت دین از بین نرود.
وردانی  السالم  حجت 
این  این که  بر  تأکید  با  درادامه 
مسئوالن  توجه  قابل  مسایل، 
است و باید در عملکرد و رفتار 
ابراز  باشیم،  داشته  توجه  خود 
جمیع  از  مسئوالن  نمود: 
نیستند.  به خود  جهات متعلق 
معیار  وقت ها  خیلی  امروز  ما 
هستیم  باطل  و  حق  سنجش 
از ما می گیرند.  را  و مردم دین 
اجرایی  کارهای  وجود  با  لذا، 
شخصی  امورات  از  نباید  اما 
دور  معنوی  حاالت  به  توجه  و 

شویم. 
در  را  نکاتی  پایان  در  وی 
برگزار  بهتر  هرچه  راستای 
 2 سطح  مصاحبه  نمودن 
از  یک  هر  و  نمود  ایراد   3 و 
بیان  به  نیز  معاونان  و  مدیران 
مسائل  به  مربوط  مشکالت 

آموزشی پرداختند.

»حجت االسالم وردانی« مدیر حوزه  علمیه خواهران گلستان:

علمای دین نقش بسیار مهم و ارزنده ای در هدایت جامعه بشری دارند

در  ودانشگاه  حوزه  استاد  حسینی واعظ«،  نفیسه  سیده  »خانم 
رسیدن  برای  گفت:  گلستان  مدارس  فرهنگی  معاونان  نشست 
به همه چیزهایی که آرزوی ماست باید فرهنگ کشور، صحیح و 
پاالیش شده در مجرای درست قرار بگیرد. به فرمایش امام راحل 
آن  بدبختی های ملت است.  و  »فرهنگ مبدأ همه خوشبختی ها 
فرهنگ  است.اگر  فرهنگ صحیح  می سازد  را  ملت ها  که  چیزی 

درست  بشود یك مملکت اصالح می  شود«.
میسر  آن  فرهنگ  اصالح  بدون  جامعه  اصالح  افزود:  وی 

نمی شود. 
مدیر نظارت و ساماندهی حوزه علمیه خواهران گلستان در پایان 
خود  توان  در  هرچه  آمده  بوجود  فضای  در  دشمن  امروزه  گفت: 
حجم  با  را  کتاب هایی  مجازی  فضای  در  آورده.  میدان  به  داشته، 
1000 صفحه در راستای نقد قرآن به رشته تحریر در آورده. در حالی 
که اگر کسی فقط تفسیرالمیزان یا نمونه یا نور را مطالعه کند، متوجه 

می شود که نقدهای بیان شده بی اساس و مغرضانه بوده است. 

درحوزه علمیه خواهران گلستان برگزار شددرحوزه علمیه خواهران گلستان مطرح شد
اصالح جامعه بدون اصالح فرهنگ میسر نمی شود

نشست فصلی معاونان فرهنگی مدارس علمیه گلستان با حضور مدیر نظارت و 
ساماندهی و معاون فرهنگی گلستان در حوزه علمیه خواهران گلستان برگزار شد.

معاون فرهنگی حوزه علمیه خواهران گلستان گفت: این جلسه 
پیرامون  آغاز سال تحصیلی جدید  آستانه  در  نکاتی  بیان  با هدف 
همسان سازی فعالیت های فرهنگی مدارس و ساماندهی و حمایت 

علمی مبلغان پیش از ماه محرم تشکیل گردید.
شکل دهی  در  استاد  نقش  داشت:  بیان  کابوسی«  لیال  »خانم 
به اندیشه و انگیزه و رفتار طالب بی همتاست و بیشترین رسیدگی 
به  بخشی  عمق  همچنین  می رود.  انتظار  استاد  از  طلبه  حق  در 

باورهای طالب و دادن افق نگاه به ایشان از وظایف استاد است.
بیان  با  گلستان  خواهران  علمیه  حوزه  مدیریت  فرهنگی  معاون 
این که استادان نقش بسزایی در تهذیب و خودسازی طالب دارند، 
ادامه داد: نقش تربیتی استادان و اثرگذاری بر طالب، لزوم بیش از 
پیش خودسازی و الگودهی استادان و جهت دهی و اهمیت مباحث 
اخالق استادان از دیگر موضوعات مورد طرح در این جلسه بود.    

