
»آیت الله صفایی بوشهری« نماینده ولی فقیه و امام جمعه بوشهر در 
جمع طالب و استادان مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( گله دار 
با اشاره به نقش و ارتباط گناهان با باطن انسان گفت: اگر باطن انسان 
پاک نباشد، هیچ چیز نمی تواند باعث پاک شدن آن شود.
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صفحه ششمصفحه هفتم
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»خانم سهیال اثنی عشران«، مدیر امور 
بانوان و خانواده استانداری اصفهان:

حوزه های علمیه خواهران، 
موجب کاهش آسیب های 

اجتماعی شده است

»حجت االسالم والمسلمین محمودرضا جمشیدی«، مدیر حوزه های علمیه خواهران کشور، در نشست فصلی مدیران استانی حوزه های علمیه خواهران تصریح نمود

نقش چشم گیر حوزه های علمیه خواهران 
در مقابله با آسیب های اجتماعی

والمسلمین  »حجت االسالم 
مدیر  جمشیدی«،  محمودرضا 
کشور،  خواهران  علمیه  حوزه های 
استانی  مدیران  فصلی  نشست  در 
در  خواهران  علمیه  حوزه های 
مرکز  در  که   ،1394 زمستان 
مدیریت حوزه های علمیه خواهران 
برگزار شد، بر آماده سازی طرح 
آمایش استان ها و برنامه ریزی برای 

آینده تأکید نمود.
وی، در ادامه به نکاتی برای 
عملکرد  بیشتر  چه  هر  ارتقای 
حوزه های علمیه خواهران اشاره 
تا  داریم  نظر  در  افزود:  و  کرد 
همه  وضعیت  آینده،  سال  دو 
نظر  از  کشور  سراسر  در  ما  مدارس 
امکانات سخت افزاری و نرم افزاری، 
در حد خوبی باشد. در این باره الزم 
است شاخصه های این کار در دفتر 
به  و  آماده  نظارت  و  برنامه ریزی 

مدارس ارسال شود.
علمیه  حوزه های  مدیر 
خواهران کشور ، بار دیگر، تأکید 
کرد: شاخص های طرح آمایش 
به  و  کنید  آماده  را  استان ها 
مدیران استانی بدهید. باید طرح 
آمایش استان ها طرح مشخصی 
برای  گوناگون  زمینه های  در 
پنج و ده سال آینده داشته باشد. 
مشکالت  از  که  نیست  زیبنده 

مختلف بی خبر باشیم.
والمسلمین  حجت االسالم 
جمشیدی، با بیان این که حرکت 
ما در سطح 2، کیفی بخشی بوده 
است، تصریح نمود: سیاست ما 
رشته هایی  توسعه   ،3 سطح  در 
بوده است که تاکنون نداشته  ایم. 
در سطح 4 نیز توسعه، با احراز و 
استقرار شرایط بوده است. از سوی 
کرسی های  بخواهیم  اگر  دیگر، 
باید  باشیم،  داشته  نظریه پردازی 

حوزه های علمیه را تقویت کنیم.
وی پژوهش را مسئله ای جدی 
توجه است و  نیازمند  خواند که 
برای  فرصت  باید  نمود:  تأکید 
و  دانش آموختگان  آثار  عرضه 

طالب فراهم باشد. 

علمیه  حوزه های  مدیر 
از  ادامه،  در  کشور  خواهران 
مدیریت  مرکز  ویژه  توجه 
خواهران  علمیه  حوزه های 
اجتماعی  آسیب های  به  کشور 
در  کرد:  بیان  و  گفت  سخن 
محضر  در  متعددی  جلسات 
رهبری)مدظله العالی(،  معظم  مقام 
احصا  اجتماعی  آسیب های 
در  که  است  شده  مصوب  و 
این  در  برنامه هایی  ماه،  شش 
عنوان  به  ما  شود.  اجرا  زمینه 
حوزه های علمیه خواهران خود 
را موظف می  دانیم که در ارتباط 
رفع  و  اجتماعی  آسیب های  با 
آن، نهایت تالش خود را انجام 
گامی  خود،  سهم  به  تا  دهیم 
مقام  منویات  تحقق  جهت  در 
عظمای والیت برداشته باشیم.

والمسلمین  حجت االسالم 
قدمت  به  اشاره  با  جمشیدی، 
بیست ساله مرکز مدیریت حوزه های 
کنونی  وضعیت  خواهران،  علمیه 
توصیف  مطلوب  را  علمیه  مدارس 
نمود و اظهار داشت: خوشبختانه، 
مشارکت  ما  مدارس  از  بسیاری 
نیز  و  پرورش  و  آموزش  در  فعال 
تربیت نسل جوان دارند. همچنین 
خرسندیم که در وارد عرصه مقابله 
با آسیب های اجتماعی شده ایم و از 
مانند  آسیب هایی  آمار  آن،  رهگذر 
آمده  پایین  و...  خودکشی  طالق، 

است که در خور تأمل است.
وظیفه  کرد:  تصریح  وی 
به  را  رویکرد سازمان  که  داریم 
اجتماعی  آسیب های  با  مقابله 
مواظب  و  نماییم  معطوف 
این آسیب ها  نفوذ  از  باشیم که 
جلوگیری  طالب  خانواده  در 
در  آسیب ها  این  البته  شود. 
کمتر  بسیار  علمیه  حوزه های 
است  جامعه  الیه های  دیگر  از 
بیشتر  چه  هر  بکوشیم  باید  و 
کم شود. در این باره الزم است 
و  مدارس  مدیران  نظرات  از 
استادان  جامعه شناسان،  نیز 

اخالق و... بهره بگیریم.

اسکندری«،  »حجت االسالم 
مرکز  تبلیغی  فرهنگی-  معاون 
علمیه  حوزه های  مدیریت 
خواهران، در نشست فصلی 
علمیه  حوزه های  استانی  مدیران 
قرارگاه های  ایجاد  بر  خواهران، 
فرهنگی در کشور، طبق نظر مقام 
معظم رهبری)مدظله العالی( تأکید نمود.

در این نشست، وی با اشاره به آسیب های اجتماعی، خاطرنشان 
بانوان  به  آن،  از  برخی  و  مردان  به  آسیب ها،  از  برخی  ساخت: 
بازمی گردد. در زمینه آسیب های اجتماعی ویژه بانوان، حوزه های 
همچنین  باشد.  داشته  ورود  مستقیم  می تواند  خواهران  علمیه 
مردان  ویژه  اجتماعی  آسیب های  از  خوبی  به  زنان  اگر  معتقدیم 

گاه باشند، می توانند در رفع برخی از آنها کمک مؤثری نمایند.  آ
علمیه  حوزه های  مدیریت  مرکز  تبلیغی  فرهنگی-  معاون 
تعیین  اجتماعی  آسیب های  زمینه  در  کرد:   تصریح  خواهران 
اولویت ها و حرکت نقطه ای در کشور، مدنظر ماست. در این زمینه 
مدارس علمیه در مناطق مختلف، می توانند ضمن اولویت بندی 
نیز  را  توانمندی هایشان  منطقه شان،  در  اجتماعی  آسیب های 

مشخص نمایند تا برای حل آن اقدام کنیم.
وی، با اشاره به تنظیم فرمی در این باره، خاطرنشان ساخت: 
قرارگاه های  ایجاد  آینده،  سال  در  مهم  طرح های  از  یکی 

فرهنگی، به اقتضای مناطق و موضوعات است. 

نقش خواهران طلبه 
در کاهش آسیب های اجتماعی

»حجت االسالم اسکندری« تبیین کرد

مدیران  فصلی  نشست  در 
استانی حوزه های علمیه خواهران 
نشست،  در  حاضر  مدیران  کشور، 

»آقای  حضور  با  جلسه ای  در 
مالی  اداری-  معاون  عبداللهی«، 
علمیه  حوزه های  مدیریت  مرکز 
به  و  کردند  شرکت  خواهران، 
مسائل  درباره  نظر  تبادل  و  بحث 
مالی و روش های بهبود هزینه کرد 

بودجه مصوب پرداختند.
مرکز  مالی    - اداری  معاون 
مدیریت مدیریت حوزه های علمیه 
رفتاری  نماد  گفت:   خواهران 
حوزه های  مدیران  و  عناصر 

معظم  مقام  خواهران،  علمیه 
رهبری)مدظله العالی( است.

وی، با تجلیل از هوشمندی 
سیاسی مدیران، اظهار داشت: 
عرصه  در  فعالیت  ایران،  در 
و  است  هزینه بردار  سیاست 
با  اقتصادی  مباحث  در  حضور 
در  بود،  خواهد  همراه  ریسک 
به علم و  آوردن  حالی که روی 

فرهنگ، یکسره سود است.
داد:  ادامه  عبداللهی  آقای 

و  والیت  جنس  ما،  جنس 
نظام  سربلندی  ما،  دغدغه 

جمهوری اسالمی است.
مرکز  مالی  اداری-  معاون 
علمیه  حوزه های  مدیریت 
دیگری  بخش  در  خواهران، 
کرد:  تصریح  سخنانش،  از 
نظام  وارد  استانی  مدیران  اگر 
بودجه ریزی نگردند و اقتضائات 
استانی در نظر گرفته نشود، به 

نتیجه مطلوب نمی رسیم.

در نشست مدیران استانی حوزه های علمیه خواهران با معاونت اداری- مالی تصریح شد

مقام معظم رهبری)مدظله العالی(؛  نماد رفتاری مدیران حوزه های علمیه خواهران

مرکز  رئیس  خلج«،  »آقای 
عمران و نوسازی مرکز مدیریت 
در  خواهران،  علمیه  حوزه های 
استانی  مدیران  فصلی  نشست 
تربیت  بر   ،1394 زمستان  در 
حوزه های  در  انسانی  نیروی 
با  مقابله  منظور  به  علمیه، 

ناتوی فرهنگی تأکید کرد.
در این نشست، وی گفت: طبق بررسی های انجام شده، 49 منطقه 

شهرداری در سراسر کشور، فاقد مدرسه علمیه خواهران است.
آقای خلج افزود: در تهران، 39 مدرسه در 14 منطقه شهرداری 
داریم و بدین ترتیب، هشت منطقه پایتخت فاقد مدرسه علمیه است.
علمیه  حوزه های  مدیریت  مرکز  نوسازی  و  عمران  مرکز  رئیس 
نیروی  مجموعه  کردن  بزرگ  از  پرهیز  بر  تأکید  ضمن  خواهران، 
انسانی برای انجام دادن کارها، تصریح نمود: الزم است فضایی 
و  شود  گرفته  نظر  در  نیازها  به  توجه  با  و  طلبه  تعداد  با  متناسب 

براساس آن، به ساخت بنای مورد نیاز اقدام گردد.
پایان، مشارکت خیرین را در ساخت مدارس و تکمیل  وی، در 

پروژه های ساختمانی مهم خواند.
شایان ذکر است، در این نشست، »حجت االسالم قدسی پور«، 
مشاور رئیس مرکز عمران و نوسازی و سرپرست اداره کل پشتیبانی 
و عمرانی، »حجت االسالم الهی نژاد«، رئیس اداره زیرساخت های 
نیز  فنی  کنترل  و  نظارت  اداره  رئیس  زاهدی«،  »آقای  و  عمرانی 
مطالبی در این زمینه نوسازی و گسترش فضای عمرانی حوزه های 

علمیه خواهران ارائه نمودند. 

مقابله با ناتوی فرهنگی، با تربیت نیروی 
انسانی در حوزه های علمیه

»آقای خلج«، رئیس مرکز عمران و نوسازی مرکز مدیریت 
حوزه های علمیه خواهران عنوان کرد 

مدیران  فصلی  نشست  در 
خواهران  علمیه  حوزه های  استانی 
با »حجت االسالم رجبی نیا«، معاون 
حوزه های  مدیریت  مرکز  پژوهش 
شناسایی  کشور،  خواهران  علمیه 
آموزش،  برتر در حوزه  استعدادهای 
پژوهش، فرهنگی- تبلیغی، اخالق 
برنامه های  از  را  تربیت و مدیریت  و 

معاونت پژوهش برشمرد.
ابتدا،  در  کرد:  بیان  رجبی نیا  حجت االسالم  نشست،  این  در 
شناسایی استعدادهای برتر را از حوزه آموزش شروع کردیم. جای 
بسی خرسندی است که استان ها نیز در زمینه معرفی افراد برتر و 

نخبه های آموزشی همکاری داشته اند.
معاون پژوهش مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران کشور، 
استانی  مدیریت های  که  افرادی  برای  پرونده  تشکیل  به  اشاره  با 
معرفی می کنند، اظهار داشت: سال آینده، از معرفی شدگان دعوت 
به عمل خواهد آمد و پس از پنج مصاحبه با آنان، واجدان شرایط 
دیگر  بخش های  به  ارتقا،  و  حمایت  برای  و  می گردند  انتخاب 

معرفی می شوند.
همکاری  نحوه  درباره  نکاتی  بیان  با   ، رجبی نیا  حجت االسالم 
مدیران استانی با معاونت پژوهش مرکز مدیریت حوزه های علمیه 
خوب  جامعه  تشکیل  اهمیت  به  اشاره  ضمن  کشور،  خواهران 
نخبگان در حوزه های علمیه خواهران، تأکید کرد: الزم است در 
این  اجازه ندهیم حقی در  و  و نخبگان بکوشیم  برتر  افراد  معرفی 

باره ضایع شود.

»حجت االسالم رجبی نیا«،  معاون پژوهش مرکز مدیریت 
حوزه های علمیه خواهران کشور، مطرح نمود

شناسایی نخبگان حوزه های علمیه خواهران 
در عرصه های گوناگون

مدیران  فصلی  نشست  در 
علمیه  حوزه های  استانی 
مسئوالن  با  کشور  خواهران 
بهبود  اطالعات،  فناوری  مرکز 
کمی و کیفی خدمات مربوط به 
فناوری اطالعات در سال آینده 

مورد تأکید قرار گرفت.
»دکتر طائی زاده«،  رئیس مرکز فناوری اطالعات، از فعال سازی 
و اظهار  ابتدای سال 1394 خبر داد  عملیاتی سامانه کوثرنت در 
رتبه بسیار خوبی در  این سامانه در  اکنون،  داشت: خرسندیم که 

بین شبکه های اجتماعی سازمانی دینی قرار دارد.
وی یکی از دالیل ارتقای رتبه کوثرنت را رونمایی از سامانه موبایلی 
فناوری  مرکز   ،94 سال  در  ساخت:  خاطرنشان  و  دانست  کوثرنت 
را راه اندازی کرد.  نرم افزار موبایل  تولید  اطالعات مرکز داده و خط 
تمایل داشته  استانی که  و فرهنگی هر  پژوهشی  آماده ایم کارهای 

باشد، در قالب وب سایت و نرم افزار موبایلی بسته بندی نماییم.
رئیس مرکز فناوری اطالعات گفت: با وجود مرکز داده، بسیار 
راحت تر می توانیم خدمات مربوط به کالس آنالین را ارائه دهیم. 
سخنران بعدی نشست، »مهندس حجازی«، مدیر دفتر ایجاد و 
گسترش شبکه، با اشاره به اقداماتی که در حوزه شبکه در دستور 
نظر  از  مرحله، شبکه  دو  در  نمود: کوشیده ایم  تصریح  است،  کار 

کمی و کیفی ارتقا دهیم.
اداره  مسئول  کریمخانی«،  »مهندس  است  ذکر  شایان 
خدمات  کیفیت  ارتقای  درباره  نکاتی  نیز  ارزیابی،  و  برنامه ریزی 
سخت افزاری رایانه ای در مدارس علمیه خواهران در سراسر کشور 

ارائه داد. 

در نشست فصلی مدیران استانی حوزه های علمیه خواهران 
کشور با مسئوالن مرکز فناوری اطالعات مطرح شد

درخشش سامانه کوثرنت 
در حوزه شبکه های اجتماعی سازمانی دینی

نشست همکاری حوزه های 
علمیه خواهران استان 

قزوین با مؤسسه خیریه 
»فرشتگان راه آسمان«

حفظ و حراست از جمهوری اسالمی؛
یکی از وظایف حوزه های علمیه 

با  اسالمی«  انقالب  آرمان های  تداوم  در  علمیه  حوزه های  جایگاه  »تبیین  نشست 
سخنرانی »حجت االسالم عباس شفیعی« مبلغ سپاه آق قال در جمع طالب مدرسه علمیه 

خواهران صدیقه طاهره)س( انبارالوم برگزار شد.

»حجت االسالم 
سیدجعفر رضایی« 

امام جمعه عباس آباد:

پشتیبانی از 
حوزه های علمیه؛

زمینه ساز فراگیری 
تعالیم دینی در کشور

»آیت الله صفایی بوشهری«:

اعمال باید برای رضایت خداوند انجام شود

مدیر حوزه علمیه خواهران 
استان گلستان تبیین نمود

تأثیر بسیار مهم 
بانوان در تعلیم 
و تربیت جامعه 

شهادت مظلومانه حضرت فاطمه زهرا)س(، بر دوست داران عترت پاک نبوی)ص( تسلیت و تعزیت باد.

صدای ملت ایران تنها صدای رسایی است 
که در اوضاع آشفته جهان، برضد ظلم 

و استثمار و استعمار بلند است و دل های 
ملت ها و نخبگان را به خود جذب می کند و 

این صدای رسا را نباید از دست بدهیم.

اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

مدیر  جمشیدی«،  محمودرضا  والمسلمین  »حجت االسالم 
مرکز  زحمات  از  جلسه ای،  در  کشور،  خواهران  علمیه  حوزه های 
فناوری اطالعات مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران کشور 

تقدیر کرد.
وی، با اشاره به بخشی از کارهایی که در این مرکز انجام شده 
انجام شده را در خور تقدیر فراوان دانست و اظهار  است، زحمات 
فعالیت های  همه  برای  بستری  اطالعات،  فناوری  مرکز  داشت: 

حوزه های علمیه خواهران بوده و پیشرفت بسیاری داشته است.
راه اندازی  به  اشاره  با  جمشیدی،  والمسلمین  حجت االسالم 
شبکه کوثرنت و بالندگی روزافزون آن، خاطرنشان ساخت: شبکه 
کوثرنت، افتخار مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران به شمار 
با  و  کنیم  ایجاد  درگاه هایی  بتوانیم  زودی  به  امیدواریم  می رود. 
طالب  مختلف،  موضوعات  در  اجتماعی  شبکه های  راه اندازی 

گرامی بتوانند با مخاطبان بیرونی ارتباط برقرار سازند. 
فعالیت  به  اشاره  با  کشور،  خواهران  علمیه  حوزه های  مدیر 
شش هزار طلبه وبالگ نویس، ابراز کرد: مرکز فناوری اطالعات، 

یکی از پرکارترین بخش های مرکز به شمار می رود.

تقدیر از عملکرد مرکز فناوری اطالعات
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ماکو آذربایجان غربی

نقده آذربایجان غربی

خمینی شهر       اصفهان

اصفهان اصفهان

دهلرانایالم

اصفهان

اصفهان

ویالشهر

درچه

اردبیل

علمیه  مدرسه  فرهنگی  و  علمی  برتر  طالب  از  تجلیل  مراسم 
خواهران فاطمه الزهرا)س( ماکو برگزار شد.

»حجت االسالم رنجبر«، مدرس حوزه و دانشگاه، در این مراسم 
با جان  را  این که الزم است طالب اصول و فنون طلبگی  بیان  با 
کنیزان  در حقیقت  یادآور شد: خواهران طلبه  باشند،  پذیرا  و دل 
نیشخندها  و  تهمت ها  به  نباید  بنابراین،  زهرا)س( هستند؛  حضرت 

اعتنا کنند، بلکه با عزم راسخ به دنبال اهداف خود باشند.
وی اذعان کرد: با طلبگی نمی توان به مادیات رسید، بلکه پاداش 

و اجر طلبگی را خدا، اهل بیت)علیهم السالم( و امام زمان)عج( می دهند.

در مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( عنوان شد

پافشاری بر اصول طلبگی، بدون توجه به تهمت ها

و  خمینی)ره(  امام  آرمان های  با  طالب  پیمان  تجدید  مراسم 
شهدا، در مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( ماکو برگزار شد.
در این مراسم طالب با شعارهای »الله اکبر«، »درود بر خمینی« 

و...، با آرمان های بنیان گذار کبیر انقالب تجدید پیمان کردند.

تجدید پیمان طالب با آرمان های امام راحل و شهدا

گرامی داشت  مراسم  در  حیدریزاد«  محمد  »حجت االسالم 
پیروزی انقالب اسالمی، که با حضور طالب و دانش آموختگان در 
مدرسه علمیه خواهران فاطمیه)س( نقده برگزار شد، گفت: اکنون، 
ایران اسالمی کشوری قدرتمند در منطقه است که غربی ها نیز به 

این موضوع اعتراف می کنند.
امام جمعه نقده با بیان این که تمام قدرت جمهوری اسالمی ایران 
به سبب اخالص، بصیرت و هوشیاری مقام معظم رهبری)مدظله العالی( 
بگیریم،  تصمیم  اگر  کرد:  تأکید  است،  مردم  اراده  و  تصمیم  و 

می توانیم همواره رو به جلو و پیشرفت حرکت کنیم.
گفتنی است، در این مراسم، که با همخوانی سرود جمهوری ایران 
همراه بود، از هفده فعال فرهنگی و مبلغ برتر نقده تقدیر به عمل آمد. 

در جمع طالب مدرسه علمیه خواهران فاطمیه)س( تصریح شد

بصیرت مقام معظم رهبری)مدظله العالی( 
و اراده ملت؛ رمز پیروزی انقالب

نشست »طب اسالمی ـ سنتی« با حضور طالب و استادان در 
مدرسه علمیه خواهران فاطمیه)س( نقده برگزار شد.

»خانم زهرا محمدی«، کارشناس طب اسالمی، در این نشست 
با بیان آثار منفی لوازم آرایشی و ادکلن های دارای الکل اظهار کرد: 
تأثیر منفی روی پوست و  لوازم آرایشی و ادکلن های دارای الکل، 

مغز فرد دارد.
با  خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  اسالمی  طب  کارشناس 
روز گفت: سحرخیزی، سبب  و  بر خواب مناسب در شبانه  تأکید 

نشاط بیشتر می شود و اسالم نیز بر آن تأکید فراوانی دارد.

برگزاری نشست »طب اسالمی ـ سنتی«

همت  به  طالب  و  کادر  استادان،  حضور  با  سیاسی  نشست 
مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( ویالشهر برگزار شد.

»حجت االسالم محسن طالب پور«، نماینده ولی فقیه در لشکر 
با اشاره به شرایط حساس پسابرجام و توطئه نفوذ  ۸ نجف اشرف 
دشمن گفت: اگر ایران حاضر به پذیرش برجام نمی  شد، دشمنان 
در پی ایجاد فضای دو قطبی در کشور و جنگ داخلی بودند و با 

پذیرش برجام به دنبال نفوذ در بستر برجام هستند.
و  ناامیدی  موجب  انتخابات  در  شرکت  گفت:  پایان  در  وی 

شکست دشمن شد.

در مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( بیان شد

در مدرسه علمیه خواهران فاطمیه)س( بررسی شد

حضور مردم در انتخابات، موجب ناامیدی دشمن شد

نشست سیاسی با موضوع »اهمیت انتخابات« با حضور استادان، 
کادر و طالب در مدرسه علمیه خواهران فاطمیه)س( درچه برگزار شد.
»محمد براتی«، هادی سیاسی سپاه اصفهان گفت: به فرموده 
امام خمینی)ره(، انقالب ما انفجار نور بود و به جرئت می توان گفت 

که انقالب اسالمی ایران معجزه قرن است. 
حضور  و  شرکت  کرد:  تصریح  اصفهان  سپاه  سیاسی  هادی   

حداکثری مردم در انتخابات، موجب ناامیدی دشمن شد.
ایران مردم سرنوشت  وی اظهار داشت: در جمهوری اسالمی 
خود را در انتخابات رقم می زنند؛ لذا دقت در انتخاِب فرد اصلح، 

بسیار مهم است.
معظم  رهبر  فرموده  بنابر  کرد:  تأکید  پایان  در  براتی  آقای 

انقالب)مدظله العالی(، کسی را انتخاب کنید که مصِلح و انقالبی باشد.

اهمیت حضور مردم در انتخابات

چادگاناصفهان

نشست »سالمت معنوی و نقش آن در زندگی طالب«  با »حضور 
حجت االسالم حسن منتظری« استاد حوزه و دانشگاه در مدرسه 

علمیه الزهرا)س( چادگان برگزار شد.
حجت االسالم منتظری گفت: انسان مؤمن همواره با آرامش، 
اصول  رعایت  خاطر  به  و  می کند  زندگی  امید  و  درونی  اطمینان 
اخالقی و انسانی و باورداشتن به مسائل دینی و معنوی، از امراض 
روحی و روانی مصون است و چنین فردی به جهت داشتن توکل، 
لرزان  سختی ها  طوفان  در  و  می ماند  دور  نگرانی  و  اضطراب  از 

نمی شود.
خاطرنشان  بشر  امروز  زندگی  در  معنویت  تأثیر  به  اشاره  با  وی 
به  نیز  انسان  گیرد، جسم  قرار  در سالمت  روان  و  روح  اگر  کرد: 
سالمت می رسد و بحران امروز جوامع غربی همان بحران معنویت 

است.
استاد حوزه و دانشگاه در پایان مهم ترین مسئله در بحث سالمت 

معنوی را شناخت جایگاه انسان در آفرینش دانست. 

در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( برگزار شد

نشست »سالمت معنوی و نقش آن در زندگی« 
نشست سیاسی با هدف افزایش بینش سیاسی و بیان اهمیت انتخابات 
با حضور استادان، طالب و کادر در مدرسه علمیه خواهران رضویه 

خمینی شهر برگزار شد.
سپاه  فقیه  ولی  نماینده  قلی شیاسی«،  حسین  »حجت االسالم 
خمینی شهر، با اشاره به اهمیت حفظ آرمان های انقالب گفت: از 
مصادیق رزق طیب، طبق تفسیر المیزان و نظر عالمه طباطبایی، 
معنوی  و  اسالمی  آن حکومت  رأس  در  که  می باشد  معنوی  رزق 

است.
 نماینده ولی فقیه در سپاه خمینی شهر در ادامه گفت: انسان 
را  دین  دغدغه  باید  بلکه  باشد،  داشته  روزانه  دغدغه  فقط  نباید 
اسالمی  تشکیل حکومت  دین  احکام  مهم ترین  از  و  باشد  داشته 

است و الزمه حکومت اسالمی، توحید، رهبری و امت است.
 حجت االسالم قلی شیاسی در پایان افزود: نعمت انقالب اسالمی 
نصیب مردم ایران شده است و باید برای حفظ انقالب و آرمان های 

انقالب تالش کرد.

در مدرسه علمیه خواهران رضویه  بیان شد

حکومت اسالمی، از مصادیق رزق طیب است

قطبی«،  محمد  والمسلمین  »حجت االسالم  صمیمی  نشستی 
»حجت االسالم  همراه  به  اصفهان  اسالمی  تبلیغات  دفتر  رئیس 
آموزش  مؤسسه  سرپرست  احمدیان«،  عبدالرسول  والمسلمین 
عالی بانو مجتهده امین  با »حجت االسالم والمسلمین سیدمهدی 

ابطحی« مدیر حوزه علمیه خواهران استان اصفهان برگزار شد.
در این نشست، که در ساختمان مدیریت حوزه علمیه خواهران 
استان اصفهان برگزار شد، پیشنهاد تفاهم همکاری دفتر تبلیغات 
با مرکز مدیریت خواهران در زمینه تربیت مبلغ  اسالمی اصفهان 
بین الملل و آموزش زبان های انگلیسی و عربی طبق استانداردهای 

آموزشی در سطح مدارس علمیه خواهران مطرح شد.
براساس این گزارش، برگزاری دوره های تخصصی تربیت مبلغ 
بر  تأکید  با  اصفهان  اسالمی  تبلیغات  دفتر  در  متمرکز  صورت  به 
تربیت مبلغ مکتوب و تربیت مترجم زبان مطابق با ظرفیت حوزه 

علمیه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
تخصصی  رشته های  شد  مقرر  طرفین  توافق  طبق   همچنین 
مؤسسه  در  کالم،  و  اسالمی  مشاوره  رشته های  در   4 و   3 سطح 

آموزش عالی بانو مجتهده امین گسترش پیدا کند.

نشست تبادل نظر به منظور 
علمیه  حوزه های  بیشتر  تعامل 
خواهران استان اصفهان و دفتر 
امور بانوان استانداری اصفهان 
با حضور برخی مدیران مدارس 
و  اصفهان  خواهران  علمیه 
خمینی شهر در سالن کنفرانس 

مدیریت استان برگزار شد.
والمسلمین  »حجت االسالم 
مدیر  ابطحی«،  سیدمهدی 
استان  خواهران  علمیه  حوزه 
مدرسه   51 گفت:  اصفهان 
هفت هزار  با  خواهران  علمیه 
طلبه در استان مشغول فعالیت 

است.
پنج هزار  به  اشاره  با  وی 
علمیه  حوزه  دانش آموخته 
افزود:  اصفهان  خواهران 
تاکنون 1065 نفر مبلغ و قریب 
صد مشاور در حوزه های علمیه 

خواهران تربیت شده اند.
خواهران  علمیه  حوزه  مدیر 
استان اصفهان با بیان ضرورت 
به  سازمان ها  و  جامعه  نیاز 
متخصصین  و  کارشناسان 
امور  دفتر  گفت:  دینی  علوم 

اصفهان  استانداری  بانوان 
ارتباطی حوزه های  پل  می تواند 
علمیه و جایگاه های نیازمند به 

کارشناسان علوم دینی باشد.
والمسلمین  حجت االسالم 
تألیف  به  اشاره  با  ابطحی 
سطح  پایانی  تحقیق  چهارهزار 
مدارس  در  )کارشناسی(   2
سطح  پایان نامه   150 و  علمیه 
مراکز  در  ارشد(  )کارشناسی   3
خواهران  حوزوی  تخصصی 

خصوص  در  داشت:  اظهار 
و  زن  به  مربوط  موضوعات 
خانواده، موضوعات اعتقادی- 
آمادگی  تربیتی  و  اجتماعی 
کامل برای همکاری با سازمان 

و نهادهای مختلف داریم. 
وی با  اعالم آمادگی حوزه های 
علمیه خواهران استان اصفهان 
برای خدمت گزاری گفت: حوزه 
علمیه خواهران استان اصفهان 
نیروهایی معرفی می کند که توان 

فقه  ترویج  برای  باالیی  تبلیغی 
آل رسول)ص( داشته باشند.

در ادامه نشست، »خانم سهیال 
اثنی عشران«، مدیر امور بانوان و 
خانواده استانداری اصفهان گفت: 
مهم ترین  از  علمیه  حوزه های 
طالب  اجتماعی  سرمایه های 
هستند و طالب باید از این ظرفیت 

عظیم استفاده کنند.
وی افزود: حوزه های علمیه 
خواهران، موجب کاهش آسیب های 

اجتماعی در استان شده اند.
خانواده  و  بانوان  امور  مدیر 
استانداری اصفهان با بیان این 
که اگر بخواهیم اسالم را ترویج 
را  علمیه  حوزه های  باید  کنیم، 
داشت:  اظهار  نماییم،  تقویت 
باید  و  است  مهم  زنان  مسئله 
سامان دهی شود و حرکت های 
باید  زمینه   این  در  فرهنگی 

رصد شود.
باید  گفت:  پایان،  در  وی، 
در سازمان و نهاد های مختلف 
برای  طلبه  بانوان  از  کشور، 
تبلیغ و آموزش معارف اسالمی 

استفاده شود.

»خانم سهیال اثنی عشران«، مدیر امور بانوان و خانواده استانداری اصفهان:

حوزه های علمیه خواهران، موجب کاهش آسیب های اجتماعی شده است

دیدار رئیس دفتر تبلیغات اسالمی اصفهان با 
مدیرحوزه علمیه خواهران استان

حوزه  مدیر  ابطحی«،  سیدمهدی  والمسلمین  »حجت االسالم 
علمیه  حوزه های  نشست  در   اصفهان  استان  خواهران  علمیه 
خواهران و دفتر امور بانوان استانداری اصفهان با اشاره به این که 
گفت:  می گذرد  خواهران  علمیه  حوزه های  عمر  از  سال  هجده 
از  برادران کمتر  و  علمیه خواهران  بودجه کل حوزه های  مجموع 
بودجه یک دانشگاه است و همیشه کمک های خیرین و مردم یار 

حوزه ها بوده است.
علمیه  مدرسه  هجده  تاکنون  اصفهان  استان  در  افزود:  وی 
مدرسه  دوازده  و  گرفته  قرار  بهره برداری  مورد  و  ساخته  خواهران 
در سال  در  که  در حالی  است،  در دست ساخت  علمیه خواهران 
از ساخت و سازها  بوده و بعضی  جاری کمک های دولت ضعیف 

متوقف شده است.
مدیر حوزه علمیه خواهران استان اصفهان گفت: حوزه علمیه 
در تکمیل و بهره برداری پروژه های عمرانی، با مشکل مواجه است 
و بسیاری از پروژه های عمرانی حوزه های علمیه خواهران متوقف 

شده است و نیاز به یاری و حمایت دولت و خیرین دارد.
فکر  به  باید  که  این  بیان  با  ابطحی  والمسلمین  حجت االسالم 
تأکید  باشیم  علمیه  حوزه های  برای  اصولی  مالی  حمایت  ایجاد 
بودجه  اندازه  به  علمیه،  حوزه های  اداره  بودجه  هم اکنون،  کرد: 

اداره یک دانشگاه هم نیست.
استان اصفهان، در بخش دیگری  مدیر حوزه علمیه خواهران 
از سخنان خود، اظهار داشت: متأسفانه، حوزه علمیه در زمینه به 
پایان رساندن پروژه های عمرانی با مشکل مواجه است و بسیاری 
و  دولت  حمایت  و  یاری  به  که  است  شده  متوقف  پروژه ها  این  از 

خیرین نیاز دارد.

مدیر حوزه علمیه خواهران استان اصفهان تصریح کرد

ایجاد حمایت مالی اصولی برای حوزه های علمیه

با  انتخابات«  و  اسالمی  »انقالب  محوریت  با  سیاسی  نشست 
مجتهده  عالی  آموزش  مؤسسه  در  حبیبی«  اصغر  »سردار  حضور 

امین  اصفهان برگزار شد.
خداوند  می فرمایند:  قرآن  در  در  خداوند  گفت:  حبیبی  سردار 
باید  است.  نداده  قرار  مؤمنان  بر  کافران  تسّلط  برای  راهی  هرگز 
دانست که استقالل به معنای نفی همه وابستگی ها و عمل به نص 

صریح قرآن کریم است.
و  آزادی  استقالل،  تمامیت  معنای  به  را  انقالب  ادامه  در  وی 

جمهوری اسالمی معرفی کرد.
رزمنده هشت سال دفاع مقدس با اشاره به معنای آزادی، گفت: 
آزادی به معنای رهایی از هرگونه شرک و ظلم و طاغوت زدگی است  
و خط امام)ره( این آزادی را برای ملت ایران مهیا کرده است و هر جا 
از خط امام)ره( و والیت و شهدا فاصله گرفتیم، ضربات مهلکی به 

پیکر نظام وارد شده است.
و  آزادی  راه  در  انقالب)مدظله العالی(  معظم  رهبر  کرد:  خاطرنشان  وی 
استقالل ملت ایران همچنان پرچمدار و پیشتاز هستند و مقامات ارشد 
کشورهای همسایه همچون »والدیمیر پوتین«، رئیس جمهور روسیه، 

اذعان دارند که از تجربیات و آینده نگری رهبر ایران بهره برده اند.
انتخابات،  به  طمع  افزود:  مقدس  دفاع  سال  هشت  رزمنده   
به  دلبستگی  و  علقه  که  است  مجلس  به  افرادی  نفوذ  معنای  به 
کشورهای استعمارگر داشته باشند و بتوانند اهداف آنها را پیش ببرند.
 وی دومین نکته اساسی را انتخاب اصلح دانست و گفت: باید 
سعی کنیم با علم کافی و تحقیق فرد اصلح را انتخاب نماییم و در 

شعارها و تبلیغاتی دقت نماییم.
به  انتخابات  در  باید  کرد:  پایان، خاطرنشان  در  حبیبی،  سردار 
اصلح رأی دهیم و با حضور حداکثری و انتخاب اصلح، انتخابات 

خوبی رقم بزنیم و دشمنان را مأیوس کنیم.

 در مؤسسه آموزش عالی مجتهده امین  بررسی شد

 انقالب اسالمی و انتخابات

پنجمین مراسم جشن ازدواج 133 طلبه خواهر، همزمان با ایام 
والمسلمین  »حجت االسالم  حضور  با  و  زینب)س(  حضرت  والدت 
سیدمهدی ابطحی«، مدیر حوزه علمیه خواهران استان اصفهان، 
»حجت االسالم ملکی اصفهانی«، رئیس اداره ارتباطات سازمانی 
»حجت االسالم  خواهران،  علمیه  حوزه های  مدیریت  مرکز 
»خانم  و  اصفهان  آینده پژوهی  و  مهدویت  بنیاد  رئیس  نیلی پور«، 
اثنی عشران«، مدیرکل دفتر امور بانوان، در سالن همایش کتابخانه 

مرکزی شهرداری اصفهان برگزار شد.
ازدواج سنت  این که  بیان  با  ابطحی  والمسلمین  حجت االسالم 
گفت:  می کنند،  ازدواج  موجودات  همه  و  است  مقدس  و  الهی 

پیامبر اکرم)ص( ازدواج را سنت خود معرفی کردند.
افزود:  ادامه،  در  اصفهان،  استان  خواهران  علمیه  حوزه  مدیر 
پیامبر)ص( در روایتی فرمودند: کسانی که از دنیا رفته اند، در حالی 
که ازدواج نکرده اند، جزو بدترین افراد هستند و بیشتر اهل جهنم 
این  در  افراد  برخی  متأسفانه  نکرده اند.  ازدواج  که  کسانی هستند 
نکردن  ازدواج  برای  را  مالی  بهانه های  و  مسئله کوتاهی می کنند 
را  ازدواج  براساس روایات، خداوند  مطرح می نمایند، در حالی که 

ضامن رفع مشکالت مالی و بدهی های افراد قرار داده است.
وی با اشاره به لطف خداوند به کسانی که ازدواج کرده اند، اظهار 
تا  داد  قرار  را  ازدواج  که خداوند  است  ذکر شده  قرآن  در  داشت: 
باید  همسران موجب آسایش و آرامش یکدیگر شوند. پس انسان 

خود را با معیارهای زندگی همسرش تطبیق دهد.
هدف  اصلی ترین  گفت:  اصفهان  استان  علمیه  حوزه  مدیر 
اسالم  در  زیادی  بسیار  اهمیت  که  است  خانواده  تشکیل  ازدواج، 

دارد و تشکیل خانواده مانند تشکیل حکومت و نظام است.
وی در ادامه گفت: زن و شوهر باید از ابتدای ازدواج حسن خلق 
را در نظر داشته باشند و شرایط یکدیگر را درک کنند تا زمینه رفاه و 

آسایش زندگی آنها فراهم شود.
و  احترام  لزوم  به  اشاره  با  ابطحی  والمسلمین  حجت االسالم 
رابطه  باید در  محبت متقابل میان همسران تصریح کرد: زوجین 
خود در استفاده از کلمات دقت داشته باشند، زیرا کلمات و جمالت 

در ذهن نهادینه می شود.
با اشاره  پایان،  مدیر حوزه علمیه خواهران استان اصفهان، در 
جمعیت  افزایش  درباره  رهبری)مدظله العالی(  معظم  مقام  سخنان  به 
شیعیان  جمعیت  زیرا  کنید،  تجربه  را  شدن  فرزنددار  لذت  گفت: 

روبه کاهش است و باید با کاهش جمعیت مقابله نمود.

مدیر حوزه علمیه استان اصفهان 
در پنجمین مراسم جشن ازدواج طالب خواهر:

ازدواج، ضامن رفع مشکالت است

نیلی پور«،  »حجت االسالم مهدی 
رئیس بنیاد مهدویت و آینده پژوهی 
ازدواج  مراسم جشن  در  اصفهان، 
خواهران  علمیه  حوزه  طالب 
مسئولیت پذیری،  اصفهان،  استان 
زباله ها  از  پاک کردن ذهن  قدرت 
از  را  زندگی  در  نظم  و  نظافت  و 
زندگی  پایداری  عوامل  مهم ترین 
باالترین  گفت:  و  دانست  موفق 
مقام برای زن مادر بودن است، 
بودن  مادر  نقش  از  راحتی  به 
پدیده  امروزه،  ندهید.  استعفا 
چندمادری برای کودکان حاصل 

از مسئولیت ناپذیری است.

 وی ادامه داد: به زبان شهید 
در  که  اتفاقی  مطهری،  استاد 
این  می افتد،  خانواده  تشکیل 
تبدیل  »ما«  به  »من«  که  است 
اسالمی  فرهنگ  در  می شود. 
جنبه های  مهم ترین  از  یکی 
کسانی  است،  ازدواج  تربیتی، 
نمی دهند،  خانواده  تشکیل  که 
و  هستند  خام  عمر  آخر  تا 
پختگی ای  را که در اثر زن و مرد 
و پدر و مادر شدن نصیب انسان 

می شود، نمی چشند.
بیان  نیلی پور  حجت االسالم 
داشت: امام صادق)ع( فرمودند: 

ما  محبت  خنکای  کس  هر 
دلش  در  را  اهل بیت)علیهم السالم( 
مادرش  به  بسیار  کرد،  احساس 
خوردن  حالل  مال  کند.  دعا 
شکل گیری  در  بسیاری  تأثیر 
بانوان  به  لذا  و  دارد  فرزندان 
توصیه می کنم که توجه ویژه ای 

به امور معنوی داشته باشند.
رئیس بنیاد مهدویت و آینده پژوهی 
اصفهان اظهار داشت: خانواده 
موفق در قبال جامعه، مسئول 
به جنبه های  تنها  نباید  و  است 

خانوادگی توجه داشته باشیم.
مصِلح  زمان)عج( را  امام  وی   

تمام عاَلم دانست و خاطرنشان 
از  نهی  و  معروف  به  امر  کرد: 
به  انتظار،  فرهنگ  و  منکر 
و  سالم  جهان  ایجاد  معنای 
به  نباید  و  است  ظلم  از  عاری 

جامعه خود بی اعتنا باشیم.
حجت االسالم نیلی پور گفت: 
وقتی  فرمودند:  امیرمؤمنان)ع( 
با  فقیر هستید، با صدقه دادن 
در  خداوند  کنید.   تجارت  خدا 
قرآن مجید می فرماید: به مقام 
ابرار نمی رسد، مگر کسی که از 
خدا  راه  در  دارد،  دوست  آنچه 

انفاق کند.

رئیس بنیاد مهدویت و آینده پژوهی اصفهان در جمع خواهران طلبه استان: 

باالترین مقام برای زن، مادر بودن است

امام  معنوی  شخصیت  شناخت  موضوع  با  اخالقی  نشست   
خمینی)ره( با حضور »حجت االسالم والمسلمین سیدمحسن موسوی«، 
نماینده ولی فقیه و امام جمعه دهلران، در جمع استادان و طالب 

مدرسه علمیه فاطمیه)س( برگزار شد.
معنوی  شخصیت  گفت:  موسوی  والمسلمین  حجت االسالم 

امام خمینی)ره( موجب الگو شدن ایشان در دنیاست. 
وی افزود: امام خمینی )ره( با استعانت از خدا و نیروی معنوی توانستند 

احیاگر مکتب رسول اکرم)ص( باشند و در مقابل استکبار بایستند.
امام جمعه دهلران گفت: امام خمینی)ره( در سایه خودسازی و 
معنویت توانستند اسالم را در قلب ملت ایران زنده کنند و با علم و 
تدبیر سیاسی و رهبری قاطع، پرونده چندین ساله پهلوی را ببندند.
وی در پایان با تأکید بر الگو قرار دادن شخصیت امام خمینی)ره(، گفت: 
با ترک گناه و  باید  و  در عصر غیبت، دین داری و حفظ دین سخت است 
انجام دادن واجبات، به تهذیب نفس بپردازیم و شخصیت معنوی امام)ره( را 

الگو قرار دهیم تا بتوانیم به موفقیت دست پیدا کنیم.

در مدرسه علمیه خواهران فاطمیه)س( عنوان شد

امام)ره(؛ الگوی عینی دین داری در عصر غیبت
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آباده طشکفارستهرانتهرانایالمایالم

جنت شهرفارس

آبادهفارس
در جمع طالب مدرسه علمیه خواهران کوثر تأکید شد

شهر ریتهران

دزفولخوزستان

گراشفارس

با  ایالم  استان  خواهران  علمیه  حوزه  مدیر  مشترک  نشست 
اطهر)س(  زهرای  فاطمه  علمیه  مدرسه  در  ایالم،  خیرین  مجمع 

استان ایالم برگزار شد. 
زهرای  فاطمه  علمیه  مدرسه  مدیر  موسوی مقدم«،  »سیده  فاطمه 
و  پژوهشی  آموزشی،  فعالیت های   اهم  به  اشاره  ضمن  اطهر)س(، 
فرهنگی مدرسه خاطرنشان کرد: مدرسه علمیه خواهران فاطمه زهرای 
اطهر)س(، با حضور170 طلبه مشغول  تحصیل و چهارصد دانش آموخته، 
در زمینه های آموزشی، پژوهشی و فرهنگی حائز رتبه های برتر کشوری 
اهداف  پیشبرد  جهت  در  باید  متعال،  خداوند  عنایت  با  لذا  شده است؛ 

واالی حوزه های علمیه، قدم های بزرگ تری برداشت.
علمیه  حوزه  مدیر  نشست، »حجت االسالم حسنی«،  ادامه  در 
خواهران استان ایالم، گفت: حمایت خیرین به حوزه های علمیه، 

توفیق الهی است و موجب سعادت در دنیا و آخرت می شود.
وی در پایان گفت: حوزه های علمیه، با تربیت مبلغان در اهداف 
تهاجم فرهنگی  برابر  در  در جامعه  تأثیرگذاری  و  تبلیغ  برون گرایِی 
توسعه  و  ایجاد  و  مبلغان  اعزام  همچون  خوبی  اقدامات  دشمن، 

مؤسسات قرآنی وابسته به حوزه داشته است.

مدیر حوزه های علمیه خواهران ایالم تبیین کرد

حمایت خیرین؛ زمینه ساز سعادت در دنیا و آخرت

با  ایالم   استان  خواهران  علمیه  حوزه  مدیر  مشترک  نشست 
مسئول بسیج طالب و روحانیون استان برگزار شد.

خواهران  علمیه  حوزه های  مدیر  حسنی«،  »حجت االسالم 
حوزه های  همکاری  و  تعامل  گفت:  نشست  این  در  ایالم  استان 

علمیه با نهاد بسیج با هدف تربیت و ترویج تفکر دینی است.
وی با اشاره به اهمیت تعامل حوزه و بسیج، از تعامل و همکاری 
بسیج با مدارس علمیه تشکر و قدردانی کرد و گفت: بسیج می تواند 
فرهنگی  امور  و  دوره ها  برگزاری  برای  خواهران  حوزه  ظرفیت  از 

استفاده نماید.
بسیِج طالب  لوایی«، مسئول  ادامه نشست، »حجت االسالم  در 
علمیه  حوزه های  تعامل خوب  از  ابراز خشنودی  روحانیون ضمن  و 
خواهران استان ایالم با بسیِج طالب، گفت: بسیج طالب حوزه های 
بسیار  فرهنگی  زمینه های   در  و  بوده  فعال  بسیار  خواهران  علمیه 

خوب عمل کرده است 
وی در پایان تصریح کرد: حوزه های علمیه خواهران توانمندی 
جلسات  که  است  نیاز  بیشتر  تعامل  جهت  در  لذا  دارند؛  زیادی 

مشترک بیشتری از طرف دو نهاد تشکیل گردد. 