نشست فصلی معاونان فرهنگی مدارس استان
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بابلمازندران شهراستان الشترلرستان اراکمرکزیشهراستان احمدآبادیزدشهراستان شهراستان

آملمازندران شهراستان

خرمآبادلرستان شهراستان

بروجردلرستان شهراستان

پلدخترلرستان شهراستان

زرندیهمرکزی شهراستان

بهارهمدان شهراستان

تنکابنمازندران شهراستان

همدانهمدان شهراستان

اردکانیزد شهراستان

بافقیزد شهراستان

مهریزیزد شهراستان

نام کتاب:
مصادیق و مراتب حقوق در اسالم 

نویسنده: کبری جاوید
ناشر: 

مرکز نشر هاجر
قطع: رقعی

چاپ: احسان
شمارگان: 1000 نسخه
قیمت: 68/000 ریال

مرکز پخش:
02537842544
02537842543

نام کتاب:
نظم آهنگ قرآن 

نویسنده: ام البنین خالقیان
ناشر: 

مرکز نشر هاجر
قطع: رقعی

چاپ: احسان
شمارگان: 1000 نسخه
قیمت: 32/000 ریال

مرکز پخش:
02537842544
02537842543

نام کتاب:
مهاجرت علمی

نویسنده: منیره سادات 
کامرانی و سکینه قنبرپورگروی

ناشر: مرکز نشر هاجر
قطع: رقعی

چاپ: احسان
شمارگان: 1000 نسخه
قیمت: 38/000 ریال

مرکز پخش:
02537842544
02537842543

در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س(  بررسی شد

مدیر مدرسه علمیه خواهران بننت الرسول)س( الشتر، از برگزاری 
کارگاه مقدماتی آموزشی وبالگ نویسی با سخنرانی »خانم رحیمی« 

و با حضور طالب و استادان این مدرسه خبر داد.
»خانم قنبری« هدف از برگزاری این دوره را ارتقای سطح علمی 
طالب، کسب آمادگی ابتدایی جهت فعالیت در فضای مجازی و 

وبالگ نویسی دانست.

مدرسه علمیه خواهران بنت الرسول)س( برگزار نمود

دوره مقدماتی آموزش وبالگ نویسی  

همکاری  با  الشتر  بنت الرسول)س(  خواهران  علمیه  مدرسه 
و  انتظار  فرهنگ  احیای  راستای  در  اسالمی  تبلیغات  سازمان 
دوره  برگزاری  به  اقدام  مهدوی  فعالیت های  زمینه  فراهم سازی 
کالس های خودخوان با موضوع »تحلیل تکنیك سازی غرب علیه 

مهدویت و موعود گرایی« نمود.
و  کتاب »غرب  بود  فعال  مبلغات  ویژه  این دوره  گفتنی  است 
علیه مهدویت« در اختیار عالقه مندان قرار گرفت و آزمون آن نیز 

برگزار گردید. 

برگزاری کالس های خودخوان با موضوع:

تکنیک سازی غرب علیه مهدویت و موعودگرایی

به همت مدرسه علمیه خواهران محدثه)س( بروجرد، راهپیمایی 
روز عفاف و حجاب در سراسر کشور برگزار شد.

گفتنی است طالب و استادان مدرسه علمیه خواهران محدثه)س( 
در راهپیمایی حافظان حریم خانواده شرکت نمودند.

مدرسه علمیه خواهران محدثه)س( برگزار نمود

راهپیمایی حافظان حریم خانواده

مدیر مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( از اعزام 6 نفر از طالب 
این مدرسه به اردوی جهادی پلدختر خبر داد.

»خانم اعظم آزادبخت« گفت: در راستای منویات مقام معظم 
فقرزدایی  و  جهادی  اردوهای  بر  تأکید  بحث  در  رهبری)مدظّله العالی( 
علمیه  مدرسه  و...  عمرانی  فرهنگی،  لحاظ  از  محروم  مناطق  از 
را جهت  توانمند  و  متعهد  از طالب  نفر  الزهرا)س( شش  خواهران 
اعتقادی  مباحث  و  قرآن  احکام،  اخالق،  کالس های  اجرای 
به منظور تقویت بنیه فرهنگی و معنوی روستاهای محروم استان 

لرستان اعزام نمود.