مسئول بسیِج طالب و روحانیون استان  تصریح کرد

توانمندی فراوان حوزه های علمیه خواهران

علمیه  مدرسه  فرهنگی  معاون  میرنظامی«،  خدیجه  »خانم 
سوم  شعبه  افتتاحیه  برگزاری  از  شهر  ری  الزهرا)س(  خواهران 
دارالقرآن این مرکز با عنوان »دارالقرآن امام حسن مجتبی)ع(«، در 

منطقه شورآباد کهریزک خبر داد. 
امنا  هیئت  اعضای  و  علمیه  مدرسه  این  مؤسسان  افزود:  وی 
و خیرین و متولیان مسجد امام حسن مجتبی)ع( هدف از تأسیس 
این دارالقرآن را گسترش و اشاعه فرهنگ قرآنی در مناطق محروم 
و برگزاری کالس های قرآنی در مقاطع سنی شکوفه های قرآنی، 
نوجوان و جوان در رشته های قرآنی )روان خوانی، روخوانی، تجوید( 
قرائت  تصحیح  و  بدانند  باید  دختران  آنچه  همچون  رشته هایی  و 

نماز بیان کردند.
گفتنی است، در این مراسم، »حجت االسالم موسوی«، امام جمعه 

باقرشهر، درباره اهمیت قرآن و قرآن آموزی به سخنرانی پرداخت.

به همت مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( صورت گرفت

افتتاح دارالقرآن امام حسن مجتبی)ع( 

نشست هم اندیشی سیاسی با عنوان »اهمیت شرکت در انتخابات 
مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسالمی«، با حضور طالب 
الزهرا)س( شهر ری  و دانش آموختگان در مدرسه علمیه خواهران 

برگزار شد.
»آقای سلطانی«، کارشناس مسائل سیاسی در این نشست بیان 
کرد: در این انتخابات سه گروه اصالح طلب، اصولگرا و اعتدالگرا 

کاندیدای خود را برای انتخابات معرفی کردند.
وی، در ادامه، به سخنان امام راحل درباره اهمیت انتخابات، به 

ویژه انتخابات مجلس شورای اسالمی، اشاره کرد.
آقای سلطانی با تأکید بر ضرورت شناخت طالب از احزاب مختلف 
کشور عنوان کرد: هر یک از احزاب کشور راهبردهای ویژه ای دارند.

یافتن  جلوه  مذموم  کرد:  تأکید  سیاسی  مسائل  کارشناس 
شروع  و  همگرایی  برای  گروه ها  آمادگی  درونی،  اختالفات 
است.  اصول گرایان  فرصت های  از  همگرایی،  برای  حرکت هایی 
به  می توان  نیز  اصالح طلبان  و  اعتدالگرایان  فرصت های  درباره 
انتخابات گذشته، موفقیت  در  پیروزی  روانی  از فضای  بهره گیری 

احتمالی در لغو تحریم ها و مانور روی ناکامی ها اشاره کرد.

راهبردها و فرصت های احزاب کشور 
برای پیروزی در انتخابات

خواهران  علمیه  مدرسه  دارالقرآن  در  مبلغ«  »تربیت  نشست 
الزهرا)س( شهر  ری برگزار شد.

»حجت االسالم عظیمی«، استاد حوزه در این نشست به طغیان 
و سرکشی فرعون اشاره کرد.

وی در ادامه به فرق حکومت دینی و مادی اشاره کرد.
استاد حوزه ادامه داد: حضرت موسی)ع( در این مسیر با موانعی 
از سوی  که  بود  گوناگونی  عذاب های  آنها  از  یکی  که  روبه رو شد 

خداوند برای قوم بنی اسرائیل نازل شد.
که  بود  این  مانع  دومین  کرد:  اظهار  عظیمی  حجت االسالم 
افراد ثروتمندی مانند قارون، خود مانع حکومت دینی بودند و سبب 

ایجاد فاصله طبقاتی در میان مردم می شدند.
وی در ادامه به سومین مانع موجود در مسیر حضرت موسی)ع( 

که تفکر مادی گرایی قوم بنی اسرائیل اشاره کرد.
استاد حوزه علمیه مانع چهارم را چالش سامری دانست که در 

قرآن به داستان آن اشاره شده است.

موانع موجود در مسیر دعوت حضرت موسی)ع(

پنجمین جلسه از سلسله نشست های »شیوه های امر به معروف 
و نهی از منکر« با سخنرانی »آقای علی تقوی«، مسئول سازمان 
امر به معروف و نهی از منکر، با حضور مدیر مدرسه علمیه خواهران 
حضرت زینب کبری)س(، استادان، کادر اجرائی و طالب برگزار شد.
منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  حوزه  در  قرآنی  علوم  کارشناس 
به  شدن  نزدیک  به  توجه  با  و  گذشته  مهم  مباحث  ادامه  ضمن 
به  رهبری،  خبرگان  مجلس  و  اسالمی  شورای  مجلس  انتخابات 

بیان ارتباط این واجب الهی و انتخابات پرداخت.
بنیان گذار مجمع احیاگران واجب فراموش شده، ضمن توضیح 
نفوذ و بیان انواع آن، نفوذ فرهنگی را نسبت به انواع دیگر دارای 

جایگاه ویژه ای دانست.

در مدرسه علمیه خواهران حضرت زینب کبری)س( بررسی شد

شیوه های امر به معروف ونهی از منکر

نشست سیاسی در مدرسه علمیه خواهران حضرت قاسم بن الحسن)ع( 
تهران برگزار شد.

فائق«، کارشناس سیاسی سخنان خود  »آقای  این نشست  در 
را با بیان ویژگی های انقالب در نقاط مختلف جهان آغاز کرد و در 
ادامه به تبیین تفاوت ها و ویژگی های انقالب اسالمی ایران با دیگر 

انقالب ها پرداخت.
وی اولین خصیصه این انقالب را اسالمی بودن و عاری بودن 
از تفکر نژادپرستانه و میهن پرستی متعصبانه دانست و تأکید کرد: 
و  بیشتر  مسئولیت  موجب  انقالب،  ایرانی  بودن  بر  اسالمی  تقدم 

سنگین تر در برابر این نهضت اسالمی است.
آقای فائق با اشاره به مبحث نفوذ که در ماه های اخیر مورد توجه 
رهبر معظم انقالب)مدظله العالی( بوده است، نقشه نفوذ دشمن را بسیار 
دقیق و خطرناک دانست و هدف اصلی دشمن از نفوذ و رخنه در 
انقالب را خالی کردن محتوای آن از اسالمی بودن و حفظ ظاهر 

اسالمی بیان کرد.
فرهنگ  صدور  طریق  از  را  کنونی  زمان  در  دشمن  نفوذ  وسیله  وی 
غرب، ترویج اشرافی گری بین مسئوالن و تحریف خط امام )ره( عنوان کرد.
آقای فائق، در پایان، با تأکید بر هزینه های هنگفتی که دشمن 
ایرانی صرف می کند، خاطرنشان ساخت:  با فرهنگ  برای مبارزه 
این انقالب، جهانی و هدف آن ترویج فرهنگ انقالبی به سراسر 

جهان است.

برگزاری نشست سیاسی در مدرسه علمیه 
خواهران حضرت قاسم بن الحسن)ع(

با  و  علم الهدی«  »حجت االسالم  سخنرانی  با  فرهنگی  نشست 
حضور طالب و استادان در مدرسه علمیه حضرت قاسم   بن الحسن)ع( 

برگزار شد.
حجت االسالم علم الهدی  حوزه را محلی برای خودسازی معرفی 
کرد و گفت: علم نور است و درس خواندن وسیله ای برای علم آموزی 

به شمار می رود.
وی افزود: علم و اخالق عالی، از مطالبات جامعه اسالمی از 

حوزه های علمیه است.
حجت االسالم علم الهدی، با تأکید بر آشنایی طالب با ادبیات 
اخالق اسالمی گفت: حضور طالب در محافل علمی و اخالقی 

نزد خدا مهم تر از جهاد است.
قشرهای  بین  در  طلبه  بانوان  اهمیت حضور  به  پایان،  در  وی 
مختلف مردم اشاره کرد و اخالق نیکو را موجب جذب قشر جوان 

به اندیشه اسالمی دانست.

ضرورت حضور فعال بانوان طلبه در جامعه

نشست سیاسی با موضوع »تحلیل انتخابات« در مدرسه علمیه 
خواهران حضرت قاسم بن الحسن)ع( تهران برگزار شد.

»خانم مصلحی«، کارشناس مسائل سیاسی، در این نشست به 
تبیین مبانی احزاب ایران، به ویژه اصول گرایان، پرداخت.

حضور  به  اصول گرا،  حزب  تأسیس  تاریخچه  بیان  با  وی 
و  کرد  اشاره  حزب  این  در  سیاسی  فعاالن  از  مختلفی  طیف های 
و اصول  ارزش ها  این حزب، حفظ  تشکیل  از  اصلی  گفت: هدف 

مقدس انقالب اسالمی ایران بود.
کارشناس مسائل سیاسی با تبیین شاخصه های اصول گرایی، اعتقاد 
و  فقیه  مطلقه  والیت  اصل  به  اعتقاد  خمینی)ره(،  امام  اندیشه های  به 

قبول داشتن قانون اساسی فعلی کشور را از این شاخصه ها برشمرد.
و  فقیه«  مطلقه  »والیت  کلمه  دقیق  تبیین  به  همچنین  وی 

اهمیت مجلس خبرگان رهبری پرداخت.
گاهی  خانم مصلحی در بخش پایانی سخنان خود با تأکید بر آ
جهان اسالم از خطراتی که آن را تهدید می کند، بیان کرد: سکوت 
حوزه های علمیه در برابر طاغوت ها و مستکبران زمان، سبب وارد 

آمدن ضرر جبران ناپذیر به تشیع و اسالم می شود. 

نشست »تحلیل انتخابات« 

نشست »تربیت مربی قرآن« با حضور 74 نفر از طالب مدارس 
علمیه خواهران امام حسین)ع( تهران، الزهرا)س( قیامدشت و کوثر 

ورامین برگزار شد.
»خانم عباس زاده«، نویسنده کتاب های کودک در این نشست 
با اشاره به اهمیت علم اظهار کرد: به منظور تبیین اهمیت علم و 
جایگاه آن برای کودکان، باید از مطالب کتاب شریف نهج البالغه 

استفاده کرد.
نویسنده کتاب های کودک افزود: امیرمؤمنان علی)ع( در کتاب 
انسان  می فرمایند:  ثروت  و  علم  فرق  درباره  نهج البالغه  شریف 
انسان مراقبت  از  ثروت مراقبت کند، در صورتی که علم  از  باید 

می کند.
جان  و  قلب  در  را  علم  باید  مربی  کرد:  تأکید  عباس زاده  خانم 
بداند  و  باشد  مدرک  پی  در  نباید  کودک  نماید.  نهادینه  کودکان 
را روشن  را وسیع می کند. علم، چراغ قلب  و نگرش  که علم دید 

می کند.
مدرسه  طالب   استادان،  حضور  با  نشست  این  است  گفتنی 
و  طالب  آشنایی  هدف  با  تهران،  حسین)ع(  امام  خواهران  علمیه 

دانش آموختگان با شیوه آموزش و مفاهیم قرآن کریم برگزار شد.

در نشست »تربیت مربی قرآن«مدارس علمیه تهران در 
مدرسه علمیه خواهران امام حسین)ع( تشریح شد

چگونگی تبیین جایگاه علم برای کودکان

فارسانچهارمحال و بختیاری

جشنواره قرآن کریم با حضور استادان، دانش آموختگان، طالب 
و فعاالن قرآنی، در مدرسه علمیه خواهران زینبیه فارسان برگزار 

گردید.
صحیح  شعار  ویژگی های  بیان  ضمن  عارفی«  »حجت االسالم 
گفت: شعار، به شعاردهنده قدرت می دهد و موجب ارعاب دشمن 

و دلگرمی موافقان می شود.
آیات  انسان، گفت:  به کرامت و سعادت  با اشاره  ادامه  وی در 
قران با وجود تنوع موضوعات، یک هدف را دنبال می کنند و آن 
کرامت و سعادت انسان است و هدف اصلی پیامبر)ص( نیز راهنمایی 

انسان  برای رسیدن به سعادت و کرامت بود.
مقدس  دفاع  دوران  رزمنده  طالبی«  »حجت االسالم  ادامه  در 
ضمن بیان خاطرات از دوران انقالب و جنگ تحمیلی گفت: امر 
به معروف و نهی از منکر از امور بسیار مهم هستند و بانوان باید با 

جدیت و عزم در این زمینه فعالیت کنند. 
شایان ذکر است در پایان از برگزیدگان جشنواره قران، با اهدای 

جوایز تقدیر به عمل آمد.

به همت مدرسه علمیه خواهران زینبیه برگزار شد

جشنواره قرآن کریم

سخنرانی  با  اخالق  کالس 
معاونت حوزه های علمیه خواهران 
و  طالب  حضور  با  و  کشور 
استادان، در مدرسه علمیه خواهران 
دزفول  الزهرا)س(  علمیه  حوزه 

برگزار شد.
»حجت االسالم اسکندری« ضمن بیان اهمیت مباحث علوم دینی، 
به جایگاه و رسالت طالب اشاره کرد و عنوان نمود: سه رسالت اصلِی 
اهل بیت)علیهم السالم((،  سیره  نهج البالغه،  )قرآن،  دین  حقایق  شناخت 

عمل و آموزش مباحث دینی بر عهده طالب است.
داد:  ادامه  کشور  خواهران  علمیه  حوزه های  فرهنگی  معاون 
برکات  از  و   گرفت  شکل  دین  تبلیغ  براساس  اسالمی  انقالب 

انقالب اسالمی ایران، وجود حوزه های علمیه خواهران است . 
وی در پایان سخنان گفت: رمز موفقیت طلبه در زندگی فردی 
جا  بر  سخنرانی،  و  نوشتن  تمرین  دقیق،  مطالعات  اجتماعی،  و 
زندگی  ضروری  زوایای  به  دادن  اهمیت  و  علمی  آثار  گذاشتن 
زیرا  با خداست،  انس  و  عبادت  زندگی)تفریح(،  در  تنوع  همچون 

عبادت، سبب نورانیت دل و روح می شود.

در مدرسه علمیه خواهران حوزه علمیه الزهرا)س( عنوان شد 

عبادت سبب نورانیت دل و روح می شود

طالب  و  جزایری«  موسوی  »خانم  سخنرانی  با  اخالق  جلسه 
سطح 2 و3 در مدرسه علمّیه الزهرا)س( دزفول برگزار گردید.

حقیقت  داشت:  اظهار  کالم  آغاز  در  جزایری  موسوی  خانم 
خودشناسی  مرحله  به  انسان  اگر  و  است  وابستگی  عین  انسان 

برسد، نتیجه اش شناخت خدا و فرستاده خداست. 
وی افزود: یکی از عوامل حضور نداشتن و ندیدن امام زمان)عج(، 

فقدان تقاضای حقیقی ظهور حضرت)عج( است. 
نظام  در  خداوند  کرد:  تصریح  ادامه  در  جزایری  موسوی  خانم 
علم  زمان)عج(  امام  است؛  داده  قرار  بدل  و یک  اصل  هستی یک 
لدنی دارند و والیتشان تکوینی و تشریعی است؛ ولی فقیه نیز نایب 

برحق معصوم)ع( است.
وی ادامه داد: امام زمان)عج( برنامه هایی الزم برای سعادت انسان  
ابالغ می فرمایند. ولی فقیه نیز در دوران غیبت، تمام برنامه هایی را 

تشریع می نماید که برای مصلحت زندگی انسان هاست.
وی عنوان نمود: به واقع، خبرگان رهبری کاشف و به دست آورنده 
ولی فقیه منصوب از جانب خداوند است یا به تعبیر دیگر، خبرگان 

مشخص کننده قلب نظام است. 
استاد حوزه علمیه در پایان کالم، ضمن تأکید بر انتخاب اصلح 
از طالب  انتخابات خبرگان رهبری، خاطرنشان کرد: هرکدام  در 
باید بلندگوی حقیقت در جامعه باشند و با ادبیات ساده مردم را با 
حقایق جامعه آشنا کنند تا مردم در انتخابات، انتخاب اصلح داشته 

باشند.

ولی فقیه، نایب برحق معصوم)ع( است

نشست سیاسی با سخنرانی »آقای حاتمی راد« و با حضور طالب 
و استادان مدرسه علمیه خواهران کوثر شهرستان آباده برگزار شد.
سیاست  از  دین  تفکیک ناپذیری  به  اشاره  با  حاتمی راد  آقای 
گفت: ظلم و ستمی که در دوران قبل از انقالب به مردم می شد، 

به دلیل جدایی دین از سیاست بود.
وی افزود: حکومت باید توسط سیاستمداران دین دار مدیریت 
شود و طلبه باید اسالم، جهان اسالم، مسلمان، نوع حکومت ها و 

والیت فقیه را بشناسد و به دیگران نیز آموزش دهد.
این نشست گفت:  برگزاری  اهداف  به  اشاره  با  آقای حاتمی راد 
ارتقای بینش و بصیرت طالب در زمینه مسائل سیاسی، از اهداف 

برگزاری این نشست است.
گفت:  انتخابات  در  حداکثری  حضور  بر  تأکید  با  پایان  در  وی 
انتخابات امسال بسیار حساس است و باید تالش کرد کسانی که 
دارای صالحیت هستند، وارد مجلس شوند و باید از ورود دشمنان 

به مجلس شورای اسالمی و مجلس خبرگان جلوگیری کنیم.

ارتقای بصیرت سیاسی طالب

طشک  آباده  ناحیه  سپاه  فرمانده  سخنرانی  با  بصیرتی  نشست 
الزهرا)س(  خواهران  علمیه  مدرسه  استادان  و  طالب  حضور  با  و 

آباده طشک برگزار شد.
آباده  ناحیه  سپاه  فرمانده  هاشمیان«،  »سرهنگ محمدحسین 
طشک گفت: از جریان های اسالمی قبل از انقالب، هیئت مؤتلفه 

اسالمی بود.
گفت:   اسالمی  مؤتلفه  هیئت  ارکان  به  اشاره  با  ادامه  در  وی 
که  روحانیت،   .1 از:  بود  عبارت  اسالمی  مؤتلفه  هیئت  ارکان  
همچنین  و  شرع  با  نظرات  و  عملکردها  مطابقت  آنها  وظایف 
تهیه کتب سیاسی در زمینه فعالیت های اسالمی بود؛ 2. شورای 
از  اوالدی«  عسکر  »آقای  و  مطهری«  »شهید  که  تصمیم گیری 
»نیک نژاد«  و  »بخارایی«  که  نظامی  بودند؛ 3. شاخه  آن  اعضای 
از اعضای آن بود و مهم ترین فعالیت آنها ترور »حسنعلی منصور« 
بود؛ 4. هیئت اجرایی که تنظیم امور تشکیالتی را بر عهده داشت.

در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( بررسی شد

جریان های اسالمی قبل از  انقالب

افتتاحیه پایگاه بسیج طالب مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س(  
برگزار  این شهر  با حضور طالب، استادان و مسئوالن  جنت شهر 

شد.
در  ولی فقیه  نمایندگی  مسئول  قانعی«،  موفق  »حجت االسالم 
تشریح  به  بسیج،  اهداف  بیان  ضمن  مراسم  این  در  داراب  سپاه 

وظایف طالب بسیجی در انتخابات آینده پرداخت.
شعارشان  داشته،  دموکراتیک  لیبرال  عقاید  برخی  گفت:  وی 
آزادی در حق رأی است، ولی نظام اسالمی »بیعت« دارد که تأکید 

می کند باید از میان صالحان، اصلح  را انتخاب کرد.
و  فرهنگ سازی  داراب،  سپاه  در  ولی فقیه  نمایندگی  مسئول 
حمایت از ولی فقیه را وظیفه طالب بسیجی دانست و عنوان کرد: 
باید بصیرت افزایی کنیم. تقوا نیز تنها راه افزایش بصیرت است که 

افراد را از آفات دور می سازد.
ولی فقیه است.  برکات  از  دارد،  ما هر چه  داد: ملت  ادامه  وی 
جمهوری  و  اسالم  به  زدن  ضربه  دنبال  به  راهی  هر  از  دشمن 

اسالمی ایران است.
حجت االسالم قانعی با بیان این که دشمن به دنبال نفوذ در میان 
حوزه های علمیه و خانواده های مذهبی است، گفت: دشمن برای 
بسیجی  فراوانی می برد. طالب  بهره های  از فضای مجازی  نفوذ 

باید با تبلیغ به صورت های مختلف این نقشه ها را خنثی کنند.
جایی  به  راه  خود  اشتباهات  با  دشمن  البته  کرد:  تأکید  وی 
نمی برد و در نهایت با شکست مواجه می شود، ولی مبلغان بسیجی 

نباید دست از فعالیت و تبلیغ بردارند.
طلبه  کرد:  اضافه  داراب  سپاه  در  ولی فقیه  نمایندگی  مسئول 
در  همچنین  بماند.  بسیجی  کرده،  زندگی  بسیجی  باید  بسیجی 
تمامی امور رضایت خداوند متعال را هدف قرار داده، با بصیرت و 

تقوا راه خود را ادامه دهد و با والیت همراه و همدل باشد.
خواهران  علمیه  مدرسه  طالب  بسیج  پایگاه  است  ذکر  شایان 
منظور  به  جنت«  »شهدای  عنوان  با  جنت شهر  فاطمه الزهرا)س( 
ترویج فرهنگ و سبک زندگی بسیجی، تقویت روحیه والیتمداری 
و تربیت طالب مبلغ بسیجی جهت پیشبرد آرمان های امام راحل، 
مقام معظم رهبری)مدظله لعالی( و شهدای جنگ تحمیلی آغاز به کار 

کرد.

در مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( مطرح شد

وظیفه طالب بسیجی؛
همراهی و همدلی با ولی فقیه

نشست قرآنی به همت معاونت فرهنگی مدرسه علمیه خواهران 
الزهرا)س( گراش، با حضور چهل نفر از طالب و ده نفر از استادان 

برگزار شد.
برگزار  ارتقای سطح علمی طالب  با هدف  این نشست، که  در 
و  روان خوانی  کتاب  نویسنده  حبیبی«،  علی  شد، »حجت االسالم 
تجوید قرآن کریم گفت: یکی از واجبات و ضروریات اسالم، نماز 
است و هر مسلمانی که به سن تکلیف می رسد، واجب است در پنج 

نوبت نماز را به جا آورد.
وی افزود:پیامبر)ص( نماز را ستون و عمود دین معرفی کردند و 
در این  باره فرمودند: اولین عملی که مورد بازخواست قرار می گیرد، 
مورد  هم  اعمال  بقیه  واقع شود،  قبول  مورد  نماز  اگر  است.  نماز 
طالب  ویژه  به  مسلمانان،  که  می طلبد  این  می شود.  واقع  قبول 
علوم دینی، بازنگری روی نماز داشته باشند. باید ببینیم آیا نمازی 
که می خوانیم، دارای شرایط صحت است یا خیر؟ باید هم نمازمان 

درست باشد و هم نماز درست خواندن را به دیگران یاد دهیم.
این که  بیان  با  کریم  قرآن  تجوید  و  روان خوانی  کتاب  نویسنده 
حداقل انتظار جامعه از طالب این است که مالک صحت و سقم 
از  یکی  کرد:  تأکید  بیاموزند،  را  آن  و روش اصالح  بدانند  را  نماز 
اجزای نماز، قرآن است. قرآن خواندن در نماز چگونه باید باشد؟ 
ترتیل  بخوانید.  ترتیل  صورت  به  را  قرآن  است:  کرده  امر  خداوند 
الحروف )علم  بیان  ابتدا( و  و  الوقوف )علم وقف  دو ویژگی حفظ 

تجوید( دارد.
وی بیان نمود: بر مردم واجب نیست که علم تجوید را به صورت 
تئوری یاد بگیرند، بلکه بیشتر به صورت عملی یاد بگیرند، ولی بر 
طالب الزم است که تجوید را افزون  بر عملی، به صورت تئوری 

هم یاد بگیرند.

در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( تأکید شد

بیان علم تجوید نماز برای مردم
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دارابفارس

مدرسه  به همت  داراب  آیینی  و شاعران  مداح  یادواره شهدای 
دفتر  بنیاد شهید،  با همکاری  و  فاطمه الزهرا)س(  خواهران  علمیه 

تبلیغات اسالمی و کانون مداحان برگزار شد.
یادواره 32 شهید مداح و شاعر آیینی داراب با حضورخانواده های 
در سالن  آیینی شهر  و شاعران  مداحان  معظم شهدا، مسئوالن، 

آمفی تئاتر اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی داراب برگزار شد. 
نمایندگی  مسئول  قانعی«،  »حجت االسالم  مراسم  ابتدای  در 
ولی فقیه در سپاه ناحیه داراب با توصیه به مداحان، گفت: در مجالس 

اهل بیت)علیهم السالم(، وعظ و استفاده از روحانیت را فراموش نکنید.
وی افزود: مجلس بدون وعظ و اندرز ناقص است که متأسفانه 

برخی مداحان به این موضوع اهمیت نمی دهند.
در ادامه جلسه نیز »سرهنگ صادق زاده«، فرمانده سپاه ناحیه 

داراب و همرزم شهدای مداح خاطراتی از شهدا بیان کرد.
یادواره عالوه بر مسئوالن و خانواده های  این  گفتنی است، در 
معظم شهدا و طالب، چهارصد نفر از مداحان و شاعران آیینی نیز 

حضور داشتند.

به همت مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( برگزار شد

یادواره شهدای مداح و شاعران آیینی

گله دارفارس

شیرازفارس

قزوینفارس قزوینفسا

نورآباد ممسنیفارس

نشست سیاسی با موضوع بررسی علل و عوامل پیروزی انقالب 
اسالمی ایران با سخنرانی استاد حوزه و دانشگاه و حضور طالب و 

استادان مدرسه علمیه فاطمیه)س( شیراز برگزار شد. 
»حجت االسالم محمدمهدی جاوید« ضمن بررسی علل و عوامل 
پیروزی انقالب اسالمی و مقایسه سیاست های کلی دو نظام قبل 
و بعد از انقالب اظهار داشت: انقالب اسالمی ایران بر محور دین، 

مردم و رهبری امام)ره( و پیروی از ولی فقیه شکل گرفت.
وی در پایان به برخی از پیشرفت های کشور بعد از انقالب اسالمی 
اسالمی  انقالب  پیروزی  از  پس  ایران،  داشت:  اظهار  و  کرد  اشاره 
در زمینه های پزشکی، فرهنگی، اقتصادی، علمی، فناوری، انرژی 
پیشرفت  نظامی  صنایع  و  مهندسی  و  فنی  صادرات  هسته ای، 
گسترده ای کرده است و تمام این پیشرفت ها را مدیون رهبری امام)ره( 

و مقام معظم رهبری)مدظله العالی( و شهدای این مرز و بوم هستیم.

در مدرسه علمیه خواهران فاطمیه)س( بررسی شد

مؤلفه های پیروزی انقالب اسالمی

دومین همایش سیاسی- بصیرتی زینبی در مدرسه علمیه خواهران 
فاطمه الزهرا)س( شیراز برگزار شد.

استان  سیمای  و  صدا  معاون  نجابت«،  »آقای  همایش،  این  در 
فارس طالب را با فضای انتخاباتی شهر و لزوم شرکت در آن آشنا کرد.
وی به نقش ایران در دفاع از حرم حضرت زینب)س( پرداخت و 
گفت: دفاع از سوریه عالوه بر دفاع از حریم اهل بیت)علیهم السالم(، در 

واقع دفاع از مرزهای کشور اسالمی ایران است.
بر داشتن سواد  نماینده خبرگان مبنی  به ویژگی های مهم  وی 
مملکت،  تحوالت  زمینه  در  فهم سیاسی  داشتن  و  فقهی  علمی، 
منطقه و دنیا اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: تقوا مهم ترین رکن 
تقوا،  داشتن  زیرا  است،  اسالمی  نماینده مجلس شورای  انتخاب 

انسان را مجهز به سالح عقل و عقالنیت می کند.

تقوا؛ مهم ترین رکن انتخاب نماینده مجلس

اسالمی  انقالب  پیروزی  »عوامل  عنوان  با  سیاسی  نشست 
ایران« با سخنرانی نماینده »حجت االسالم علی انصاری« در جمع 

طالب و استادان مدرسه علمیه خواهران فاطمیه)س( برگزار شد.
انقالب  پیروزی  عوامل  به  اشاره  با  انصاری  حجت االسالم 
بعد  انقالب  بقای  و  پیروزی  در  مؤثر  ایران گفت: عوامل  اسالمی 
از مسائل معنوی )ایمان به خدا و تقوای امام) ره((، وجود شخصیت 

خودساخته امام)ره(، وحدت و انسجام مردم بود. 
این  می کوشند  داخلی  معاندان  و  خارجی  دشمنان  افزود:  وی 
عوامل را تضعیف کنند و  وظیفه مبلغان و طالب حفظ آرمان های 

امام)ره( و انقالب است.
سخنران این نشست افزود: انتخابات خبرگان بسیار مهم است 
افراد  ورود  تهدیدها،  این  از  یکی  و  دارد  دنبال  به  تهدیدهایی  و 
معلوم الحال و مجهول الحال وکثرت و تعدد شرکت کنندگان است.

مجلس  انتخابات  به  اشاره  با  پایان  در  انصاری  حجت االسالم 
شورای اسالمی گفت: خطراتی در مورد انتخابات مجلس شورای 
و  غربگرا  جبهه  از  حمایت  به  می توان  که  دارد  وجود  اسالمی 
عمومی،  افکار  شرطی سازی  مجلس،  به  افراد  این  شدن  وارد 
همچنین  و  نگهبان  شورای  تخریب  جامعه،  دوقطبی سازی 

سیاه نمایی و تخریب چهره اصول گرا اشاره کرد. 

در مدرسه علمیه خواهران کوثر  برگزار شددر مدرسه علمیه خواهران فاطمیه)س( برگزار شد

وظیفه مبلغان در حفظ آرمان های امام)ره( و انقالب

طالب مدرسه علمیه خواهران نرجسیه)س( به همراه مردم شهیدپرور 
شهرستان ممسنی و رستم، در مراسم تشییع پیکر پاک »شهید عسکر 

زمانی«، ششمین شهید مدافع حرم، حضور به هم رساندند.
»حجت االسالم  رستم،  شهرستان  جمعه  امام  مراسم،  این  در 
نزد  شهدا  منزلت  و  جایگاه  به  اشاره  با  خرسند«،  والمسلمین 
پروردگار گفت: مقام شهدا به قدری واال و عزیز است که خداوند 

حق شفاعت را به شهدای عزیز عطا فرموده است. 
وی افزود: یکی از مهم ترین اهداف دشمن، تخریب قبور مطهر 
در  مطهر  قبور  این  که  است  رقیه)س(  حضرت  و  زینب)س(  حضرت 
واقع حرم خدا، حرم رسول خدا)ص( و حرم امام حسین)ع( است که 
امریکا و  نیروهای  مورد تعرض داعشی های خائن و تکفیری ها و 
اسرائیل پلید قرار گرفته است و ما به عنوان یک مسلمان و شیعه 

وظیفه دفاع از حرم را بر عهده داریم. 

 با حضور طالب مدرسه علمیه خواهران نرجسیه)س( انجام شد

 تشییع پیکر مطهر ششمین شهید مدافع حرم

جلسه دفاعیه چهار نفر از خواهران طلبه مدرسه علمیه خواهران 
نرجسیه)س( نورآباد ممسنی با حضور »دکتر محمدهادی طلعتی« برگزار شد.
موضوع  با  کوهپیما«  »سکینه  خواهران  دفاعیه  جلسه  این  در 
تهذیب و تزکیه نفس از دیدگاه آیات و روایات، »سیده مریم حسینی« 
با  علمداری«  »آمنه  حقوق،  و  فقه  در  اطفال  حضانت  موضوع  با 
آثار  موضوع  با  کریمی«  »سکینه  و  قیامت  تا  احتضار  از   موضوع 
فردی و اجتماعی حسن خلق از دیدگاه آیات و روایات، از تحقیقات 

پایانی خود دفاع کردند.

دفاع از تحقیقات پایانی چهار نفراز خواهران طلبه

نشست اخالقی با سخنرانی »آیت الله صفایی بوشهری« نماینده 
استادان مدرسه  و  بوشهر در جمع طالب  امام جمعه  و  فقیه  ولی 

علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( گله دار برگزار شد.
گناهان  ارتباط  و  نقش  به  اشاره  با  بوشهری  صفایی  آیت الله 
چیز  هیچ  نباشد،  پاک  انسان  باطن  اگر  گفت:  انسان  باطن  با 

نمی تواند، باعث پاک شدن آن شود.
وی افزود: اعمال باید خالص و برای رضایت خداوند متعال انجام 
شود و اگر کسی عمل ثواب انجام دهد و پس از آن مرتکب گناه شود، 

مانند این است که انبار گندمی جمع کند و موشی را در آن رها نماید.
امام جمعه بوشهر در پایان افزود: عمل نیک و ثواب همانند نور است 

و نور در هر قلبی وارد نمی شود، مگر این که صاحب قلب بخواهد.

»آیت الله صفایی بوشهری«:

اعمال باید برای رضایت خداوند انجام شود

نشست اخالقی با سخنرانی»حجت االسالم موسوی«،  در جمع 
طالب حوزه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( گله دار برگزار شد.

فاطمیه)س(  ایام  فرارسیدن  به  اشاره  با  موسوی،  حجت االسالم 
باید از  گفت: حضرت زهرا)س( بزرگ ترین مدافع والیت بودند و ما 

والیتمداری ایشان در بگیریم و ایشان را الگو قرار دهیم.
وی افرود: حضرت زهرا)س(، الگویی برای تمام بانوان مسلمان 
هستند و همه بانوان مسلمان می توانند با الگو قرار دادن حضرت 

زهرا)س(، در مسیر سعادت حرکت نمایند.
ایام  در  کرد:  خاطرنشان  پایان،  در  موسوی،  حجت االسالم 
و  است  دیگر  زمان های  از  بیشتر  طلبه  بانوان  وظیفه  فاطمیه)س( 

بانوان طلبه باید در این ایام فعالیت بیشتری داشته باشند.
و  تقدیر  ممتاز   استادان  و  از طالب  پایان  در  است  ذکر  شایان 

تشکر نمودند.

حضرت زهرا)س(؛ الگوی بانوان مسلمان

تصمیم گیری  ضرورت  و  انتخابات  ایام  فرارسیدن  مناسبت  به 
صحیح، نشست سیاسی با عنوان »نفوذ و راهکارهای مقابله آن« 

در مدرسه علمیه خواهران گله دار استان فارس برگزار شد.
»حجت االسالم هاشمی«، نماینده ولی فقیه در سپاه شهرستان 
مهر با اشاره به زمینه های نفوذ و راهکار های مقابل با آن گفت: 
کشورهای غربی، برای نفوذ قصد اغتشاش، هرج و مرج حزبی و 

مطبوعاتی و تحریم اقتصادی را دارند.
وی افزود: مقام معظم رهبری)مدظله العالی( در سال 79 برای اولین 

گاه کردند. بار مسئله نفوذ را بیان و مردم را از این خطر جدی آ
حجت االسالم هاشمی در پایان گفت: اولین اقدام دشمنان پس 
از جنگ تحمیلی، ترویج فرهنگ غرب و کم رنگ کردن ارزش های 
اسالمی بود که همچنان نیز ادامه دارد و باید در مقابل این اقدام 

دشمن ایستادگی کرد.

کشورهای غربی قصد نفوذ در کشور را دارند

نی ریزفارس

کالسی با موضوع »آشنایی با منابع تفسیری«، با هدف آشنایی 
طالب با انواع تفاسیر و مهم ترین منابع تفسیری در مقاطع مختلف 
علمیه  مدرسه  در  تبلیغ،  در  آنها  از  استفاده  روش های  و  سنی 

خواهران الزهرا)س( نی ریز برگزار شد. 
»خانم سکینه شبانی«، مبلغ فعال حوزه در این نشست،گفت: از 
رسالت های مهم طلبه، تبلیغ دین مبین اسالم است و الزم است 
مبلغ مطالب غنی و پرمحتوا به مخاطب ارائه دهد؛ از این رو، الزم 

است به منابع دینی گسترده رجوع کند.
وی افزود: قرآن کریم از منابع پرکاربرد و حائز اهمیت است و 
مبلغ باید با آیات، مفهوم و تفسیر آنها آشنا و پاسخ گوی عموم مردم 

باشد؛ از این رو آشنایی با تفاسیر ضروری است. 
انواع آن گفت: تفسیر  و  به مفهوم تفسیر  با اشاره  مبلغ فعال حوزه 
در لغت از »فسر« به معنای بیان، روشن کردن، پرده برداشتن و کشف 
نویسد:  می  تفسیر  علم  تعریف  در  طباطبایی«  و »عالمه  است  کردن 
تفسیر، بیان معانی آیات قرآن و روشن کردن مقصود و مدلول آنها است. 
خانم شبانی گفت: نخستین شیوه تفسیر، تفسیر مأثور بود که ناپیوسته، 
ولی به طور منظم، بر اساس ترتیب سوره ها و آیه ها نگاشته می شد. 
وی اظهار داشت: تفسیر به دو شکل ترتیبی و موضوعی تقسیم 
به  اکثرًا  ترتیبی  تفاسیر  در  که مفسران،  تفاوت  این  با  است،  شده 
نقل اقوال و آثار سلف در زمینه تفسیر اکتفا کرده  و در تفسیرهای 
موضوعی تنها به فقه و لغت پرداخته اند تا این که متأخران، ناسخ 
و منسوخ و اسباب نزول و دیگر مباحث قرآنی را به تفسیر افزودند 
تألیف  کتاب هایی  جداگانه  طور  به  جوانب  این  از  یک  هر  برای  و 

نمودند.

در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( تأکید گردید

لزوم آشنایی طالب با تفاسیر قرآنی
نشست اخالقی با موضوع »استحکام خانواده با حفظ حجاب و 
حیا« با حضور طالب و دانش آموختگان در مدرسه علمیه خواهران 

الزهرا)س( نی ریز برگزار شد.
»خانم صدیقه  پردازی«، مدیر مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( 

نی ریز در این نشست به بیان آثار و فواید حجاب پرداخت.
وی گفت: زن باید در برابر نامحرم حجاب خود را کامل رعایت 
و از پوشیدن لباس های تنگ پرهیز کند. همچنین آرایش نداشته 

باشد و جلب توجه نکند.
مدرس حوزه با بیان این که چادر، حیا و عفت زن را حفظ می کند، 
تأکید نمود: حفظ حیا و عفت سبب استحکام نهاد خانواده می شود.
چون  نیست،  چادر  پوشیدن  تنها  حجاب  البته  داد:  ادامه  وی 
برخی از چادری ها نیز رفتار مناسبی ندارند. برای ما اسالم مالک 

است، نه رفتار دیگران.
رضایت  مورد  و  فاطمی)س(  حجاب  باید  بانوان  شد:  یادآور  وی 
الهی را داشته باشند. نبود حجاب، عفاف و حیا جامعه را به سوی 

انحطاط می کشاند.

استحکام خانواده با حفظ حجاب و حیا

نی ریز  الزهرا)س(  خواهران  علمیه  مدرسه  در  پژوهشی  نشست 
در  خانواده  جایگاه  و  پیامبر)ص(  خانوادگی  سیره  »بررسی  عنوان  با 
سیره ایشان«، با هدف آشنایی طالب با جایگاه خانوادگی در سیره 

پیامبر)ص( و الگوبرداری از آن در زندگی برگزار شد.
»خانم ریحانی«، استاد حوزه در این نشست، گفت: نیاز داشتن 
به هم صحبت و همسر و ایجاد رابطه محبت آمیز دوطرفه، نخستین 

انگیزه شکل گیری زندگی مشترک و پیدایش خانواده است. 
استاد حوزه ادامه داد: یکی از بزرگ ترین دغدغه های اجتماعی 
در جوامع امروزی، مشکالت و مسائل ناشی از ازدواج گریزی جوانان 
نادرستی  باورهای  و  اندیشه ها  از  ناشی  می تواند  پدیده  این  است، 
کاهش  و  فقر  از  ترس  مسئولیت،  از  ترس  تعهد،  از  ترس  همچون 
خداوند  بر  کردن  توکل  با  اکرم)ص(  پیامبر  باشد؛  نفس  به  اعتماد 
متعال، هیچ یک از این موارد را سد راه ازدواج نمی دانستند و معتقد 
بودند تحقق نیافتن این امر مهم، پی آمدهای منفی بسیار بزرگ تری 

از چنین ترس ها و نگرانی هایی برای جامعه خواهد داشت. 

ازدواج گریزی جوانان؛
یکی از بزرگ ترین دغدغه های اجتماعی

نشست بهداشتی با موضوع حفاظت از پوست و مو، در مدرسه 
علمیه کوثر قزوین برگزار گردید.

»خانم دکتر زینب هاشمی« در این نشست، ضمن اشاره به راهکارهای 
و  میوه ها  از  استفاده  به  را  طالب  مو،   و  پوست  از  حفاظت  عملی 
سبزی هایی توصیه نمود که معدن روی هستند و راه های پیش گیری 

از بیماری های پوست و مو را عنوان نمود.
وی در ادامه استفاده از عرقیجات، مانند کاسنی را بهترین روش 

کنه معرفی کرد. برای درمان جوش های آ
دکتر هاشمی، در پایان، افزود: استفاده از مواد غذایی طبع گرم 

کنه می گردد. و تنقالت، باعث افزایش حساسیت و آ
طالب،  پرسش های  به  پاسخ گویی  بر  افزون  وی  است  ذکر  شایان 
بیست نفر از طالب را ویزیت کرد و داروهای مورد نیازشان را تجویز نمود.  

نشست بهداشتی با موضوع حفاظت از پوست و مو

خیریه  مؤسسه  با  خواهران  علمیه  حوزه  همکاری  نشست 
با  قزوین،  استان  حلیمه(  آسمان«)شیرخوارگاه  راه  »فرشتگان 
حضور مدیر و معاون فرهنگی استان، معاونان فرهنگی و مشاوران 
مدارس علمیه، مسئوالن و هیئت مدیره مؤسسه خیریه برگزار شد.
علمیه  حوزه  مدیر  کاظم لو«،  »حجت االسالم  نشست،  این  در 
خواهران استان، هدف از برگزاری این نشست را بازدید و آشنایی 
و  بدسرپرست  جوانان  و  نوجوانان  بین  دین  تبلیغ  و  مکان  این  با 

بی سرپرست دانست. 
با  خیریه،  مؤسسه  مدیره  هیئت  عضو  »زاجکانیها«  ادامه  در 
اشاره به دو مرکز خیرین در شهر برای رده های سنی نوپای 3 تا 6 
سال و 6 تا 18 سال پسران و دختران به طور مستقل، گفت: این 
مؤسسه از اعتبارات سفر رهبری)مدظله العالی( برای کودکان بدسرپرست 
نشان دهنده  که  است  ساخته شده  قضایی  نگاه  از  بی سرپرست  و 

بصیرت و درایت مقام معظم رهبری)مدظله العالی( است.
»کودکاِن  مؤسسه  این  کودکان  به  که  جایی  آن  از  افزود:  وی 
زندگی  در  را  جرایم  و  اختالفات  بعضی  و  می شود  گفته  آسیب« 
والدین تجربه نموده اند، از مبلغان حوزه های علمیه خواهران انتظار 
و  خدا  محوریت  با  خداشناسی  و  الهی  معارف  کالس های  داریم 

مهربانی الهی برای این کودکان برگزار نمایند. 
به  گفت:  خیریه،  مؤسسه  مدیر  »عامریان«،  نشست،  پایان  در 
منظور رشد و ارتقای هر چه بهتر این کودکان، از حضور مشاوران 
خداشناسی،  اعتقادی،  مطالب  تبیین  برای  دینی  کارشناسان  و 

احکام و مباحث تربیتی استقبال می گردد.

نشست همکاری حوزه های علمیه خواهران 
استان با مؤسسه خیریه »فرشتگان راه آسمان«

جلسه ارزیابی علمی- مهارتی 
مدارس  در  تدریس  داوطلبان 
قزوین  استان  خواهران  علمیه 

برگزار شد.
مورد  استادان  تأمین  برای 

شهرستان های  مدارس  نیاز 
ارزیابی  دوره  قزوین،  استان 
حضور  با  تدریس،  متقاضیان 
تدریس  داوطلبان  از  نفر  بیست 
علوم  و  )تفسیر  گرایش های  در 

و  فقه  عرب،  ادبیات  قرآنی، 
سیاست،   و  حقوق  اصول، 
منطق، فلسفه و تاریخ (، سه روز 

در مدیریت استان برگزار شد.
است  ذکر  شایان 

با  دوره،  این  در  پذیرفته شدگان 
سامانه  در  ثبت  و  نهایی  تأیید 
به  تدریس  برای  استادان، 
مدارس علمیه خواهران استان 

معرفی شدند.

جلسه ارزیابی علمی- مهارتی داوطلبان تدریس در مدارس علمیه خواهران استان

نشست معاونان فرهنگی مدارس علمیه خواهران استان قزوین 
در آغاز نیمسال دوم 94-95 برگزار شد.

این  برگزاری  از  هدف  قزوین  استان  خواهران  فرهنگی  معاون 
نشست را کیفیت بخشیدن مطلوب به ساعات فرهنگی در نیمسال 

دوم تحصیلی 94-95 اعالم کرد.
به  دادن  اولویت  و  اهمیت  بر  تأکید  با  نظری«،  اکرم  »خانم 
موضوع  با  نشست هایی  گرفتن  نظر  در  فرهنگی،  فعالیت های 
سبک زندگی اسالمی، آشنایی با زندگی علما و چهره های ماندگار، 

انس با نهج البالغه و صحیفه سجادیه را ضروری دانست.
وی با اشاره به برگزاری کارگاه آموزشی وبالگ نویسی به منظور آشنایی 
و ارتقای طالب و استادان با فضای مجازی گفت: تشکیل شورای تبلیغ و 
واحد اعزام مدارس، تشکیل کمیته مشاوران و ارتقای آنان، افزایش جلسات 
آرمان های  و  اهداف  بازبینی  همایش  برگزاری  و  تهذیبی  و  تربیتی  امور 

انقالب اسالمی، از مهم ترین برنامه های فرهنگی نیمسال دوم است. 

در نشست معاونان فرهنگی 
مدارس علمیه خواهران استان ابراز شد

اولویت دهی به فعالیت های فرهنگی

در  قزوین  استان  خواهران  علمیه  مدارس  استادان  نشست 
آستانه آغاز نیمسال دوم سال تحصیلی 94-95 برگزار شد.

در  استان،  علمیه خواهران  مدیر حوزه  کاظم لو«،  »حجت االسالم 
به  حوزه،  در  استادان  تأثیرگذار  نقش  به  توجه  با  نشست  این  ابتدای 
و  کرد  اشاره  درس  کالس  در  استادان  به موقع  حضور  و  نظم  رعایت 
گفت: استادان باید اطالعات علمی خود را به روز نمایند و از مثا ل های 
درسی  هر  در  را  تربیتی  اخالقی،  نکات  و  نمایند  استفاده  کاربردی 

گاه نمایند تا در غفلت نباشند. متذکر شوند و طالب را از مسائل روز آ
عابدینی«،  والمسلمین  »حجت االسالم  نشست،  این  ادامه  در 
از دوران  بیان خاطراتی  با  امام جمعه قزوین،  و  نماینده ولی فقیه 

انقالب، به وظایف حوزویان در جامعه امروزی اشاره کرد.
معاون  میرصادقی«،  حاج  منصوره بیگم  »خانم  نیز  جلسه  پایان  در 
آموزش استان، پس از جمع بندی نظرات مدیران مدارس استان، خطاب 

به استادان، تذکرات مربوط و نکاتی از آیین نامه آموزشی بیان کرد.     

در نشست استادان مدارس علمیه خواهران استان تأکید شد

توجه استادان به  نکات اخالقی و تربیتی
از  قزوین  فاطمیه)س(  خواهران  علمیه  مدرسه  فرهنگی  معاون 

برگزاری نخستین کارگاه آموزش روش های جدید تبلیغ خبر داد.
اولین  برگزاری  به  اشاره  با  فالح«،  محسن  »حجت االسالم 
از  استفاده  گفت:  تبلیغ،  جدید  روش های  آموزش  مقدماتی  دوره 

روش های  تکراری، جواب گوی نیاز دانش آموزان امروز  نیست.
برای گروه  بیان مطالب  بیان شیوه های جذاب  به  درادامه  وی 
سنی زیر دوازده سال پرداخت و با استفاده از حضور کودکان، این 

روش ها را به صورت عملی و کاربردی به حاضران ارائه کرد. 