مدیر مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( خبر داد

 اعزام 6 مبلغ  به اردوی جهادی 

دوره آموزشی بلندمدت مداحی با سخنرانی »خانم زینب شریفی« 
معصومیه)س(  خواهران  علمیه  مدرسه  استادان  و  طالب  جمع  در 

خرم آباد برگزار گردید.
گفتنی است این دوره در راستای ترویج اندیشه اهل بیت)علیهم السالم( 
به ویژه اندیشه امام حسن)ع( و تقویت بنیه علمی مداحان برگزار گردید.

در مدرسه علمیه خواهران معصومیه)س( برگزار شد

دوره آموزش بلندمدت مداحی

به مناسبت سالروز اقامه نخستین نمازجمعه، کتابخانه »آیت الله 
یوسفیان« حوزه علمیه خواهران آمل افتتاح شد.

این  در  آمل  امام جمعه  مرتضوی«،  »حجت االسالم سیدجلیل 
مراسم گفت: از فعاالن حوزه علمیه خواهران آمل کمال قدردانی 
را داریم که تالش های ارزشمندی برای راه اندازی کتابخانه آیت الله 
که  فعالیت های حوزوی  سایر  و  آمل  فقید  امام جمعه  یوسفیان)ره( 

صورت گرفته است.
خداوند  که  نعمت هایی  از  شکرگزاری  افزود:  آمل  جمعه  امام 
متعال به ما ارزانی نموده اهمیت بسیاری دارد که باید قدردان بوده 

و سپاس آن را نسبت به حضرت حق داشته باشیم.
حجت االسالم مرتضوی گفت: کار خانواده امام جمعه فقید آمل 
در اهدای کتب این عالم گرانقدر به کتابخانه حوزه علمیه خواهران 

آمل بسیار ارزشمند است و جای تقدیر دارد.
او  کتابخانه  عالم  یک  سرمایه  نمود:  تصریح  آمل  جمعه  امام 
است که بهترین خاطرات و ناگفته های بسیاری راجع به آن وجود 
عام المنفعه  و  ارزشمند  اقدامی  یوسفیان  آیت الله  خانواده  که  دارد 

انجام دادند که برای آن فقید باقی الصالحات است.
به  نسبت  و  بود  دلسوز  و  مردمدار  یوسفیان  آیت الله  افزود:  وی 
طالب و عالمان حساسیت خاصی داشتند و حوزه های علمیه مورد 
محبت خود قرار می دادند و عالقه بسیاری نسبت به طالب داشتند.
حجت االسالم مرتضوی در پایان اظهار داشت: مردم ولی نعمت 
ما هستند که باید بهترین خدمات و تالش ها را برای آنان صورت 

دهیم که علمای بزرگوار و اساتیدمان به این امر توجه داشتند.

به مناسبت سالروز اقامه نخستین نمازجمعه، افتتاح شد

کتابخانه مدرسه علمیه خواهران 
حضرت فاطمه الزهرا)س(

دوره  برگزاری  از  بابل  الزهرا)س(  خواهران  علمیه  مدرسه  مدیر 
تخصصی دو روزه آموزش احکام بانوان با حضور »خانم طالبیان«، 
مسئول ارزیابی مرکز ملی پاسخگویی به سواالت شرعی خواهران و 
دوره دو روزه آموزش اصول مداحی با حضور »خانم ناصری نژاد«،  

نویسنده کتاب اصول مداحی خبر داد.
و  طالب  از  نشست  این  در  گفت:  فاطمه  روحانی«  »خانم 
و طالب  بابل  الزهرا)س(  خواهران  علمیه  مدرسه  دانش آموختگان 
مدارس همجوار دعوت به عمل آمد و هدف از برگزاری این دوره 
زمینه  در  جامعه  در  طالب  و  مبلغان  پاسخگویی  قدرت  تقویت 

پاسخگویی به احکام و ترویج فرهنگ صحیح مداحی بوده است. 

مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( برگزار نمود

دوره تخصصی آموزش احکام بانوان

علمیه  مدرسه  در  احکام   آموزش  تابستانی  طرح  کالس های 
خواهران عصمتیه بابل برگزار گردید.

منظور  به  گفت:  بابل  عصمتیه  خواهران  علمیه  مدرسه  مدیر 
پیشرفت علمی طالب در مبحث احکام دو طرح مجزا اجرا گردید. 
طرح اول در ماه مبارک رمضان با موضوع فقه تخصصی )خمس، 
احکام طهارت، تجهیز میت و...( با همکاری مرکز مدیریت بابل و 
با حضور »استاد عالیی نژاد«، مدرس  و پژوهشگر احکام در دفتر 
مقام معظم رهبری)مدظله العالی( از قم بود که در 6 جلسه برگزار گردید.
با حضور »استاد  بانوان و  با موضوع فقه تخصصی  طرح دوم: 
خانم ثاب«، مؤسس و از استادان مدرسه علمیه خواهران عصمتیه  

بود در 10 جلسه برگزار گردید.

برگزاری طرح تابستانی آموزش احکام در 
مدرسه علمیه خواهران عصمتیه

مراسم تجلیل از استادان برتر مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( 
تنکابن باحضور طالب و استادان این مدرسه برگزار شد.

این  در  تنکابن  الزهرا)س(  فاطمه  خواهران  علمیه  مدرسه  مدیر 
مانند  نام آوری  مربیان  درخشان  سیمای  تاریخ،  گفت:  مراسم 
ائمه اطهار)علیهم السالم( را به عنوان انسان سازان متعهد که با تزکیه و تعلم 
کاخ های بلندپایه های علم و فضیلت را بنا نهادند و پرچم توحید را بر 
افراشته اند را به یادگار دارد؛ معلمانی که با ایثار و استقامت فرزندانمان 

را از تاریکی و جهل به سوی روشنایی علم و معرفت کشاندند.
»خانم زهرا هدایتی همت« افزود: در مقام معلمان همین بس 
که بزرگ ترین پیامبر و معلم فرزانه جهان اسالم فرمودند: »برای 
معلم و عالم تمامی آنچه در آسمان و زمین است استغفار می کنند 
حتی ماهیان در آب. فضیلت و برتری معلم و عالم نسبت به عابد به 

برتری ماه نسبت به ستارگان است.«
از  رشادت«  »خانم  زحمات  از  مراسم  این  در  است،  گفتنی 
استادان پیشکسوت حوزه های علمیه خواهران تقدیر به عمل آمد.

در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( برگزار شد

مراسم تجلیل از استادان برتر

کرسی آزاداندیشی با عنوان »نگاهی به جریان های تکفیری به ویژه 
داعش« در مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( تنکابن برگزار شد.
»حجت االسالم فالحی«، کارشناس مسائل سیاسی بیان کرد: 
دشمنان اسالم از ابتدا تاکنون تمام تالش خود را کردند که شیعه 
در اجتماع رشد نکند. از طرفی فرقه ضاله بهائیت را تولید و پرورش 
با  استعمارگران  و  دشمنان  کنند.  دور  جامعه  از  را  علما  تا  دادند 
تحقیق و بررسی  ویژگی های مردمان هر سرزمین به ویژه شیعیان 
به این نتیجه رسیدند که باید مردم را در جهل و گمراهی نگه داشته 