در مدرسه علمیه خواهران فاطمیه)س( برگزار شد

کارگاه آموزش روش های جدید تبلیغ 

کارشناس پژوهش مدیریت حوزه علمیه خواهران استان قزوین 
از برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه سطح 3 در مدیریت این حوزه 

خبر داد.
گفت:  برگزارشده،  جلسه  به  اشاره  با  پورعلی«،  حبیبه  »خانم 
محمدزادگان«،  اکرم  »خانم   3 سطح  پایان نامه  جلسه،  این  در 
موضوع  با  قزوین،  کوثر  حوزوی  عالی  آموزش  مؤسسه  طالب  از 
بررسی تطبیقی مهریه در فقه شیعه و سنی و تحلیل امکان محدود 

ساختن آن مورد بررسی قرار گرفت.
»هادی  اسالم  حجج  حضور  با  دفاعیه  جلسه  این  افزود:  وی 
فنایی«، استاد راهنما، »علی عباسی«، استاد مشاور و »عبدالکریم 

عابدینی«، استاد داور، برگزار شد.

در حوزه علمیه خواهران استان برگزار شد

جلسه دفاع از پایان نامه سطح 3 

 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 استفاده از تلفن همراه و پس از وارد کردن 
لینک http://telegram.me/womenhc  در مرورگر اینترنت به عضویت کانال دربیایند. 

  http://telegram.me/womenhc



اولین نشست اخالقی در نیمسال تحصیلی دوم 94-95 مدرسه 
علمیه خواهران فاطمیه)س( استان کرمان برگزار شد. 

»حجت االسالم سعادتفر«، با اشاره به تکرار کلمه طیبه »اولوالباب« 
بیان  »اولوالباب«  در قرآن گفت: در قرآن، هفده مرتبه  کلمه طیبه 

شده است که تکرار آن، به حکمت نهفته ای اشاره دارد.
وی افزود: با دقت در طبیعت مادی متوجه می شویم که هیچ 
مغزی بدون پوست نیست و بدون آن رشد نمی کند، زیرا اگر پوست 

آسیب ببیند، مغز آن گیاه نیز فاسد نمی شود.
به منزله مغز  ابراز نمود: روح آدمی هم  حجت االسالم سعادتفر 
گیاه است و اگر آسیب ببیند، رشد نمی کند و همچنین روح ما با قشر 

رشد می نماید و اگر این قشر آسیب ببیند، روح ما آسیب می بیند.
وی به تشریح قشر روح پرداخت و خاطرنشان کرد: تمام احکام 
ظاهری، که خداوند برای ما قرار داده است، قشر روح هستند و 

همه اینها سبب رشد مغز می شوند. 
به  زدن  آسیب  یعنی  گناه  داشت:  اظهار  سعادتفر  حجت االسالم 
قشر مغز و براساس روایات، نگاه حرام، تیری از تیرهای شیطان است. 
پایان، خاطرنشان ساخت: گناه و نگاه حرام قشر روح  وی، در 
دادن  انجام  روح می شود.  رفتن  بین  از  باعث  و  را سوراخ می کند 

مستحبات، به منزله محافظ و پوست مغز روح انسان است. 
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کهگیلویه و بویراحمدکرمانآبیکقزوین یاسوجکرمان سنندجکردستان

قروهکردستان

کامیارانکردستان

رفسنجانکرمان

قمقم

سقزکردستان

کرمانشاهکرمانشاه

فرهنگی  معاون  و  مدیر  همت  به  مقدس  مشهد  زیارتی  اردوی 
تربیتی  زیارتی-  اردوی  آبیک  زینبیه)س(،  خواهران  علمیه  مدرسه 

مشهد مقدس برای طالب این مدرسه برگزار شد.
»خانم مریم السادات موسوی«، معاون فرهنگی مدرسه علمیه 
روحیه  افزایش  را  اردو  این  برگزاری  از  هدف  زینبیه)س(،  خواهران 

معنوی طالب و ارتباط صمیمی تر طالب با یکدیگر  بیان کرد.
امام  حضرت  ملکوتی  بارگاه  زیارت  بر  افزون  است  ذکر  شایان 
کسا،  حدیث  قرائت  مذهبی،  سخنرانی  مراسم  برگزاری  رضا)ع(، 

تالوت قرآن و ختم صلوات، از برنامه های فرهنگی این اردو بود.

به همت مدرسه علمیه خواهران زینبیه)س( برگزار شد

اردوی زیارتی مشهد مقدس

فرهنگی  معاونت  همت  به  جدید  ترم  در  اخالقی  جلسه  اولین 
مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( در ترم جدید برگزار گردید. 
تبلیغ  تخصصی  مرکز  استادان  از  یعقوبیان«،  »حجت االسالم 
قم، با اشاره به محوریت ماهیت انقالب و جایگاه زنان در اسالم 
گفت: والیت، محصول ارتباط با خداوند متعال است و انسان فقط 

در سایه ارتباط با خداوند صاحب والیت می شود.
انبیا  ادامه دهنده رسالت  امام خمینی)ره(  این که  به  با اشاره  وی، 
بودند، خاطرنشان کرد: زمانی، امام خمینی)ره(  قصد داشتند کتاب 
حکمت اشراق سهروردی را تدریس نمایند. سهروردی هم گفته بود: 
ارتباط باشد.  با ملک در  کسی می تواند آن را تدریس کند که دائما 
تدریس امام)ره( حاکی از این بود که ایشان این خصوصیت را داشتند.
مقام  صاحب  خمینی)ره(  امام  افزود:  یعقوبیان  حجت االسالم 
اول  باید  کند،  هدایت  را  مردم  بخواهد  کسی  اگر  و  بودند  والیت 

ظلمت را معرفی نماید و بعد نور را به مردم نشان دهد. 
و  عشق  نیست؛  علم  بشر،  تحرکات  مبدأ  گفت:  ادامه  در  وی 
عالقه است. به همین علت، در قرآن سفارش شده است به آنچه 
پیامبر)ص( آورده است، اعتقاد و عالقه داشته باشید، نه علم، زیرا 

دین از ما طلب علم نکرده، بلکه اعتقاد و تقوا خواسته است.
مردم  دل های  در  غوغایی  خمینی)ره(  امام  افزود:  حوزه  استاد 

ایجاد کردند و شوری آفریدند که موجب حرکت و انقالب شد.
حجت االسالم یعقوبیان، در پایان، با بیان فلسفه امتحانات الهی 
و رسیدن به صبر، اظهار داشت: عالم، دار امتحان و آزمایش است 
و از طرف دیگر، دار تدریج است و همین دو قاعده سبب می شود 

انسان به سوی صبوری کشیده شود.

در مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( عنوان شد

والیت، محصول ارتباط با خداوند متعال است

از سلسله نشست های سبک زندگی اسالمی، مدرسه علمیه خواهران 
نحله های  »جریان شناسی  عنوان  با  نشستی  سقز  فاطمه)س(  حضرت 

انحرافی«، با همکاری اداره تبلیغات اسالمی این شهر برگزار کرد.
در این نشست »آقای شکوهی«، از استادان دانشگاه، با اشاره 
به وجود ادیان الهی یهودی، که معتقدند خدا دنیا را آفرید و کنار 
رفت، مسیحیت، که دین اخالق و موعظه است، زرتشت، که دین 
طبیعت گراست و اسالم، که معتقد است خدا دنیا را آفریده است 

و اداره می کند، به معرفی عرفان های مختلف انحرافی پرداخت. 
وی افزود: بسیاری از عرفان های داخل ایران، وارداتی و برخی 

دیگر از این عرفان ها سنتی هستند، مثل تصوف. 
استاد دانشگاه در زمینه ورود این عرفان ها از کشورهای دیگر به 
ایران مطالبی بیان و اظهار کرد: برای ورود این عرفان ها سه راه 
بیشتر وجود ندارد: از طریق تردد بازرگانان و تجار صورت می گیرد، 
و  اصلی  عامل  که  رسانه ها،  طریق  از  یا  کتاب  ترجمه  طریق  از 
بیشترین تأثیر را مورد سوم دارد. مبنای عمده فکری این عرفان ها 

تناسخ است که منشأ آن هندوئیسم است، مثل اهل حق.
تنوع  به مبلغان گفت: شناخت  پایان خطاب  آقای شکوهی در 
عرف  باید  سخنران  و  مبلغ  و  است  مهم  بسیار  تبلیغ  در  فرهنگی 

منطقه و حساسیت منطقه را در تبلیغ بشناسد.
استادان  از  عزیزی«،  فاطمه  »خانم  همچنین  نشست  این  در 
در  اجتماعی  شبکه های  آسیب های  و  خطرات  درباره  حوزه، 
فضاهای مجازی سخن گفت و افزود: یکی از مسائلی که امروزه 

بین مردم بسیار شیوع دارد، شبکه های اجتماعی است.
عالوه  الین  و  فیسبوک  تلگرام،  مانند  شبکه هایی  افزود:  وی 
نیز  امنیتی  لحاظ  از  می کنند،  تلف  زیادی  بسیار  وقت  که  این  بر 
و  تصاویر  پخش  مانند  خطراتی  دارند؛  زیادی  بسیار  خطرات 
فیلم های شخصی در فضای مجازی، لو رفتن اطالعات شخصی 
مخاطبین و پیام ها، زیرا این شبکه ها همه ساخته کشورهایی است 

که هدف اصلی آنها جاسوسی از کاربران خود است. 
به  وابسته  مجازی  شبکه های  بیشتر  داد:  ادامه  حوزه  استاد 
اسرائیل هستند، به ویژه وایبر که سرور اصلی آن در اسرائیل است 
اطالعات  تمام  خود،  گوشی  در  نرم افزار  این  نصب  با  کاربر  هر  و 
شخصی اش را در اختیار این شرکت ها قرار می دهد؛ این شبکه ها با 
سرگرم کردن جوانان به چیزهای بی فایده، آنها را از مسیر مطالعه و 

پژوهش دور می کند و مشغول باطل می سازد.
وی ادامه داد: یکی دیگر از آسیب های این شبکه ها، دور کردن 
این  به  شدن  مشغول  با  آنها  زیرا  است،  یکدیگر  از  خانواده  افراد 

شبکه ها، فرصت برای با هم بودن را ندارند.
داشت: شبکه های مجزی همچنین سبب  بیان  خانم عزیزی 
افسردگی افراد می شود، زیرا کاربران با جست وجو و مشغول بودن 
در شبکه های افراد سرشناس مانند بازیگران و ورزشکاران، خود را 
با آنها مقایسه کرده، نداشته هایشان بیشتر جلوه می کند. در نتیجه 

کم کم رو به افسردگی می روند.

در مدرسه علمیه خواهران حضرت فاطمه)س( بررسی شد

اهمیت شناخت تنوع فرهنگی در موفقیت تبلیغ

همایش تقدیر از طالب فعال فضای مجازی در استان کردستان 
علمیه  حوزه های  مدیریت  و  اطالعات  فناوری  مرکز  همکاری  با 

خواهران استان کردستان، در بیجار برگزار گردید.
مدیر  صالحی«  »حجت االسالم  حضور  با  که  همایش،  این  در 
طائی زاده«  »دکتر  کردستان،  استان  خواهران  علمیه  های  حوزه 
بیش  و  خواهران  علمیه  اطالعات حوزه های  فناوری  مرکز  رئیس 
از طالب، استادان و مدیران مدارس استان کردستان  نفر  نود  از 

برگزار گردید، از چهارده نفر از فعاالن فضای مجازی تقدیر شد.
تخصصی  مباحث  کوثرنت،  شبکه  همایش،  این  ادامه  در 
نویسندگی در فضای مجازی و امکانات پیشرفته کوثر بالگ برای 

شرکت کنندگان تشریح گردید.
پس از این همایش، کالس های مقدماتی آشنایی با وبالگ نویسی، 
آموزش سامانه های کوثر نت و کوثر بالگ به مدت دو روز برای بیش 

از 110 نفر از طالب در شهرهای بیجار و کامیاران برگزار شد.

با همکاری مرکز فناوری اطالعات و مدیریت حوزه علمیه استان برگزار شد

همایش تقدیر از فعاالن فضای مجازی

سامانه  با  آشنایی  و  نویسی  وبالگ  آموزش  مقدماتی  کارگاه 
کوثرنت و کوثربالگ در قروه )استان کردستان( برگزار گردید.

از طالب خواهر  نفر  از پنجاه  این کارگاه آموزشی، که بیش  در 
از  با وبالگ نویسی، استفاده  قروه حضور داشتند، مباحث آشنایی 

شبکه کوثرنت و ابزارهای کوثربالگ آموزش داده شد.
فضای  در  مدرسه  این  فعال  طالب  از  جلسه،  این  پایان  در 

مجازی تقدیر به عمل آمد.

با حضور خواهران طلبه برگزار شد

کارگاه مقدماتی آموزش وبالگ نویسی

باحضور خواهران طلبه برگزار شد

کارگاه مقدماتی آموزش وبالگ نویسی
سامانه  با  آشنایی  و  وبالگ نویسی  آموزش  مقدماتی  کارگاه 
کوثرنت و کوثر بالگ در کامیاران )استان کردستان( برگزار گردید.

در این کارگاه آموزشی، که بیش از شصت نفر از طالب خواهر 
کامیاران حضور داشتند، مباحث آشنایی با وبالگ نویسی، استفاده 
از شبکه کوثرنت و ابزارهای کوثربالگ آموزش داده شد و در پایان 

تمامی طالب اقدام به ایجاد وبالگ در کوثر بالگ نمودند.

جشن میالد حضرت زینب کبری)س(، با سخنرانی »حجت االسالم  
نجفی« و با حضور»خانم مرعشی« مؤسس مدرسه علمیه خواهران 
خواهران  علمیه  مدرسه  کادر  و  استادان  کبری)س(،  زینب  حضرت 

حضرت زینب کبری)س( رفسنجان برگزار شد.
واالی  جایگاه  و  شخصیت  به  اشاره  با  نجفی  حجت االسالم 
حضرت زینب)س( گفت: والدت حضرت زینب)س( سرشار از خیر و 

برکت بود و ایشان هفت معصوم را درک کردند.
وی افزود: جبرئیل به امر خداوند نام این ایشان را، که به معنای 

زینت پدر است، به رسول الله)ص( وحی کرد. 
حجت االسالم نجفی  در ادامه گفت: حضرت زینب کبری)س(، 
زیرا  داشتند،  لدنی  علم  و  بودند  خدا  به  معرفت  و  علم  از  سرشار 
علی)ع(  مادری همچون حضرت  و  پدر  و  رسول خدا)ص(  دامان  در 
و حضرت زهرا)س( رشد کردند و برادرانی مانند امام حسین و امام 

حسن)علیهما السالم( داشتند.
وی افرود: در کوفه و شام می توان اوج شجاعت و صبر حضرت 
زینب)س( را مشاهده کرد، به طوری که ایشان پایه های ظلم را به 

لرزه انداختند.
زینب)س(،  حضرت  والدت  مناسبت  به  مراسم  این  پایان  در 
هدایایی از طرف مؤسس مدرسه علمیه حضرت زینب کبری)س(، به 
استادان، کادر و خادمان مدرسه حضرت زینب کبری)س( اهدا شد. 

در جمع طالب مدرسه علمیه خواهران حضرت زینب کبری)س( عنوان شد

حضرت زینب کبری)س(، سرشار از علم و 
معرفت به خدا بودند

به منظور آشنایی هر چه بیشتر طالب با روند کاری ارائه پایان نامه 
آیین نامه و سامانه  امور، جلسه توجیهی  انجام دادن  و تسهیل در 
پایان نامه با حضور نود نفر از طالب در حال تحصیل و طالبی که 
در حال تدوین پایان نامه هستند، در مرکز تخصصی تفسیر و علوم 

قرآن حضرت زینب کبری)س( برگزار شد.
»خانم سکینه آفرند«، مدیر مرکز تخصصی، با بیان نکاتی در زمینه 
موقعیت طالب و نقش مهم و اساسی آنها در ترویج فرهنگ اسالمی، 

لزوم انجام دادن صحیح و به موقع پایان نامه را به طالب یادآور شد.
با  زینب)س(   حضرت  قرآن  علوم  و  تفسیر  تخصصی  مرکز  مدیر 
بیان مصادیقی از تالش طالب هم عصر خود یاد نموده ودر جهت 

ایجاد انگیزه در طالب کوشش نمودند.
تخصصی  مرکز  پژوهش  معاون  نقش بند«،  مریم  »خانم 
تدوین  چگونگی  آیین نامه،  مواد  به  اشاره  با  نیز  زینب)س(  حضرت 
پایان نامه و بخش نامه های ارسالی از مرکز مدیریت را با استفاده از 

ویدئوپروژکتور برای خواهران طلبه تشریح نمود.
پرسش های  به  پژوهش  معاونت  پایان،  در  است،  ذکر  شایان 

طالب پاسخ داد.

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

جلسه توجیهی سامانه پایان نامه  

در مدرسه علمیه خواهران فاطمیه)س( عنوان شد 

گناه، موجب آسیب دیدن مغز می شود

انجمن  همکاری  با  زینب)س(  حضرت  خواهران  علمیه  مدرسه 
تحکیم بنیان خانواده وابسته به این مدرسه به منظور ارتقای توان 
تبلیغی طالب دانش آموخته، اقدام به برگزاری »دوره تربیت مربی 

مهدویت برای کودکان« نمود.
رشد،  روان شناسی  محوریت  با  تخصصی  توجیهی-  دوره  این 

مباحث تربیتی، قالب های اجرایی و شیوه اجرا برگزار شد
روانی  ویژگی های  شناخت  گفت:  عبداللهی«  »استاد  ادامه،  در 
السالم( و  تربیتی اهل بیت)علیهم  تبیین سیره  کودک در هر مقطع سنی، 
شیوه صحیح القای مفاهیم دینی، از محورهای اصلی مربیان است.
و  دانست  غیرمستقیم  روش  را  القا  شیوه  بهترین  پایان،  در  وی، 
راهکارهایی برای تربیت دینی کودکان ارائه نمود که می توان به اشعار 
کودکانه، نقاشی ها و داستان هایی با موضوع امام زمان)عج( اشاره نمود. 
در پایان کلیپ هایی در خصوص تبلیغات سوء فرقه بهائیت برای 
برای طالب  تبلیغ  تا ضرورت  گردید  کودکان حاشیه شیراز پخش 

باانگیزه نمایان گردد.   

مدرسه علمیه خواهران حضرت زینب)س( 
با همکاری انجمن تحکیم بنیان خانواده برگزار کرد

برگزاری دوره تربیت مربی مهدویت برای کودکان

همایش »طلیعه حضور« طالب تازه وارد خواهران استان کرمان 
حضور  با  قم،  مقدس  شهر  خاتون)س(  نرجس  حضرت  اردوگاه  در 

328 نفر از طالب برگزار شد.
در این همایش »حجت االسالم حسین الله وردی«، مدیر حوزه علمیه 
خواهران استان کرمان به بیان مطالبی درباره عرصه طلبگی پرداخت.

در بخش دیگری از همایش »حجت االسالم رضا اسکندری«، معاون 
فرهنگی- تبلیغی حوزه های علمیه خواهران کشور، مطالبی درباره وظایف 

فرهنگی تبلیغی طالب خواهر و انتظار مردم از روحانیت بیان کرد.
شئون  و  وظایف  معنوی،  اخالقی،  »ویژگی های  تشریح  همچنین 
طلبگی«، »جنگ نرم و وظایف طالب درباره این نوع جنگ«، »جایگاه 
گاهی به زمان«، »حجاب و عفاف« و  و اهداف طلبگی و ایجاد انگیزه و آ
»انس با قرآن کریم و اهل بیت)علیهم السالم( با ذکر مصادیقی از علما و بزرگان« 
به ترتیب توسط حجج   اسالم »میرشفیعی«، »داودی« و »موسوی نسب« 

و بانوان »علوی و مومنی« و »آیلیچ و زیبایی« صورت گرفت.
مسابقه،  برگزاری  معصومه)س(،  حضرت  مقدس  حرم  زیارت 
طلیعه  همایش  دیگر  برنامه های  از  کلیپ،  پخش  و  همخوانی 

حضور طالب خواهران استان کرمان بود.

با حضور بیش از سیصد نفر از طالب خواهر برگزار شد
همایش »طلیعه حضور«

طالب  جمع  در  کرمانشاه  استان  سپاه  در  فقیه  ولی  نماینده 
حوزه علمیه خواهران امام خمینی)ره( کرمانشاه شرکت انتخابات را 

وظیفه ای شرعی دانست.
استان  سپاه  در  فقیه  ولی  نماینده  یوسفی«،  »حجت االسالم 
کرمانشاه، گفت: انتخابات از مسائلی است که درباره آن تبلیغات 
زیادی از سوی دشمنان صورت گرفته و سرمایه گذاری کالنی در 

این زمینه انجام شده است.
نماینده ولی فقیه در سپاه استان با تأکید بر نقش مهم مردم در 
انتخابات گفت: شرکت انتخابات، وظیفه ای شرعی است و مردم 
باید به عنوان تکلیف الهی وارد میدان شوند و به فرد اصلح رأی دهند.
ثروت،  و  قدرت  کانون های  متأسفانه  افزود:  ادامه  در  وی 
وارد  باید  مردم  که  صورتی  در  می کنند،  صرف  کالن  هزینه های 
میدان شوند و وظیفه روحانیون و طالب است که با مردمی کردن 

تبلیغات و بسیج کردن مردم، از هزینه های کالن پرهیز کنند.
و  فقیه  از خط والیت  تبعیت  بر  تأکید  با  یوسفی  حجت االسالم 
افراد  شاخصه های  مهم ترین  از  داشت:  اظهار  رهبری)مدظله العالی( 
در  لذا  رهبری)مدظله العالی( است؛  و  فقیه  از خط والیت  پیروی  اصلح، 
آنان در  و موضع گیری  افراد  باید شاخصه های سیاسی  انتخابات، 
مسائل جامعه مورد بررسی قرار گیرد تا افرادی که دارای تفکرات 

و روحیه انقالبی و ایستادگی در راه حق هستند، مشخص شود. 
وی در پایان افزود: مردم باید پیرو خط والیت باشند.

در جمع طالب حوزه علمیه خواهران امام خمینی)ره( عنوان شد

شرکت انتخابات، وظیفه ای شرعی است

مدارس  استادان  و  طالب  حضور  با  حضور«  »طلیعه  همایش 
حضرت  علمیه  مدرسه  در  بویراحمد،   و  کهگیلویه  استان  علمیه 

زینب)س( برگزار شد.
استاد حوزه و دانشگاه با تأکید بر بینش سیاسی گفت: امام خمینی)ره( 
همان طور که بزرگ ترین عارف بودند، بزرگ ترین سیاستمدار هم بودند.
وی افزود: اغوا و گمراه نمودن مسلمین و ایجاد شبهه بین آنها، 
از کارهای وقفه ناپذیر دشمنان اسالم است و مهم است حیله های 

دشمن را بدانیم تا از نفوذ آنها جلوگیری کنیم.
استاد حوزه و دانشگاه ادامه داد: رواج فحشا و منکرات، ترویج 
و  اختالف  ایجاد  لیبرالی،  اندیشه  انتشار  دنیاطلبی،  و  دنیامداری 
میان  اختالف  و  از سیاست  دین  چندقطبی کردن جامعه، جدایی 
حوزه، از دیگر اقدامات دشمنان بر ضد اسالم است که مسلمانان 

باید دشمن را با همدلی و اتحاد شکست دهند.
از  دیگری  بخش  در  اندرزیان  والمسلمین  حجت االسالم 
کریم،  قرآن  گفت:  علق  سوره  از  آیاتی  به  اشاره  با  سخنانش، 

آموزه های دینی و معارف دینی، ما را به سعادت می رساند.
وی افزود: عمر، بهترین ثروت انسان است و نباید عمر خود را با 

کارهای بی ارزش هدر دهیم.
بر  تأکید  با  پایان،  در  اندرزیان،  والمسلمین  حجت االسالم 
تقوا،  موجب  نفس  تهذیب  و  تزکیه  گفت:  نفس  تهذیب  و  تزکیه 

خویشتن داری، نورانیت دل، روشن بینی و آینده نگری می شود.