تا بدون تفکر و تعقل باشند.
وی افززود: مقام معظم رهبری)مدظله العالی( نیز بارها پیرامون مسئله 
با  و  داشت  بصیرت  مختلف  مسائل  در  باید  گفته اند.  سخن  نفوذ 
گاهی و درایت، با نفوذ مقابله کرد. هنوز هم جریان های تکفیری  آ
آن ها  از خطرناک ترین  یکی  دارند که  دنیا وجود  نقاط مختلف  در 
بر  را  بزرگترین ضربه  نام اسالم  به  تروریست ها  این  داعش است. 
دین وارد می کنند. آمریکا و اسرائیل غاصب با پرورش دادن داعش 
نقشه دولت  بنا کرده،  را  می خواهند یک رژیم صهیونیستی جدید 
اسالمی عراق تا شام که هم اکنون در اختیار داعش  قرار گرفت 
و تأمین کننده نیاز های استعمار گران در منطقه است را پیاده کند.
داعش  نشست گفت:  این  داور  عنوان  به  »آقای سلمی«  همچنین 
یک هویت مستقلی ندارد و از هر جهت وابسته به کشورهای استعمارگر 
است. فرقه وهابیت ثمره قدرت طلبی و غارت بوده، و هدفشان مبارزه 
توان  با  شیعی  کشور  یک  عنوان  به  ایران  امروزه  است.  ناب  اسالم  با 
امنیتی و نظامی قوی خطر بزرگی برای دشمنان خود به شمار می آید؛ 
زیرا می تواند اسالم و انقالب اسالمی را به دیگر نقاط جهان صادر کند.
باید یک اسالم شناس واقعی  وی ادامه داد: طالب حوزه های علمیه 
رشد  جهت  در  آینده  نسل های  به  دینی  معارف  و  مفاهیم  انتقال  با  بوده، 
جوامع بشری و فراهم نمودن بستر ظهور منجی عالم بشریت تالش کنند.

بررسی خطر جریان  های تکفیری

دکتر  »آقای  باحضور  نویسی  وبالگ  آموزشی  دوره  دومین 
خواهران   علمیه  حوزه  اطالعات  فناوری  مسئول  طائی زاده«، 

استان مرکزی در این حوزه برگزار شد.
در  وبالگ نویسی  مزایای  بیان  با  دوره  دراین  طائی زاده  دکتر 
کوثرنت و ایجاد قابلیت حضور غیرطالب در این فضای امن، گفت: 

در کوثرنت تمامی محتواها مورد اعتماد و بدون نکات منفی است.
تئوری  مسائل  بیان  از  پس  نیز،  مبتدی  دوره  در  افزود:  وی 
وبالگ نویسی، طالب در کارگاه عملی، ایجاد وبالگ و بارگذاری 
مطالب را با حضور استادان آقایان »جلیلی« و»کیانی« فرا گرفتند.

در حوزه علمیه خواهران استان مرکزی برگزار شد

 دومین دوره آموزش وبالگ نویسی

مراسم جشن سالروز ازدواج حضرت زهرا)س( و حضرت علی)ع( با حضور 
طالب و استادان در مدرسه علمیه خواهران کوثر زرندیه برگزار شد.

در  دانشگاه  و  حوزه  استاد  طباطبایی«،  »خانم  مراسم  این  در 
سخنانی به بیان فضیلیت های ماه ذی الحجه پرداخت. 

در مدرسه علمیه خواهران کوثر برگزار شد
جشن سالروز ازدواج حضرت زهرا)س( و حضرت علی)ع(

هیات  برگزاری  از  بهار  کبری)س(  صدیقه  علمیه  مدرسه  مدیر 
مذهبی با حضور طالب و استادان در این مدرسه خبر داد.

»خانم معصومه عیوضی« ، هدف از برگزاری این هیات را تقویت 
و  نمود  اعالم  شهرستان  سطح  در  مذهبی  فرهنگی،  برنامه های 
جذب  راستای  در  باید  عمومی  فرهنگ  کلی  سیاست های  گفت: 

افراد و اشاعه فرهنگ اسالمی در حوزه های علمیه باشد.
مذهبی  هیات های  صحیح  مدیریت  اهمیت  به  اشاره  با  وی 
گفت: اگر مجالس مذهبی به درستی مدیریت شود سبب افزایش 
مثبت اندیشی دینی و انقالبی در جامعه خواهد شد و اگر ظرفیت 
خروجی  توان  شود  کنترل  درستی  به  مذهبی  هیات های  بی بدیل 

مذهبی و فرهنگی آن افزایش می یابد. 
مدیر مدرسه علمیه صدیقه کبری)س( بهار در پایان خاطر نشان 
اطعام  و  تقویت  به  باید  آنجایی که هیئت های مذهبی  از  ساخت: 
فکری و فرهنگی مردم توجه ویژه ای داشته باشند به همین  منظور 
بیشتر  هرچه  فعالیت  و  نهادینه سازی  برای  باید  علمیه  حوزه های 

هیات های قرآنی در نقاط مختلف تالش کنند.  

در مدرسه علمیه خواهران صدیقه کبری)س( مطرح شد

برپایی مجالس مذهبی موجب افزایش 
مثبت اندیشی دینی و انقالبی در جامعه می گردد

کارگاه آموزش سامانه مالی ریحان با حضور معاون اداری – مالی 
علمیه  حوزه  در  استان  مدارس  مالی  اداری-  معاونان  و  همدان 

خواهران همدان برگزار شد.  
»حجت االسالم فاضلیان«، استاد حوزه و دانشگاه، در این کارگاه 
با اشاره به وظیفه خطیر معاونان اداری- مالی به داشتن اخالق، 

عبادت، تقوا، شجاعت و کرامت  در مسئولیت مالی  تأکید نمود.

در حوزه علمیه خواهران  همدان برگزار شد

کارگاه آموزش سامانه مالی ریحان

از  همدان  الزهرا)س(  خواهران  علمیه  مدرسه  فرهنگی  معاون 
آشنایی  هدف  با  استادان  و  جماعات  ائمه  آموزشی  دوره  برگزاری 
ائمه جماعات از فتنه های دشمنان و نفوذ آنان در اقشار جامعه و 

راهکارهای مقابله با آنان در این مدرسه خبر داد.
و  جماعات  ائمه  آشنایی  هدف  با  دوره  این  گفت:  خرازی«   »خانم 
استادان از فتنه های دشمنان، نفوذ آنان در اقشار جامعه، راهکارهای 
مقابله با آنان و نقش حوزه های علمیه در مقابل نفوذ آنان برگزار گردید.

نقش حوزه های علمیه خواهران در مقابل 
نفوذ دشمنان

جشن میالد امام رضا)ع( با حضور طالب و استادان در مدرسه 
علمیه حضرت زهرا)س( احمدآباد برگزار شد.

در این مراسم »خانم ابراهیمیان«، استاد حوزه و دانشگاه، ضمن 
بیان فضایل امام رضا)ع( و احادیثی از ایشان و کرامات آن حضرت، 
نامه امام رضا)ع( به عبدالعظیم حسنی را قرائت نمود و گفت: امام 
رضا)ع( دراین نامه مؤمنان را به راست گویی و سکوت و ترک جدال 

سفارش فرمودند و از آن ها خواسته اند تا به دیدار یکدیگر بروند. 

در مدرسه علمیه خواهران حضرت زهرا)س( برگزار شد
جشن میالد امام رضا)ع(

اردکان  الزهرا)س(  فاطمه  واصول  فقه  تخصصی  مرکز  همت  به 
طالب پور«،  »آقای  حضور  با  مبلغان  آموزش  و  ساماندهی  جلسه 
از  تن  چند  و  امیری«  »خانم  شیری«،  »خانم  حبیبی«،  »خانم 

مبلغان فعال در کانون قرآن این شهرستان برگزار شد.
در این جلسه خانم حبیبی گفت: از مشکالت طالب، نداشتن حامی 
هزینه هایی  برنامه  یک  جهت  می شود  مجبور  طلبه  گاه  است.  مالی 
صرف کند که اصال دیده نمی شود و چنین مشکالتی در برخی موارد 

باعث بروز مشکالت خاص و بعضا باعث دلسردی طالب می گردد.
در ادامه خانم امیری بیان کرد: متاسفانه علی رغم داشتن تعداد 
بسیار زیاد طالب دانش آموخته، تعداد مبلغان ما کم است چرا که 
کجا  واز  چگونه  را  تبلیغ  نمی داند  اما  نموده  طی  را  دروسی  طلبه 
شروع کند و تنها از او خواسته می شود که شروع به کار تبلیغی کند 
لذا بایستی عالوه بر تحصیل، آموزش تبلیغی هم به طالب داده 
شود و در حین دوره های تبلیغی، کار اجرایی هم از طالب خواسته 

شود تا با تجربه بر کار تبلیغ مسلط شوند.
با  گفت:  اردکان  قرآن  کانون  رییس  طالب پور،  آقای  ادامه  در 
این  دیگر  مشکل  گفت  باید  آن ها  پذیرش  و  مشکالت  این  وجود 
است که طالبی که در زمینه تبلیغ کار می کنند هرکدام به تنهایی 
دیده  یا  آن ها  عملکرد  لذا  می کنند  عمل  جزیره ای  صورت  به  و 

نمی شود یا نادیده گرفته می شود.
جهت  برنامه ریزی  تا  شد  موظف  امیری  خانم  سرکار  پایان  در 

برگزاری این دوره ها را انجام دهند.