در مدرسه علمیه حضرت زینب)س( عنوان شد

باید از نفوذ دشمنان جلوگیری کنیم

همایش »طلیعه حضور«، با حضور طالب و استادان مدارس علمیه 
زینب)س(  علمیه حضرت  مدرسه  در  بویراحمد،  و  استان کهگیلویه 

برگزار شد. 
»حجت االسالم میراحمد تقوی«، با بیان این که همه جنبندگان 
انسان  الهی هستند، گفت:  به قدرت الیزال  وابسته  عالم  تمام  و 
باید در مخلوقات خدا و جزئیات خدا تفکر نماید. این نظم و ترتیب 
انسان را وادار می کند که بپذیرد خالقی وجود دارد که تمام هستی 

از او قدرت می گیرد و وابسته به اوست.
وی افزود: همه باید در مخلوق خدا تفکر کنند و کسی نباید در 
ذات خدا تفکر نماید و باید دانست که خداوند از قطره آبی انسان را 
آفرید، به او دست و پا داد، بدنش را از گوشت درست کرد و در میان 

گوشت ها استخوان هایی قرار داد.
خوابیدن،  خوردن،  به  انسان ها  افزود:  تقوی  حجت االسالم 
دیدن، شنیدن و استراحت کردن عادت و هدف خلقت را فراموش 
تحقق  برای  باید  که همه  حالی  در  غافل شده اند،  از خدا  و  کرده  

هدف خلقت، که سعادت است، تالش کنیم.
پایان، گفت: همان طور که زمانی در رحم مادر بودیم و  وی، در 
سپس به این دنیا آمدیم، اکنون نیز از این دنیا به دنیای دیگر خواهیم 
رفت، اما باید تمام تالش خود را بکنیم تا با دست پر از این دنیا برویم.

همایش »طلیعه حضور« با سخنرانی »حجت االسالم اسکندری« 
و  کهگیلویه  استان  علمیه  مدارس  استادان  و  طالب  حضور  با  و 

بویراحمد،  در مدرسه علمیه حضرت زینب)س( برگزار شد. 
با  خواهران،  علمیه  حوزه های  مدیریت  مرکز  فرهنگی  معاون 
بیان آیه ای از قرآن کریم، گفت: کسی که عمل صالح انجام دهد 

و مؤمن باشد، زندگی پاکی خواهد داشت.
وی افزود: توضیح آیه اشاره دارد به این که بین زن و مرد از نظر 

تقوا فرقی وجود ندارد.
در  که  کار خیری  علمیه خواهران گفت: هر  معاون حوزه های 
جامعه صورت می گیرد، اگر با نیت رضایت خدا و برای خدا انجام 
گرفته باشد، پایدار است، ولی اگر ارتباط با خدا پیدا نکرد، ارزشی 
انجام  خدا  برای  که  چیزی  دانست.  باید  و  است  محدود  و  ندارد 

شود، پایدار است.
دیگران،  آموزش  خواندن،  درس  به  را  طالب  پایان،  در  وی، 
تبلیغ در راه خدا، دوستی با قرآن و تفسیر قرآن و مانوس شدن با 

نهج البالغه سفارش کرد.

توجه به رضایت الهی؛ زمینه ساز پایداری عمل خیر

عالم، وابسته به قدرت الیزال الهی است

حضرت  علمیه  مدرسه  در  که  حضور«،  »طلیعه  همایش  در 
استان  علمیه  مدارس  طالب  و  استادان  حضور  با  و  زینب)س( 
بر  مرتضوی«،  »حجت االسالم  شد،  برگزار  بویراحمد  و  کهگیلویه 

اهمیت و ارزش دانش اندوزی در دیدگاه اسالم تأکید ورزید. 
حجت االسالم مرتضوی با اشاره به اهمیت علم و تفقه در دین گفت: 
دانش اندوزی  قصد  به  خانه اش  از  کسی  اگر  اکرم)ص( فرمودند:  پیامبر 
همراهی  را  او  فرشته  هشتادهزار  و  نیست  تنها  که  بداند  شود،  خارج 
می کنند و کار فرشته ها استغفار و آمرزش خواستن برای طالب علم است.
وی به احادیث و آیاتی درباره علم آموزی و ثواب طالب علم اشاره 

کرد و گفت: علم بدون عمل بی فایده و بیهوده است.
حاصل  و  غدیریم  فرزندان  ما  گفت:  مرتضوی  حجت االسالم 

غدیر، »شهید چمران« و »حسین همدانی«هاست.

علم بدون عمل، بیهوده است
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آرمان های  تداوم  در  علمیه  حوزه های  جایگاه  »تبیین  نشست 
طالب  جمع  در  آق قال  سپاه  مبلغ  سخنرانی  با  اسالمی«  انقالب 

مدرسه علمیه خواهران صدیقه طاهره)س( انبارالوم برگزار شد.
»حجت االسالم عباس شفیعی« گفت: استقالل و آزادی کشور 
شهدای  و  اسالمی  انقالب  شهدای  خمینی)ره(،  امام  مدیون  را 

هشت سال دفاع مقدس هستیم.
وی، با اشاره به علت ماندگاری یاد امام)ره( پس از گذشت 37 سال 
از انقالب اسالمی، گفت: امام خمینی)ره( هیچ گاه در گفتارشان از 
کلمه »من« استفاده نمی کردند و در همه حال، جمله نورانی »إّنالله 

و إّنا إَلیِه راِجُعوَن« را بر لب داشتند.
مبلغ سپاه آق قال ابراز کرد: تشکیل حکومت اسالمی، بیداری 
کشورهای اسالمی و ملت های مسلمان و زمینه سازی ظهور امام 

زمان)عج(، از مهم ترین اهداف امام خمینی)ره( بود.
علمیه،  حوزه های  وظیفه  داد:  ادامه  شفیعی  حجت االسالم 
حفظ و حراست از جمهوری اسالمی است و همه باید از انقالبمان، 

که با خون هزاران شهید به ثمر نشسته است، دفاع کنیم.

در مدرسه علمیه خواهران صدیقه طاهره)س( عنوان شد

حفظ و حراست از جمهوری اسالمی؛
یکی از وظایف حوزه های علمیه 

مدرسه علمیه سعدیه جلسه هم اندیشی را با حضور مدیر، اعضای 
کادر و مبلغین این مدرسه برگزار کرد.

»خانم زهرا رجبلو«، معاون فرهنگی مدرسه علمیه خواهران سعدیه، 
درباره  مبلغین  با  همفکری  و  تعامل  را  جلسه  این  برگزاری  از  هدف 
قوت ها و ضعف های تبلیغ و چگونگی بیان مسائل و مشکالت جوانان 

و نوجوانان اعالم کرد.  
گاهی دهی احکام و نیازهای روز جامعه، که مطلوب  وی درباره آ
نیازهای  با  فعالیت های مبلغین  باید  افزود:  دین و شریعت است، 

روز جامعه منطبق بوده، گسترده تر شود.
خانم رجبلو، در ادامه، توسل به اهل بیت)علیهم السالم( و همکاری و همفکری 

مبلغین و مسئولین با یکدیگر را از رموز موفقیت در عرصه تبلیغ برشمرد.
وی با تأکید بر ارتقای سطح علمی مبلغان اظهار کرد: مطالعه 
سلسله  و  نهج البالغه  شرح  نور،  تفسیر  نمونه،  تفسیر  دوره  یک 
کتاب های شهید مطهری، بهترین منابع مطالعاتی برای طالب و 

مبلغین به شمار می رود.
شایان ذکر است، در پایان جلسه، هر یک از اعضا و مبلغین به 

بیان نظرها و پیشنهادهایشان پرداختند.

در مدرسه علمیه خواهران سعدیه تأکید شد

انطباق فعالیت های مبلغان با نیازهای روز جامعه 

مدیر مدرسه علمیه سعدیه رامیان از برگزاری ستاد پذیرش سال 
تحصیلی 94-95 با حضور مبلغین این مدرسه خبر داد.

پیامبر  عالم،  مخلوقات  اشرف  گفت:  طاهری«  شمسی  »خانم 
عظیم الشأن  اسالم)ص( بودند که تبلیغ دین و رساندن پیام الهی را 

به مردم برعهده داشتند.
مبلغین حوزه های  و  به عهده طالب  تبلیغ  اکنون،  افزود:  وی 
تبلیغ داشته و قدردان این  باید تالش زیادی برای  علمیه است و 

افتخار بزرگ باشند.
بسیار  محیط  علمیه  حوزه های  کرد:  تصریح  طاهری  خانم 
مناسب و امنی برای تحصیل و تهذیب است و جوانان با فراگیری 
علوم اسالمی و معارف قرآن، از سرچشمه آن سیراب می شوند و 

می توانند به تعلیم جوانان و افراد مستعد این مرز و بوم بپردازند.
مدیر مدرسه علمیه سعدیه رامیان عنوان کرد: از راه های موفقیت 
زیاد، کمک  اهل بیت)علیهم السالم(، مطالعه  به  توسل  تبلیغ،  در عرصه 
گرفتن از افراد باتجربه، همفکری و تعامل مبلغین با یگدیگر است.

خانم طاهری تأکید کرد: با توجه به جایگاه مبلغین در اجتماع، 
بهترین راه تبلیغ، پذیرش حوزه های علمیه و سوق دادن جوانان به 

سمت تحصیل در حوزه هاست. 
وی، در پایان، اظهار امیدواری کرد: مبلغان، مشاوران مذهبی و 
طالب باید با شناسایی افراد مستعد و باانگیزه و جذب آنان، نقش 

مؤثری در تبلیغ معارف ناب اسالم داشته باشند.

نقش طالب و مبلغان حوزه های علمیه در تبلیغ اسالم 

مؤسس و مشاور مدرسه علمیه خواهران شهیده بنت الهدی علی آباد 
کتول، از برگزاری مسابقات قرآن و نهج البالغه در این مدرسه خبر داد.
قرآن  مسابقات  گفت:  شاهرودی«  مرتضوی  مریم بیگم  »خانم 
بین دوقلوهای کودک  و نهج البالغه در رشته های حفظ و قرائت 
و نوجوان، با همکاری اداره ارشاد، آموزش و پرورش و بسیج این 

شهرستان، در این مدرسه برگزار شد.
وی بر تربیت دینی با بهره گیری از آموزه های دینی، به ویژه قرآن 
تربیت صحیح،  برای  فرزندان  گفت:  و  کرد  تأکید  نهج البالغه،  و 

باید با آموزه های قرآن و نهج البالغه آشنا شوند.
شایان ذکر است، در پایان، به همه شرکت کنندگان در همایش 

جوایزی به رسم یادبود اهدا شد.

در مدرسه علمیه خواهران شهیده بنت الهدی تأکید گردید

بهره گیری از آموزه های قرآن و نهج البالغه

»حجت االسالم محمدحسین بخشی« درجمع طالب و استادان 
مدرسه علمیه امام صادق)ع(  گفت: یکی از عوامل مؤثر در بررسی 
و  ایمان  ایران،  اسالمی  انقالب  پیروزی  مانند  اجتماعی  تحوالت 

تقوا بود که با گذشت 37 سال هنوز هم تداوم دارد و پایدار است.
ادامه داد:وجود رهبری بصیر  امام صادق)ع(  مدیر حوزه علمیه 

گاه باعث شد انقالب اسالمی در سال 1357به پیروزی برسد. و آ

در مدرسه علمیه خواهران امام صادق)ع( مطرح  شد

ایمان و تقوای الهی؛ یکی از عوامل پیروزی انقالب اسالمی

مرکز  مشارکت  با  اسالمی«  انقالب  در  بانوان  »نقش  همایش 
استان  خواهران  علمیه  حوزه  مدیریت  اسالمی،  مذاهب  تقریب 
گلستان، مؤسسه آموزش عالی و مدرسه علمیه الزهرا)س( گرگان، 

سازمان تبلیغات اسالمی و مؤسسه فرهنگی میرداماد برگزار شد.
گفتنی است در این همایش، برخی مسئوالن و مدیران مراکز، 
بانوان فرهیخته شیعه و سنی، استادان و طالب سطح 2 و 3 و نیز 

مبلغین برخی مدارس علمیه استان حضور داشتند.      

برگزاری همایش »نقش بانوان در انقالب اسالمی« 

در آستانه پذیرش حوزه های علمیه خواهران، مصاحبه تلویزیونی 
خبرگزاری  خبرنگار  حضور  با  گلستان  خواهران  علمیه  حوزه  مدیر 

صدا و سیما در مدیریت حوزه علمیه خواهران استان برگزار شد.
علمیه  حوزه های  پذیرش  گفت:  گلستان  خواهران  علمیه  حوزه  مدیر 
خواهران از 94/11/25 آغاز شده است و تا 94/12/25 ادامه خواهد یافت.
گلستان  استان  در  وردانی« گفت:  ایوب  والمسلمین  »حجت االسالم 
یازده مدرسه علمیه در مقطع سطح 2 )کارشناسی( و یک مؤسسه آموزش 
و  هستند  فعالیت  مشغول  ارشد(  )کارشناسی   3 سطح  مقطع  در  عالی 
علمیه  مدارس  از  یکی  به  مراجعه  با  می توانند  تحصیل  عالقه مندان 
خواهران استان یا سایت مرکز مدیریت حوزه های علمیه ثبت نام نمایند. 

با  حوزوی  و  اسالمی  علوم  عالقه مند  خواهران  افزود:  وی 
تحصیل در حوزه های علمیه می توانند برای تعمیق معارف دینی، 
عظیم  ظرفیت های  از  تألیف،  و  پژوهش  تبلیغ،  توان  افزایش 

حوزه های علمیه خواهران بهره مند گردند.
مدیر حوزه علمیه خواهران استان گلستان، با اشاره به سخن امام)ره( 
مربی  بانوان  رهبری)مدظله العالی(  معظم  مقام  و  امام)ره(  گفته  به  گفت: 

جامعه هستند و تأثیر بسیار مهمی در تعلیم و تربیت جامعه دارند.

مدیر حوزه علمیه خواهران استان تبیین نمود

تأثیر بسیار مهم بانوان در تعلیم و تربیت جامعه 

معاونت پژوهش مدیریت حوزه علمیه خواهران استان گلستان 
از برگزاری جلسه شورای علمی- پژوهشی در گرگان خبر داد.

و  طالب  حضور  با  جلسه  این  گفت:  بهرامی«  صدیقه  »خانم 
استادان در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( برگزار شد.

وی مسائل طرح شده در این جلسه را ارزیابی کرد و معیارهای 
انتخاب معاونان برتر پژوهشی را عنوان نمود

برگزاری جلسه شورای علمی- پژوهشی در استان

گرگان  الزهرا)س(  خواهران  علمیه  مدرسه  و  عالی  آموزش  مؤسسه 
میزبان خدام و پرچم متبرک حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه)س( شد.
»حجت االسالم علی حسین زاده« استاد حوزه و دانشگاه، با تشریح 
معصومه)س(  حضرت  کرد:  خاطرنشان  معصومه)س(،  حضرت  فضایل 
همچون حضرت فاطمه زهرا)س(، مقام شفاعت عام دارند و براساس 

روایات، حضرت معصومه)س( از فضیلت و مقام واالیی بهره مندند.
حضرت)س(،  علم  زمینه  در  روایتی  بیان  ضمن  ادامه،  در  وی، 
گفت: حضرت معصومه)س( جزو بانوان گران قدر و واالمقام جهان 

تشیع به شمار می روند و مقام علمی بلندی دارند. 
استاد حوزه و دانشگاه، در پایان،گفت: تالش کنید با توسل و تأسی 
به حضرت معصومه)س(، بتوانید مسیر طلبگی را به درستی طی نمایید.

مؤسسه آموزش عالی و مدرسه علمیه 
خواهران الزهرا)س(؛  میزبان خدام و پرچم 

متبرک حرم مطهر حضرت معصومه)س(

»خانم هاجر هاشمی«، استاد حوزه، در نشست تربیتی در جمع 
طالب گفت: یکی از آداب مهم شریعت اسالمی، نصیحت کردن 

و اندرز دادن مردم به نیکی است که آداب خاصی دارد. 
فضایل  کسب  لزوم  بر  صادق)ع(،  امام  از  روایتی  بیان  با  وی 

اخالقی تأکید نمود.
استاد حوزه خطاب خاطرنشان کرد: در حیطه اخالق و حسن 
سلوک و محبت پیامبر مکرم اسالم)ص( همین بس که فرقی بین 
کافر و مسلمان، دوست و دشمن و خویش و بیگانه وجود نداشت و 

با همه رعایت اخالق و ادب می نمودند.

استاد حوزه تبیین نمود
دست  یابی به رستگاری در سایه خداترسی

انقالب  »گفتمان  نشست 
اسالمی« با حضور طالب و استادان 
حضرت  خواهران  علمیه  مدرسه  در 
صدیقه فاطمه)س( گرگان برگزار شد.

سیدابوالحسن  »حجت االسالم 
مسائل  کارشناس  حسینی« 
سیاسی در این نشست به بیان 
و  پرداخت  انقالب  ویژگی های 
سی  گذشت  به  توجه  با  گفت: 
و چند سال از انقالب اسالمی 
زیادی  پیشرفت های  ظهور  و 
وجود  مختلف،  عرصه های  در 
تورم  بیکاری،  مانند  مشکالتی 
است.  انکارناپذیر  واقعیتی  و... 
واقعیت دیگر این است که چرا 
و  مشکالت  همه  این  وجود  با 
استکبار  و  دشمن  ضعف ها، 
اعتراف  ایران  قدرت  به  جهانی 
استکبار  و  غرب  چرا  می کنند؟ 
جهانی از کشوری همانند ایران 
و  مشکالت  همه  این  وجود  با 

گرفتاری ها واهمه دارد؟
انقالب  کرد:  تصریح  وی 
اسالمی در یکی از حساس ترین 
زلزله ای  همچون  جهان  نقاط 
و  آرام  اردوگاه  غیرمترقبه، 

عالمی  استکبار  بی دغدغه 
با  درآورد.  لرزه  به  شدت  به  را 
برای  اسالمی،  انقالب  وقوع 
به  مسلمان  کشوری  بار  اولین 
طور موفقیت آمیزی قدرت های 
بزرگ غربی را به مبارزه طلبید، 
منافع  به  و  تحقیر  را  آنان 

مادی شان خسارت وارد کرد.
سیاسی،  مسائل  کارشناس 
حقیقت  تفسیر  و  تبیین  ضمن 
تصریح  خمینی)ره(  امام  انقالب 
در  اسالمی  انقالب  وقوع  با  کرد: 
معجزه  رخداد  شاهد  دنیا  ایران، 
این  به  توجه  با  بود.  الهی  عظیم 

باالترین دستگاه های   که دشمنان 
داشتند،  اختیار  در  را  امنیتی 
اطالعات  و  بررسی ها  باالترین 
پیش گویی  و  جوامع  از  میدانی 
این  داشتند.  را  جوامع  آینده  از 
آینده  برای  را  کارهایشان  جوامع 
نتوانستند  ولی  بودند،  کرده  تنظیم 
کنند  اداره  و  پیش گویی  را  انقالب 
مقام  لذا  بزنند.  هم  به  را  آن  و 
با  دیدار  در  رهبری)مدظله العالی(  معظم 
بزرگ ترین  کردند:  ابراز  مسئوالن 
دست آورد ما این است که همه دنیا 
می خواستند ما نباشیم و ما هستیم.
حجت االسالم حسینی تأکید 

معجزه گون  که  چیزی  کرد: 
می کند،  اثبات  را  انقالب  بودن 
مقابل  در  امام)ره(  که  است  این 
این همه قدرت غرب در مدیریت 
امکانات  همه  که  دنیا،  مادی 
پیروزی  از  جلوگیری  برای  را 
با دستانی  انقالب به کار بردند، 
امکانات  هیچ  بدون  و  خالی 
مردم  حمایت  با  صرفًا  و  مادی 
توانستند قدرت پوشالی طاغوت 
مردمی  کنند؛  ذلیل  و  تحقیر  را 
امام)ره(  عشق  به  لبشان  که 

می تپید.
وی، با اشاره به این که ما در 
دنیا توانستیم با توسل به قدرت 
مدیریت الهی و اتکا به نیروهای 
غرب  مدیریتی  قدرت  مردمی، 
تصریح  ببریم،  سؤال  زیر  رو 
کرد: این مدیریت الهی هنوز به 
عرصه مدیریت اقتصادی ما وارد 
نشده است. اگر روحیه انقالبی، 
و  الهی  قدرت  به  اتکا  یعنی 
جریان  ما  اقتصاد  در  مردمی 
پیدا کند، اقتصاد ما نیز همانند 
عرصه سیاسی به قله های خود 

دست پیدا خواهد کرد.

در نشست »گفتمان انقالب اسالمی« مدرسه علمیه خواهران حضرت صدیقه فاطمه)س( عنوان شد

انقالب اسالمی؛ معجزه عظیم الهی

معاون فرهنگی مدیریت حوزه علمیه خواهران استان گلستان از 
برگزاری اولین دوره فیض نور در این استان خبر داد.

رشته  شش  در  دو روزه  دوره  این  گفت:  کابوسی«  لیال  »خانم 
باستان شناسی  و  زرتشت  تصوف،  مسیحیت،  بهائیت،  وهابیت، 
فعال  مبلغین  و  نور  مربیان فبض  استادان،  از  نفر  با حضور 150 

مدارس علمیه خواهران الزهرا)س( گرگان برگزار شد.
وی هدف از برگزاری این دوره را ارتقای سطح علمی استادان، 
مربیان فیض نور و مبلغین برای پاسخ گویی به سؤاالت و شبهات 
و همچنین توانمندسازی آنان در رشته های مختلف ادیان و فرق و 

آشنایی با فرقه های انحرافی دانست.
به  ضابط«  مصطفی  »آقای  دوم،  روز  در  است،  ذکر  شایان 
تحقیق،  روش  ویرایش،  نویسندگی،  زمینه  در  آموزش هایی  ارائه 

شبکه های اجتماعی، ادیان و فعالیت های چندرسانه ای پرداخت.

برگزاری نخستین دوره فیض نور در استان

کارگاه مهارتی کتابداران، ویژه کتابداران مدارس علمیه خواهران 
منابع  دانشگاه  استاد  سیدین«،  »خانم  حضور  با  گلستان  استان 

طبیعی، در گرگان برگزار شد. 
»خانم صدیقه بهرامی«، معاون پژوهش حوزه علمیه خواهران 
استان گلستان، هدف از برگزاری این دوره را ارتقای توانمندی های 

کتابداران و معلومات آنان دانست. 
با  آشنایی  همچون  مباحثی  یک روزه،  دوره  این  در  افزود:  وی 
سایت های فارسی و التین مرتبط با سطح حوزه، معرفی کتابخانه های 

معتبر و... آموزش داده شد.

برگزاری کارگاه مهارتی کتابداران، ویژه 
کتابداران مدارس علمیه خواهران استان

استان  خواهران  علمیه  حوزه  مدیریت  معاونین  و  مدیر  نشست 
گلستان با مدیرکل صدا و سیما استان برگزار شد.

مدیر حوزه علمیه خواهران استان گلستان از برگزاری نشستی با 
محوریت »پذیرش حوزه های علمیه خواهران« با مدیرکل صدا و 

سیما استان گلستان خبر داد.
»حجت االسالم والمسملین ایوب وردانی« گفت: این جلسه با هدف 
تعامل و افزایش همکاری این دو ارگان تأثیرگذار در جامعه تشکیل شد 
و از ظرفیت ها و توانمندی های هر دو طرف سخن گفته شد و هر یک 

از معاونین ظرفیت های موجود در بخش خود را اعالم کردند.
وی ادامه داد: یکی از مباحث مهم مطرح شده در این جلسه، 
که  بود  خواهران  علمیه  حوزه های  پذیرش  به  مربوط  اقدامات 

تصمیماتی در این باره گرفته شد.
نظارت  مدیر  و  معاونان  بر  عالوه  جلسه،  این  در  است  گفتنی 
سامان دهی و نظارت حوزه علمیه خواهران، معاونان خبر، سیما و 

مشاور امور بانوان در صدا و سیما نیز حضور داشتند.

برگزاری نشست »پذیرش حوزه های علمیه خواهران«

به همت معاونت پژوهش مدیریت حوزه علمیه خواهران استان 
حاجی پور«،  »حجت االسالم  حضور  با  مهارتی  کارگاه  گلستان، 
علمیه  حوزه های  دینی  پژوهش های  راهبری  اداره  کارشناس 

خواهران، در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( گرگان برگزار شد.
گفت:  پژوهشی  مسئوالن  جمع  در  حاجی پور  حجت االسالم 
فرهنگ کار جمعی در جامعه  ضعیف است که نوعی ضعف به شمار 

می آید و می تواند باعث آسیب های جدی شود.
کارشناس اداره راهبری پژوهش های دینی، در پایان، به بررسی اهمیت 
و جایگاه پژوهش گروهی در آیات و روایات پرداخت و خاطرنشان کرد: امام 
علی)ع( در این باره فرمودند: هرگاه به مشورت نیازمند شدی، نخست به 
جوانان مراجعه کن، زیرا آنان ذهنی تیزتر و حدسی سریع تر دارند. سپس 
)نتیجه( آن را به نظر میان ساالن و پیران برسان تا پي گیری نموده، عاقبت 

آن را بسنجند و راه بهتر را انتخاب کنند، زیرا تجربه آنان بیشتر است.

در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( تأکید شد

تقویت فرهنگ کار جمعی در جامعه

دوره آموزشی شبکه کوثرنت، ویژه طالب مشغول به تحصیل، 
آموزشی مدرسه علمیه  با حضور »خانم معصومه خلیلی«، معاون 

خواهران خاتم االوصیا)عج( فاضل آباد برگزار شد.
پژوهشی  معرفی شبکه علمی-  »آقای محمدتقی جلیلی« ضمن 
ورودی  درگاه  تنها  کوثرنت،  گفت:  آن،  مزایای  به  اشاره  و  کوثرنت، 
و  پژوهشی  آموزشی،  سامانه های  به  دسترسی  برای  طلبه  بانوان 
فرهنگی است که عالوه بر تجمیع خدمات به طالب، امکانات تعاملی 
بسیاری در قالب یك شبکه اجتماعی برای طالب فراهم نموده است.
مسئول اداره آموزش و فرهنگ سازی فضای مجازی، در پایان، 
گفت: طالب  با ورود به شبکه کوثرنت، قدم در مدرسه علمیه بزرگی 
با شصت هزار عضو مي گذارند که با توجه به امکانات تمهیدشده، 
می توانند  جغرافیایی  محدودیت  به  توجه  بدون  استادان  و  طالب 

ارتباط برقرار نمایند و از نظرات و تجارب یکدیگر بهره ببرند.

در مدرسه علمیه خواهران خاتم االوصیا)عج( بیان گشت

کوثرنت؛ جایگزین مناسبی برای شبکه های غیربومی

نشست بصیرتی- تربیتی با موضوع »شرح حدیث کسا«، در جمع طالب 
و کادر مدرسه علمیه خواهران خاتم االوصیا)عج( فاضل آباد برگزار شد. 
»خانم سکینه صادقی«، کارشناس مذهبی، گفت: رویداد کسا، 
یکی از مهم ترین حوادث روشنگر تاریخ زندگی پیامبر اکرم)ص( برای 

معرفی پیشوایان و راهنمایان امت اسالم است. 
وی افزود: یکی از رموز بزرگ حدیث کسا، معرفی جایگاه واالی 

حضرت فاطمه الزهرا)س( است. 

نشست بصیرتی- تربیتی شرح حدیث کسا 

خاتم االوصیا)عج(  خواهران  علمیه  حوزه  استادان  فصلی  جلسه 
نقد  با هدف  آموزشی،  و کادر  استادان  با حضور مدیر،  فاضل آباد، 
برنامه های نیمسال اول و دریافت پیشنهادات و نظرات  و بررسی 

کاربردی برای نیمسال دوم برگزار شد.
علمی  سطح  ارتقای  بر  تأکید  با  حاجی آبادی«  سکینه  »خانم 
خاطرنشان  دوم  تحصیلی  نیمسال  شدن  پربارتر  و  بهتر  و  طالب 
مهم  وظایف  از  مدرسه،  امور  در  انضباط  و  نظم  به  اهمیت  کرد: 
طالب  برای  خوبی  الگو  و  نمونه  باید  استادان  و  است  استادان 
درس  کالس  در  به موقع  می رود  انتظار  آنان  از  بنابراین،  باشند؛ 

حاضر شده، امور مرتبط به خود را به موقع انجام دهند. 
از  از سخنان خود، گفت: والیتمداری،  وی، در بخش دیگری 

گاه شوند. ضروریات جامعه است و طالب باید از این مسئله آ

والیتمداری، از ضروریات جامعه است

مدرسه علمیه خواهران خاتم االوصیا)عج( فاضل آباد دوره آموزشی 
آشنایی با شیوه های پژوهش محور و نگارش تحقیق، ویژه استادان 

را به مدت یک ماه برگزار کرد. 
»خانم معصومه خلیلی« هدف از برگزاری این دوره را بهره مندی 

هر چه بیشتر استادان در زمینه های پژوهش عنوان نمود.
ضروری  و  الزم  استادان  برای  را  تحقیق  نگارِش  و  پژوهش  وی، 
برشمرد و افزود: نگارِش تحقیق و مطالعه کتب مختلف، موجب ارتقای 

سطح علمی استادان و تقویت پاسخ گویی به طالب خواهد شد.

تحقیق و مطالعه کتب؛
زمینه ساز ارتقای علمی استادان

همزمان با آغاز نیمسال دوم تحصیلی حوزه های علمیه خواهران، 
و  استادان  جمع  در  فاضل آباد،  جمعه  امام  سخنرانی  با  جلسه ای 
مسئوالن آموزش مدرسه علمیه خواهران خاتم االوصیا)عج( برگزار شد. 
»حجت االسالم والمسلمین نجفعلی قاسمی« گفت: طالب نزد 
استادان امانت های الهی هستند و باید عالوه بر تعلیم، تزکیه را نیز 
فرابگیرند. باید توجه داشت تزکیه بر تعلیم تقدم دارد و علم بدون 

ایمان و تزکیه فسادآور و خطرناک است. 

علم بدون ایمان و تزکیه، فسادآور است

صبحگاه مشترک بسیجیان و طالب مدرسه علمیه خاتم االوصیا)عج( 
با حضور »حجت االسالم جعفر یوسفی«، مسئول دفتر  فاضل آباد 
نمایندگی ولی فقیه در سپاه علی آباد، در حوزه قمر بنی هاشم این 

شهر برگزار شد.
الهی  و قدرت  ما معجزه  انقالب  یوسفی گفت:  حجت االسالم 
مقام  تعبیر  به  و  بدانیم  قدر  را  الهی  بزرگ  نعمت  این  باید  و  است 
معظم رهبری)مدظله العالی(، یکی از عجایب انقالب اسالمی ایران این 
بود که دقیقًا دو روز بعد از پیروزی، تحریم ها شروع شد و تا االن 

هم ادامه دارد. 

انقالب اسالمی ایران؛ معجزه و قدرت الهی



مدیر مدرسه علمیه خواهران حضرت زهرا)س( دورود از برپایی نمایشگاه 
»کارهای دستی و هنری«به همت طالب این مدرسه خبر داد.

تولیدات  نمایشگاه  این  در  کرد:  اظهار  لیریایی«  فرحناز  »خانم 
دستی طالب شامل قلم زنی، معرق کاری، روبان دوزی، گل دوزی، 
تابلو های  چرم دوزی،  خیاطی،  گل سازی،  گونی بافی،  بافتنی، 
نقاشی با رنگ روغن و گرافیک، گل های کریستالی و حصیر بافی 

به نمایش گذاشته شد.
وی آشنایی و تشویق طالب را با کارهای دستی و هنری، که سبب 

ایجاد انگیزه و نشاط می شود، هدف برپایی این نمایشگاه دانست.
شد:  یادآور  دورود  زهرا)س(  حضرت  خواهران  علمیه  مدرسه  مدیر 
طلبه موفق از هر امکاناتی برای ترقی، یادگیری و پیشرفت علمی و 
عملی خود بهره برداری می کند. چنین طلبه ای می کوشد با به خدمت 

گرفتن هنر و علم، نور ایمان و تقوا را در خود و دیگران تقویت نماید.
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قائمشهرمازندران جویبارمازندران

زرندیهمرکزیقروهکردستان

کالردشتمازندران

دورودلرستان
در مدرسه علمیه خواهران حضرت زهرا)س( برپا شد

ساریمازندران
در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( برگزار کرد

بابلمازندران
در مدرسه علمیه خواهران  عصمتیه  برگزار شد

تنکابنمازندران
درنشست با مدیران و طالب مدارس علمیه خواهران عنوان شد

عباس آبادمازندران
امام جمعه عباس آباد تصریح نمود

نمایشگاه »کارهای دستی و هنری«

نشست »مدافعین حرم و حفظ حریم والیت« با سخنرانی »آقای 
کریمی«، از رزمندگان و جانبازان دفاع مقدس، در مدرسه علمیه 

خواهران عصمتیه بابل برگزار شد.
نخست  گام  انسان،  تربیت  در  زن  نقش  بیان  با  کریمی  آقای 
خودسازی را اصالح خود و انجام دادن کارهای خوب دانست و با 
اشاره به مقام شامخ شهدا، ایشان را افرادی زیرک توصیف کرد که 

از کوچک ترین فرصت ها، بیشترین استفاده را بردند.
بیان  با  و  دانست  امروز  راه  را چراغ  انقالب  تاریخ  بازخوانی  وی 
قسمت هایی از سخنان امام خمینی)ره( گفت: جنگ، نبرد اعتقادات 
است که جغرافیا و مرز نمی شناسد و هدف همه ما بر افراشتن پرچم 

»ال اله اال الله« در سراسر جهان است.
آقای کریمی در قسمت دیگری از سخنان خود گفت: موفقیت 
به  منوط  مقدس،  دفاع  سال  هشت  در  ایران  اسالمی  جمهوری 
رهبری حکیمانه، روحیه ایثارگری، والیت پذیری رزمندگان اسالم، 
حمایت مادران و همسران رزمندگان اسالم و شرکت بانوان حزب 

اللهی در صحنه نبرد بود.

 نشست »مدافعین حرم و حفظ حریم والیت«

»حجت االسالم عبدالعلی پوراکبر«، امام جمعه تنکابن، با مدیران، 
استادان و طالب مدارس علمیه خواهران این شهر دیدار کرد.

استادان  کادر،  مدیران،  با  نشست  در  پوراکبر  حجت االسالم 
دچار  امروز  دنیا  گفت:  تنکابن  خواهران  علمیه  مدارس  طالب  و 
بحران اخالقی است و حتی دشمناِن انسانیت نیز از این اوضاع به 

سطوح آمده، همه منتظر راه نجات اند. 
وی افزود: امروز مسئولیت نجات بشر و انسان ها به دست حوزه های 

علمیه است. 
عنوان  به  طلبه  خواهران  کرد:  تأکید  تنکابن  جدید  جمعه  امام 
گاهی و شناخت کامل  مرّوجان دین الهی، باید از معارف نجات بخش آ
پیدا کنند، زیرا مسئولیت بانوان در این مکتب حیات بخش مهم تر است.

مسئولیت نجات  بشر،
به دست حوزه های علمیه است

طالب و استادان مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( با خانواده 
»سردار مرادخانی«، اولین شهید مدافع حرم تنکابن، دیدار کردند.

»خانم زهرا هدایتی همت« مدیر مدرسه علمیه فاطمه الزهرا)س( 
گفت: در جوامع امروزی، که دشمن از تمام فرصت ها و امکانات 
استفاده  ایثار  و  مقاومت  روحیه  تضعیف  و  بردن  بین  از  منظور  به 
می کند، شیرمردانی از جای جای سرزمین ایران لباس رزم بر تن 
حرم  تا  را  دفاع  مرز  ایثار  و  شهادت  فرهنگ  احیای  برای  کرده، 

حضرت زینب)س( گسترش دادند.

مدیر مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( تشریح کرد
سوءاستفاده دشمن 

از فرصت ها برای تضعیف روحیه مقاومت 

»حجت االسالم سیدجعفر رضایی« با مدیر حوزه علمیه خواهران 
استان مازندران دیدار کرد.

امام جمعه عباس آباد در این دیدار گفت: با توجه به این که حوزه های 
فعالیت  دولت ها  از  مستقل  خود،  سیاست های  بر  بنا  همچنان  علمیه 
می کنند، حکومت اسالمی برای توسعه و فراگیری تعالیم دینی در کشور 
باید از حوزه های علمیه  خواهران حمایت و پشتیبانی مادی و معنوی نماید. 
وی با اشاره به ممکن نبودن فراگیری علوم دینی و حضور در 
حرکت  داشت:  اظهار  گذشته  در  بانوان  برای  علمیه  حوزه های 
انقالب  پیروزی  بعد  کشور،  در  خواهران  دینی  تحصیل  ارزشمند 
فراهم گردید؛ لذا باید از فرصت به وجودآمده نهایت استفاده را برد 
ترویج  و  گسترش  راه  در  علمیه،  حوزه های  توسعه  و  تأسیس  با  و 

فرهنگ و ارزش های دینی گام برداشت.
امام جمعه عباس آباد، در پایان، با توجه به قدمت دینی و فرهنگی این 
شهرستان، خواستار تأسیس حوزه علمیه خواهران در این شهرستان گردید.

پشتیبانی از حوزه های علمیه خواهران؛
زمینه ساز فراگیری تعالیم دینی در کشور

فاطمه  »خانم  مذهبی،  کارشناس  حضور  با  انقالب  جشن 
ابراهیمی«، در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( ساری برگزارگردید.
خانم ابراهیمی، حفظ نعمت انقالب اسالمی را وظیفه همگانی 
دانست و گفت: افرادی که با بهانه های مختلف امر به معروف و 
نهی از منکر را ترک می کنند، در واقع عزتشان را از دست داده اند.

جشن پیروزی انقالب اسالمی ایران 

جشن پیروزی انقالب، با حضور طالب و استادان مدرسه علمیه 
حضرت نرجس)س( ساری برگزار گردید.

هر  گفت:  )س(  نرجس  حضرت  مدرسه  مدیر  پیشنمازی«،  »خانم 
طلبه باید در سه جهت تالش کند: در سنگر علم خوب درس بخواند، 
در سنگر عمل مهذب، متخلق و صادق باشد و حضور اجتماعی خود 

را حفظ کند، زیرا اسالم دین اجتماعی و برای ساختن جامعه است.

در مدرسه علمیه خواهران حضرت نرجس)س( برگزار شد
جشن پیروزی انقالب اسالمی

نشستی با موضوع افزایش جمعیت، با حضور کارشناس و مشاور 
مذهبی، در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( ساری برگزار گردید.

»خانم گلشاهی«، ضمن بیان اهمیت و جایگاه افزایش جمعیت 
در عرصه های مختلف اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی خاطرنشان 
کرد: جمعیت و ساختار، از مهم ترین شاخصه های قدرت ملی است 
و کاهش نیرو جوان و پیری جمعیت، تهدیدهای جدی برای امنیت 

کشور محسوب می شود.
با  رهبری)مدظله العالی( گفت:  معظم  مقام  سخنان  به  اشاره  با  پایان  در  وی 
مهم ترین  از  فرزندآوری  رهبری)مدظله العالی(،  معظم  مقام  فرمایش  به  توجه 
وظایف بانوان است و مسئوالن جامعه باید در این زمینه فرهنگ سازی کنند.

جمعیت، از مهم ترین شاخصه های قدرت ملی است

»حجت االسالم علی غفاری« مدیر حوزه علمیه خواهران مازندران در 
با توجه  نشست »معارف فاطمی« در جمع خواهران مبلغ استان گفت: 
به این که عامل انسجام جوامع بشری در گرو حفظ ارزش های اعتقادی 
نابودی هر کشور، کافی  و فرهنگی، جامعه است، لذا برای استحاله و 

است که مردم جامعه از ارزش ها و آرمان های خود فاصله بگیرند.
مدیر حوزه خواهران مازندران، در بخش دیگری از سخنانش با 
اشاره به وظایف مبلغان تأکید کرد: در حال حاضر وظیفه مبلغان 
به خصوص خواهران مبلغ حوزه های علمیه بسیار حساس و مهم 
بانوان بنیان گذاران و مهندسین رفتار جامعه هستند و  است، زیرا 
قطعًا اگر زنان جامعه، صالح و پاکدامن باشند، مردان بزرگی تربیت 

کرده، کشور در برابر شیبخون فرهنگی مصون خواهد ماند.

مدیر حوزه علمیه خواهران مازندران تصریح کرد
بانوان؛ بنیان گذاران و مهندسین رفتار جامعه

در  مازندران،  کربالی  سپاه  سیاسی  هادی  اکبرزاده«،  »آقای 
نرجس)س( ساری  علمیه خواهران حضرت  مدرسه  نشست طالب 
گفت: با توجه به این که  هدف جامعه اسالمی، رسیدن به خداست، 
تشکیل حکومت دینی برای تحقق این امر ضرورت دارد، همچنان 

که پیامبر اسالم)ص( در مدینه حکومت اسالمی برپا کردند. 
حکومت  نگذارید  که  این  امام)ره( درباره  سخنان  به  اشاره  با  وی، 
افرادی  انقالب،  اول  دهه  در  گفت:  بیفتد،  نااهالن  دست  به 
می خواستند خط و فکر امام)ره( را از انقالب جدا کنند و نتوانستند 
نباید اجازه دهیم برخی اهداف شخصی شان را  موفق شوند، ولی 

زیر لوای مبانی انقالب و با عنوان دفاع از خط امام)ره( پیش ببرند.

هدف جامعه اسالمی، رسیدن به خداست

جمع  در  حضور  با  هندوستان  مبلغ  رضوی«  »حجت االسالم 
طالب و استادان مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( ساری وحدت را 
یکی از ویژگی های شاخص شیعیان خواند و اظهار داشت: رهبری 
و عاشورا، دو عامل اصلی اتحاد شیعیان جهان به شمار می رود و استکبار 

جهانی تمام تالش خود را در مقابله با این دو امر به کار می گیرد.
وی، در پایان، امنیت، آرامش و تبدیل شدن به کشوری قدرتمند 

را از هدایای بزرگ انقالب اسالمی به ایران دانست .

رهبری و عاشورا؛ دو عامل اصلی اتحاد شیعیان

در  قم،  حوزه  استاد  و  پژوهشگر  پرهیزگار«،  »حجت االسالم 
خواهران  علمیه  حوزه  مبلغان  جمع  در  فاطمی«  »معارف  نشست 
و  فرهنگ  اشاعه  را  ناب  اسالم  ترویج  راه  عمده ترین  مازندران، 

معارف فاطمی)س( دانست.
استاد حوزه تأکید کرد: حقیقت اسالم و ارزش های ناب آن، در خط 
تاریخ محو  و مسیری قرار گرفت که هیچ گاه در فراز و نشیب حوادث 
نگردید و اگر تالش و سختی های ائمه اطهار)علیهم السالم( و پیروان راستین 
آنها در بزرگ د اشت و زنده نگه داشتن شعائر الهی و مناسبت های دینی 

نبود، قطعًا امروز چیزی از معارف فاطمی)س( به ما نمی رسید.
پژوهشگر حوزه علمیه قم، در پایان، خاطرنشان نمود: در تبلیغ 
باید جنبه ارشاد و هدایت جامعه از نظر اعالن  معارف فاطمی)س( 
و  و...  فرزند  تربیت  همسرداری،  نحوه  حضرت)س(،  زندگی  سبک 
ایشان و... مدنظر  بیان مظلومیت های  و  انذار و هشدار  نیز جنبه 

طالب باشد. 

اشاعه فرهنگ و معارف فاطمی)س(؛
 عمده ترین راه ترویج اسالم ناب

نشست بصیرتی-سیاسی با سخنرانی کارشناس ارشد مسائل سیاسی 
و روابط بین الملل در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( جویبار برگزار شد.
معاصر  دنیای  در  رایج  تفکرات  به  اشاره  با  کوچک زاده«  »آقای 
مانند لیبرالیسم، که متأسفانه در ظاهر ادبیات زیبایی نیز دارد، اظهار 
داشت: این تفکرات، که بخشی از آن مورد حمایت برخی افراد در 
کشور است، در خیلی از موارد با اسالم مغایرت دارد و متأسفانه، در 

بعضی از دانشگاه های داخل کشور از آن دفاع می شود.  
مباحث  به  اشاره  با  پایان،  در  سیاسی  مسائل  ارشد  کارشناس 
ماهواره ای  برنامه های  و  اجتماعی  شبکه های  فعالیت  و  نرم  جنگ 
خاطرنشان کرد: در حال حاضر، در رسانه های غربی، نهاد خانواده 
ظاهر  در  که  برنامه هایی  پخش  با  دشمنان  و  ندارد  جایگاهی 
خانواده های  در  دینی  باورهای  تضعیف  قصد  است،  سرگرم کننده 

ایرانی و ارائه تفکرات ضددینی را دارند.

هدف رسانه های غربی؛
تضعیف باورهای دینی در خانوادهای ایرانی

در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( تبیین شد

نشست بصیرتی- سیاسی در مرکز تخصصی ریحانه الرسول)س( 
جویبار برگزار گردید. 

بر  تأکید  با  دانشگاه  و  حوزه  استاد  حسینی«،  »حجت االسالم 
است،  شیطان  مصداق  زمان،  طاغوت  عنوان  به  امریکا  این که 
از  تا  به وادی حق دعوت می شد  انسان  تاریخ بشریت،  در  گفت: 
با  یابد و انقالب اسالمی ایران نیز  اسارِت جهل و طاغوت رهایی 

وجود امام)ره(، در مقابل استکبار و باطل ایستاد.
وی، در پایان، با اشاره به نقش طالب در روشنگری مردم، گفت: ولی 
فقیه مطیع محض امر موالست؛ لذا باید از دستورات ایشان پیروی کرد.

در مرکز تخصصی ریحانه الرسول)ص( عنوان شد

ولی فقیه، مطیع محض امر موالست

»آقای محرابیان«، استاد حوزه و دانشگاه، در نشست اخالقی 
مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( قائمشهر اظهار داشت: در 
دورانی زندگی می کنیم که گره و پوچی های فراوانی گریبان گیر بشر 

شده است؛ لذا برخی از افراد خیلی زود به بن بست می رسند.
استاد حوزه در  ادامه اظهار داشت: طالب در جلسات تبلیغی 
دریابند  مردم  تا  کنند  بیان  را  اسالم  زیبایی های  و  رأفت  خود، 
مشکالت زندگی آنها به خاطر دوری از  معنویات و کم رنگ شدن 

ارزش های دینی و اخالقی است.
آقای محرابیان، با تأکید بر تدبر و عمل به قرآن در کنار قرائت 
از  باید  باشد،  ما  پناهگاه  قرآن  می خواهیم  اگر  کرد:  اعالم  آن، 
غیبت )آیه 12 سوره حجرات(، شراب و قمار )آیه 90 سوره مائده( 

و موسیقی حرام )آیه 30 سوره حج( دوری کنیم.

در مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( عنوان شد

در مدرسه علمیه خواهران صدیقه طاهره)س( عنوان شد:

مشکل جوامع بشری، دوری از معنویت است

خواهران  علمیه  مدرسه  طالب  جمع  در  نوشهر  جمعه  امام 
صدیقه طاهره)س( با اشاره به نشانه های اخالص در عمل و نیت، 
گفت: تمام دوستی و دشمنی ما باید براساس حب فی الله و بغض 

فی الله، یعنی به خاطر رضایت خدا باشد.
»حجت االسالم محمود مشایخ« تأکید کرد: طالب باید در کنار 
تحصیل علوم دینی و تبلیغ، به تهذیب نفس و خلوص در رفتار خود 

نیز بپردازند.
امام جمعه نوشهر، در پایان، گفت: طالب باید در معاشرت خود 
دقت بیشتری نمایند تا با افراد فاسق رابطه صمیمانه برقرار نکنند، 
زیرا بزرگ ترین ضرر دوستی های ناسالم، غضب خداوند و گسترش 

فساد در جامعه است. 

طالب، اخالص در عمل را جدی بگیرند

در  قرآن«،  و  انقالب  »گفتمان  موضوع  با  تخصصی  نشست 
مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( کالردشت برگزار شد.