در مرکز تخصصی فقه واصول فاطمه الزهرا)س( برگزار شد

جلسه ساماندهی و آموزش مبلغان

مقاومت  حوزه  همکاری  با  حجاب  و  عفاف  تخصصی  نشست 
مدرسه  در  استادان  و  طالب  حضور  با  و  بافق  الزهرا)س(  فاطمه 

علمیه خواهران الزهرا)س(  این شهر برگزار گردید.
این  با  مبارزه  راهکارهای  و  بی حجابی  معضل  نشست  این  در 

منکر در قالب پرسش و پاسخ بررسی گردید.
حجاب،  شدن  کم رنگ  علل  مراسم  این  ادامه  در  است  گفتی 
عدم رعایت حجاب و عدم توجه به مسأله بی حجابی مورد بررسی 

قرار گرفت.

در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( تشریح شد

معضل بی حجابی و راهکارهای مبارزه با آن  

مدیر حوزه علمیه خواهران یزد از افزایش تقاضای تحصیل علوم 
حوزوی در مدارس علمیه خواهران استان یزد خبر داد.

 »حجت االسالم  محمد کارگرشورکی« گفت: مدیریت در حوزه 
و مدارس علمیه نیازمند ایثارگری است.

خواهران  علمیه  مدرسه  مدیر  معارفه  و  تودیع  آیین  در  وی 
الزهرا)س( مهریز اظهار داشت: این مدرسه در طی سالیان گذشته 
و  علمی  رتبه های  کسب  جمله  از  چشمگیری  موفقیت های 
پژوهشی در جشنواره های بانوی کرامت و عالمه حلی، مسابقات 
و  مبلغان  تربیت  همچنین  و  تبیان  مطهری)ره(،  شهید  کتابخوانی 

استادان کسب نموده است.
مرهون  را  موفقیت ها  این  کارگرشورکی،  محمد  حجت االسالم  
خواهران  علمیه  مدرسه  مدیر  زارع زاده«،  »خانم  ایثارگرانه  تالش های 
مهریز و همچنین امام جمعه مهریز به عنوان مؤسس این مدرسه دانست 

و از زحمات قریب به سه دهه این بانوی فرهیخته قدردانی به عمل آورد.
یادآوری مشکالت سال های  با  مدیر حوزه علمیه خواهران یزد 
گذشته در تحصیالت علوم حوزوی به ویژه در این مدرسه علمیه 
اظهار داشت: با پیگیری ها و تالش های خانم زارع زاده مدیر این 
مدرسه، سال تحصیلی جدید تعداد پذیرش شدگان به دوبرابر خواهد 
رسید و در کل استان یزد هم 35 درصد نسبت به سال قبل پذیرش 
بانوان عالقه مند به فراگیری علوم حوزوی افزایش نشان می دهد.

حجت االسالم کارگر شورکی از تکمیل ساختمان جدید مدرسه 
الزهرا)س( مهریز خبر داد و اظهار نمود: در سال تحصیلی  علمیه 

جدید با رفع نواقص ساخت و ساز، ساختمان جدید افتتاح شود.
گفتنی است خانم زارع زاده، مدیر سابق مدرسه علمیه خواهران 
الزهرا)س(، در ای۰==ن مراسم با اشاره به تاریخچه راه اندازی این 
اقدامات  از  مدرسه در سال 1368 و مشکالت آن زمان، بخشی 

انجام شده دوران مدیریت خود را تشریح نمود.
در پایان  این مراسم نیز با حضور جمعی از طالب و استادان ، لوح تقدیر 

و تکریم به خانم زارع زاده و حکم مدیریت به خانم شهبازی اعطا شد.

مدیر حوزه علمیه خواهران یزد خبر داد

تکمیل ساختمان جدید 
مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( مهریز