»حجت االسالم حیدر رضوان« از طالب هند، در این نشست، 
کرد:  عنوان  و  پرداخت  هند  در  اسالمی  انقالب  تأثیرات  بیان  به 
وجود  خواهران  علمیه  حوزه  هند  در  اسالمی  انقالب  از  پیش 

نداشت، ولی اکنون پنجاه حوزه علمیه وجود دارد.
حق  بانوی  هیچ  انقالب  از  پیش  کرد:  تصریح  هند  اهل  مبلغ 
نداشت در هند تحصیل کند، ولی اکنون به برکت انقالب بانوان نیز 

می توانند به فراگیری علوم، به ویژه علوم دینی، بپردازند.

در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( مطرح شد

تأثیر انقالب بر تأسیس حوزه علمیه خواهران در هند

کادر مدرسه علمیه الزهرا)س( کالردشت با امام جمعه شهرستان 
دیدار نمودند. 

فعالیت های  کالردشت،  جمعه  امام  مقیسه«،  »حجت االسالم 
ارزیابی  بسیار خوب  را  الزهرا)س(  فرهنگی مدرسه علمیه خواهران 
در  تبلیغ  باید  علمیه  حوزه های  استادان  و  طالب  گفت:  و  کرد 
مدارس را رأس برنامه های خود قرار دهند و با حضور در مدارس، 

شبهات دینی دانش آموزان را برطرف کنند.
امام جمعه کالردشت، در پایان، از زحمات »خانم بحر کاظمی«، مدیر 
مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( کالردشت، تشکر و قدردانی کرد. 

استادان حوزه های علمیه، در مدارس تبلیغ کنند

برگزاری  از  کالردشت  الزهرا)س(  خواهران  علمیه  مدرسه  مدیر 
کارگاه آموزشی »اصول مداحی« در این مدرسه خبر داد.

»خانم زهرا بحرکاظمی« هدف از برگزاری این کارگاه را آموزش 
درست مداحی به طالب و دانش آموختگان مدرسه دانست.

وی گفت: طالب مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( کالردشت آمادگی 
مداحی و روضه خوانی در مجالس بانوان را داشتند، ولی با اصول اولیه 

این کار چندان آشنا نبودند؛ بنابراین، مقرر شد این کارگاه برگزار شود.
الزهرا)س( کالردشت عنوان کرد:  مدیر مدرسه علمیه خواهران 
امیدواریم با ادامه دادن کالس مداحی برای طالب بتوانیم مداحان خوبی 
تربیت کنیم تا بتوانند با حضور در مناسبت ها، حق معصومان)علیهم السالم( را 

به نحو احسن ادا کنند.

برگزاری کارگاه »اصول مداحی« 

مدرسه  در  اسالمی  زندگی  سبک  با  خانواده  تحکیم  همایش 
علمیه خواهران الزهرا)س(کالردشت برگزار شد.

»خانم بحر کاظمی«، مدیر مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س(، با 
با تبیین جایگاه خانواده موفق در نگاه دینی و سبک زندگی اسالمی 
اظهار داشت: با توجه به آیه 21 سوره روم، پدر و مادر هسته مرکزی 
و کانون خانواده موفق هستند و در رأس هرم قرار دارند و فرزندان 

در گرد این کانون قرار می گیرند.
مدیر مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( بیان کرد: اخالق خوش 
و حفظ حرمت، از اصول بسیار مهم در حیات انسان است و رعایت 
این مسئله از سوی کسانی که با یکدیگر انس و الفت دارند، موجب 

استحکام دوستی و گرمی روابط خواهد شد.

همایش »تحکیم خانواده با سبک زندگی اسالمی«

ضرورت شناخت خواص بی بصیرت
نشست فرهنگی در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( کالردشت 

با حضور کارکنان خانم ادارات مختلف این شهر برگزار شد.
»حجت االسالم مقیسه«، امام جمعه کالردشت، در این نشست، 
با تأکید بر این  که طالب باید خواص بی بصیرت را بشناسند، گفت: 
باشند،  فقیه  والیت  پشتیبان  مردم  که  زمانی  تا  امام)ره(  تعبیر  به 

آسیبی به مملکت نمی رسد.

»حجت االسالم سعیدی«، کارشناس مسائل دینی، در کارگاه آموزشی، 
که با حضور طالب و مبلغان مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( کالردشت 
برگزار شد با بیان این که بانوان نیز می توانند در خانه هایشان جهاد فرهنگی 
داشته باشند، گفت: امروزه در فضای مجازی همانند شبکه های اجتماعی، 
اینترنت و... مطالبی بیان می شود که جوانان و نوجوانان را هدف قرار داده 

گاهی دادن به افراد است. است. رسالت طالب، شناخت این آسیب ها و آ

جهاد فرهنگی بانوان

با  سیاسی  ـ  فرهنگی  نشست 
اهداف  تحقق  »چگونگی  موضوع 
و  امام)ره(  نگاه  از  اسالمی  انقالب 
رهبری)مدظله العالی(« در مدرسه علمیه 
محمودآباد  الزهرا)س(  خواهران 
استان مازندران، با حضور استادان 

و طالب برگزار شد.
»آقای بابکی«، استاد دانشگاه در این نشست گفت: به فرموده 
مقام معظم رهبری)مدظله العالی(، برای تحقق اهداف جمهوری اسالمی 
باید مراحلی همانند شکل گیری انقالب اسالمی، نظام اسالمی، 

دولت سازی و جامعه سازی طی شود.
درباره  انقالب)مدظله العالی(  معظم  رهبر  افزود:  دانشگاه  استاد 
دولت سازی  مرحله  در  االن  »ما  می کنند:  تأکید  نیز  دولت سازی 
دولت  و  کنیم  اسالمی  هم  را  ساختارهایمان  باید  یعنی  هستیم. 
این است که  نیز  از جامعه سازی  مردان ما اسالمی شوند«. منظور 
تفکر  دارای  دولت  و  نظام  ساختارها،  و  شوند  دینی  ما  دولتمردان 
اسالمی باشند، اما این تفکر در دولت جمهوری اسالمی هنوز شکل 
نگرفته است؛ برای همین بازار ما فاسد و هنوز نگاه ما لیبرالی است. 

متأسفانه، در دولت ها هیچ فردی هیچ کاری انجام نداده است.
همچنین  و  برجام  درباره  مطالبی  خود،  سخنان  پایان  در  وی، 

انتخابات بیان کرد.

در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( برگزار شد

نشست »چگونگی تحقق اهداف انقالب 
حضور اسالمی از نگاه امام)ره( و رهبری)مدظله العالی(« با  اسالم«،  ضد  »وهابیت  فرقه شناسی  آموزشی  کارگاه 

»حجت االسالم اکبر روستایی«، کارشناس شبکه والیت، در سالن 
اجتماعات مدرسه علمیه خواهران کوثر زرندیه، با حضور طالب و 

دانش آموختگان برگزار شد.
گفت:  وهابیت،  پیشینه  به  اشاره  با  روستایی،  حجت االسالم 
»محمدبن  نام  به  شهرت طلبی  ضلع  سه  را  وهابیت  فرقه  تشکیل 
نیروی  و  بود  آل سعود  عبدالوهاب«، قدرت حکومتی که حکومت 

استعماری که انگلیس بود، تشکیل داد.
وی افزود: محمدبن عبدالوهاب که از اهالی نجد بود، تحت تأثیر 
مطالعه کتب »ابن تیمیه« و پیامبران دروغین، به این سو متمایل گشت. 
به  نیز  انگلیس  کرد:  تصریح  ادامه،  در  والیت،  شبکه  کارشناس 
بود  پایگاهی  دنبال  به  اسالمی  کشورهای  در  نفوذ  افزایش  منظور 
دلیل  به  بدین منظور منطقه حجاز  باشد.  بین مسلمانان محبوب  که 
وجود مسجدالحرام در مکه و مسجدالنبی)ص( در مدینه و دیگر عناصر 
مذهبی انتخاب شد، اما حکومت عثمانی مانع نفوذ استعمارگران بود. 
سنت  اهل  رابطه  به  اشاره  با  ادامه،  در  روستایی،  حجت االسالم 
به  و  نمی داند  خود  از  را  وهابیت  سنت  اهل  نمود:  بیان  وهابیت  و 
صراحت آن را فرقه ای جدای از آیین خود معرفی می کند، زیرا وهابیت 

بسیاری از ضروریات اهل سنت را انکار می نماید. 
اهل سنت  از  را  خود  نیز  وهابیت  ساخت:  خاطرنشان  وی 
نمی داند، زیرا در مبانی وهابیت تصریح شده است که اهل سنت و 

تشیع، تنها دشمنان وهابیت هستند. 

در سالن اجتماعات مدرسه علمیه خواهران کوثر عنوان شد

تشکیل وهابیت با حمایت انگلیس



بهار  شهر  حرم  مدافع  شهید  دومین  گرامی داشت  مناسبت  به 
استان همدان، »شهید مرتضی ترابی کمال«، پدر بزرگوار طلبه پایه 
دوم، »خانم فاطمه ترابی کمال«، مراسم یادبودی در مدرسه علمیه 

خواهران صدیقه کبری)س( برگزار شد.
ترابی  مرتضی  حرم  مدافع  شهید  خانواده  که  مراسم،  این  در 
سپاه  فرمانده  جانشین  مجیدی«،  »سردار  داشتند،  حضور  کمال 
انصارالحسین)ع( استان همدان گفت:این شهید واالمقام در هشت 
سال دفاع مقدس خالصانه از میهن اسالمی دفاع کرد و بعد از سی 
سال خدمت در سپاه، مسیر دیگری را برگزید و فرماندهی گردان 

بیت المقدس را به عهده گرفت. 
جانشین فرمانده سپاه انصارالحسین)ع( استان همدان ادامه داد: 
آیت الله العظمی خامنه ای)مدظله العالی( سه امتیاز برای شهدای مدافع 
که  این  اول  امتیاز  کردند:  بیان  دیگر  شهدای  با  مقایسه  در  حرم 
این شهیدان از حریم اهل بیت)علیهم السالم( دفاع کردند و به شهادت 
رسیدند امتیاز دوم این که این شهدا با دشمنی مبارزه کردند که اگر 
جلویش گرفته نمی شد، باید داخل کشور با آنها مبارزه می کردیم و 

امتیاز سوم این است که اینها در غربت به شهادت رسیدند.
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نشست اخالقی با حضور »حجت االسالم اخوان«، استاد حوزه و دانشگاه  در سالن اجتماعات 
مدرسه علمیه خواهران ام ابیها)س( تفت برگزار شد.

حجت االسالم اخوان، با تأکید بر مطالعه کتب شهید مطهری گفت: طالب باید توجه ویژه ای 
به کتب شهید مطهری داشته باشند و مطالعه کتب شهید مطهری برای طالب ضروری است.

وی، در ادامه، گفت: با توجه به این که در وجود انسان  قوه شهوت، حرص، طمع، خشم و 
غضب وجود دارد، بخشی از وجود انسان همانند حیوانات است و بخشی هم با وجود قوه انتخاب 

و اختیار متمایز از حیوانات است.
حجت االسالم اخوان، با اشاره به تعریف آزادی معنوی، گفت: آزادی معنوی، یعنی وجدان و 

عقل را آزاد نگه داریم و برده هوای نفس نشویم.
وی افزود: خداوند نعمت عقل را به انسان ها عطا فرموده است تا به وسیله آن به سعادت برسند.
حجت االسالم اخوان، در پایان، با تأکید بر اهمیت تقوا و تزکیه، خاطرنشان کرد: آزادی معنوی، 

یعنی رذائل اخالقی را از خود دور کنیم و تمام اعضا و جوارح گوش به فرمان خداوند گردد.

در مدرسه علمیه خواهران ام ابیها)س( برگزار شد

نشست اخالقی با محوریت »آزادی معنوی«

نشست گفتمان دینی با عنوان»خانواده طراز انقالب« در مدرسه 
علمیه خواهران الزهرا)س( بافق برگزار شد.

جمع  در  خانواده  کارشناس  افشاری«،  محمدحسین  »آقای 
طالب و استادان به تشریح اهمیت خانواده و جایگاه آن در قرآن 

و روایات پرداخت.
کارشناس خانواده با تأکید بر سیستمی بودن خانواده، به تشریح 

نقش اساسی پدر، مادر و فرزندان در این کانون گرم پرداخت.
وی مرد را نماد قدرت و زن را نماد محبت دانست و خوش رویی، 
خوش رفتاری، اظهار محبت، قناعت، ساده زیستی، تغافل، احترام 

متقابل و... را از عوامل تحکیم خانواده برشمرد.
گفتنی است، در پایان این نشست، چند کتاب و سایت مشاوره  و 

خانواده برای طالب معرفی شد.

در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( بررسی گشت

»خانواده طراز انقالب«

مدیر حوزه علمیه خواهران استان یزد از مدرسه علمیه خواهران 
الزهرا)س( بافق بازدید کرد و از نزدیک در جریان روند فعالیت های 

این مدرسه قرار گرفت.
»حجت االسالم محمد کارگر« در حاشیه این بازدید، نشستی با 

استادان و طالب مدرسه داشت.

بازدید مدیر حوزه علمیه خواهران یزد از 
مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س(

»حجت االسالم دهستانی« در نشست »بصیرت سیاسی« مدرسه 
علمیه خواهران الزهرا)س( بافق به تبیین مسائل روز پرداخت.

بافق  ناحیه  سپاه  بسیج  در  ولی فقیه  نمایندگی  دفتر  مسئول 
تصریح کرد: نباید خیال کنیم دشمن را کاماًل می شناسیم. امریکا 
اکنون به انتخابات کشور چشم طمع دوخته و فعالیت های خود را 

براساس آن تنظیم کرده است.
وی با بیان این که اکنون شاه کلید سخنان رهبر معظم انقالب)مدظله العالی( 
باید  نفوذ  مختلف  زوایای  درباره  کرد:  اضافه  است،  نفوذ  درباره 
بررسی و تحقیق صورت گیرد. اگر نفوذ محقق شود، مسیر اسالم 

تغییر می کند.

چشم طمع امریکا به انتخابات ایران

نشست توجیهی طالب و مبلغان مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( بافق 
برای حضور در کاروان های راهیان نور دانش آموزی این شهر برگزار شد.

در این نشست، »سرهنگ رضا جمالی«، فرمانده ناحیه مقاومت 
این  دانش آموزی  بسیج  مسئول  دهقان«،  »آقای  و  بافق  بسیج 

شهر، حضور داشتند.
»خانم مریم تفکری«، مدیر مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( بافق 
هر  بوده،  جامعه  قشر حساس  دانش آموزان،  نشست گفت:  این  در 
لحظه ممکن است مورد هجمه دشمن واقع شوند؛ بنابراین، باید در 

جمعی قرار گیرند که از لحاظ امنیت روحی و فرهنگی تأمین شوند.

طالب؛ تأمین کنندگان 
امنیت روحی و فرهنگی دانش آموزان

»خانم اقدس السادات دهقانی« در جمع طالب مدرسه علمیه 
خواهران الزهرا)س( مهریز با اشاره به آیه »یا ایها الذین آمنوا اذکروالله ذکرًا 
و  زبانی، عملی  باید ذکر  اطاعت خدا  و  بندگی  برای  کثیرًا«، گفت: 

قلبی داشته باشیم. همچنین تمام کارهایمان با یاد خدا باشد.
وی افزود: مشغول شدن به دنیا، کسب و کار و خرید، از عوامل 
غافل شدن فرد از یاد خداست. باید در هنگام کسب و کار ضمن یاد 

خدا، توجه داشته باشیم آیا خداوند از این کار رضایت دارد یا خیر؟
مدرس حوزه با تأکید بر ترک خریدهای غیرضروری عنوان کرد: 
را در نظر گرفته، سپس خرید  نیازهای خود  الهی نخست  اولیای 
از  امکان  حد  تا  باید  خرید  هنگام  در  بانوان  همچنین  می  کنند. 

همکالم شدن با نامحرم بپرهیزند.
وی ادامه داد: خداوند به بندگان می گوید: به دنبال دنیا نروید؛ دنیا 
به دنبال شما است. آنچه روزی شما کرده ایم، به شما می رسد. نباید 
عزت خود را با دوستی دنیا از دست داد، بلکه باید با عزت زندگی کرد. 
امام صادق)ع( در روایتی فرمودند: نداشتن آرزوهای طوالنی، غلبه بر 

هوای نفس و یاد خدا، سبب عمل براساس عقل و منطق می شود.
ما  به  اهل بیت)علیهم السالم(  سیره  این که  بیان  با  دهقانی،  خانم 
با عزت زندگی کنیم، تأکید کرد: دشمنان رفتار و کردار  می آموزد 

شیعیان را با دقت بررسی می کنند.
مدرس حوزه، در بخش پایانی سخنان خود، ضمن بیان اهمیت انتخابات 
و انتخاب اصلح گفت: بصیرت داشتن درباره مسائل کشور ضروری است.

در جمع طالب مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( عنوان شد

دشمن برای مقابله با شیعیان 
اعمال و رفتار آنها را بررسی می کند

نشستی با عنوان »واکاوی توصیه های آیت الله جوادی آملی در زمینه 
پژوهش« در مدرسه علمیه خواهران حضرت زینب)س( یزد برگزار شد.

»خانم رضیه رئیسی«، معاون پژوهش مدرسه علمیه خواهران 
ارسال  در  از همکاری طالب  تقدیر  یزد، ضمن  زینب)س(  حضرت 
آثار به جشنواره عالمه حلی، به بیان توصیه های »آیت الله جوادی 

آملی« در زمینه پژوهش پرداخت.

در مدرسه علمیه خواهران حضرت زینب)س( برگزار شد

نشست »واکاوی توصیه های
آیت الله  جوادی آملی در زمینه پژوهش«

و  استادان  طالب،  حضور  با  سالمت«  بر  تغذیه  »تأثیر  نشست 
مبلغان در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( یزد برگزار شد.

بیان  با  نشست  این  در  تغذیه،  کارشناس  بابازاده«،  فاطمه  »خانم 
و روح فرد می شود، عنوان  تغذیه مناسب سبب سالمت جسم  این که 
کرد:اهل بیت)علیهم السالم( نیز درباره تأثیر تغذیه بر سالمت روایات متعددی 
بیان کرده اند. امام رضا)ع( فرمودند: خداوند تبارک و تعالی هیچ خوردنی 
و نوشیدنی را حالل نکرده است، مگر آن که در آن سود و صالحی بوده 
و هیچ خوردنی و نوشیدنی را حرام ننموده، مگر آن  که در آن زیان و 
نابودی و فسادی بوده است. پس هر چیز سودمندی، نیروبخش جسم 
قوای  که  و هر چیزی  است  است، حالل شده  بدن  تقویت  باعث  که 

جسمانی را از بین ببرد یا موجب مرگ شود، حرام است.
خود  پرسش های  طالب  نشست،  این  پایان  در  است،  گفتنی 

درباره تغذیه سالم را مطرح کردند.

در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( برگزار گشت

نشست »تأثیر تغذیه بر سالمت«

دومین نشست »پی آمدهای مثبت و منفی تحصیل زنان« با حضور 
طالب و مدرسان مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( یزد برگزار شد.

»خانم آزاده نیک پور«، مدرس حوزه و دانشگاه در این نشست بهره مند 
و  مدیریت  آوردن  دست  به  توانایی  مسئله،  حل  و  تفکر  قدرت  از  شدن 

افزایش اعتماد به نفس را از پی آمدهای مثبت تحصیل بانوان برشمرد.
مدیر مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( یزد از پی آمدهای مثبت 
خانوادگی ناشی از تحصیل را نیز رابطه بهتر و موفق تر با همسر و 

ارتقای کیفیت و سالمت خانوادگی دانست.

»پی آمدهای مثبت و منفی تحصیل زنان«

یزد،  استان  در  مجازی  فضای  فعال  طالب  از  تقدیر  همایش 
علمیه  حوزه های  مدیریت  و  اطالعات  فناوری  مرکز  همکاری  با 

خواهران استان یزد برگزار شد.
در این همایش، که با حضور »آیت الله ناصری یزدی«، امام جمعه 
یزد، »آقای سیدمحمد میرمحمدی«، استاندار یزد، »حجت االسالم 
کارگر«، مدیر حوزه های علمیه خواهران استان یزد، »دکتر طائی زاده«، 
از  بیش  و  خواهران  علمیه  حوزه های  اطالعات  فناوری  مرکز  رئیس 
صد نفر از طالب و مدیران مدارس علمیه خواهران یزد برگزار گردید، 
از 22 نفر از فعاالن فضای مجازی، که در یک سال گذشته در سامانه 

کوثربالگ حضور پررنگ داشتند، تقدیر به عمل آمد.

همایش تقدیر از فعاالن فضای مجازی

حضرت  خواهران  علمیه  مدرسه  فرهنگی  معاونت  همت  به 
سیدالشهدا)ع( یزد، دوره »تربیت مربی کودک و نوجوان« برگزار شد
هـمه جانبه  و  گـسترده  حـضور  گفت:  بمان زاده«  اشرف  »خانم 
تبلیغات در زندگی بشر، ملموس و انکارناپذیر است و امروزه تبلیغات 
نقش حیاتی به عهده دارد و با توجه به اهمیت مسائل روحی و روانی 

انسان، تبلیغات دینی بسیار ضروری است.

مدرسه علمیه خواهران حضرت سیدالشهدا)ع( برگزار کرد
دوره »تربیت مربی کودک و نوجوان«

»خانم منصوره قیاسی«، مدیر مدرسه علمیه خواهران حضرت زینب)س( 
ثبت نام  و  پذیرش  آغاز  به  اشاره  با  مدرسه  این  مسئوالن  جمع  در  یزد، 
مسئوالن  که  نیست  قبول  قابل  کرد:  اظهار  خواهران  علمیه  حوزه های 
مدرسه از نحوه و قوانین ثبت نام بی خبر باشند، زیرا نشان دهنده کم توجهی 
آنها به این موضوع مهم است. فرد فرد ما در زمینه ثبت نام خواهران برای 

طلبگی مسئول هستیم تا بتوانیم از میان آنها بهترین ها را گلچین کنیم.
برخورد  نوع  یزد  زینب)س(  حضرت  خواهران  علمیه  مدرسه  مدیر 
ثبت نام  طلبگی  برای  می خواهند  که  خواهرانی  با  را  مدرسه  مسئوالن 
کنند، بسیار مهم دانست و تأکید کرد: برای ترغیب افراد برای ثبت نام، 

باید با آنها رفتار محبت آمیزی داشت.
گفتنی است، در پایان این نشست، راهکارهای الزم برای بهتر 

انجام شدن پذیرش و ثبت نام خواهران مورد بررسی قرار گرفت.

رفتار محبت آمیز؛
عامل جذب خواهران به عرصه طلبگی

با همکاری مدیریت حوزه علمیه خواهران استان همدان و مرکز 
مربی  تربیت  دوره  خواهران،  علمیه  حوزه های  اطالعات  فناوری 

وبالگ نویسی برای طالب استان همدان برگزار شد.
در این دوره، که در استان همدان برگزار شد، افزون بر معرفی امکانات 
و ابزار تولید محتوا در فضای مجازی، به بیان اهمیت حضور طالب در 

فضای مجازی به منظور تولید محتوای فرهنگی مؤثر پرداخته شد.
همچنین وبالگ نویسی دینی، در کوثربالگ آسیب شناسی شد 

و راهکارهای خروج از چالش های موجود مطرح گردید.
در این دوره دوروزه، شرکت کنندگان به کاربری کامل کوثربالگ 
مسلط شدند و آمادگی کامل را برای تدریس و برگزاری دوره های 

وبالگ نویسی در مدارس علمیه به دست آوردند.

دوره تربیت مربی وبالگ نویسی برای طالب 
با همکاری مرکز فناوری اطالعات حوزه های علمیه خواهران برگزار  شد

مراسم تودیع و معارفه مدیریت مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س(، با حضور 
مدیریت حوزه علمیه خواهران استان همدان و مسئوالن استان برگزار شد.

در این مراسم، از »خانم عظیمی« تقدیر و تشکر به عمل آمد و 
»خانم طاهره افشین زاد« برای مدیریت معرفی شد.

مراسم تودیع و معارفه مدیریت 
مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( استان

به همت مدیریت استان همدان، نشست بصیرت افزایی در جمع 
حضور  با  همدان،  استان  خواهران  علمیه  حوزه های  نمایندگان 
»حجت االسالم والمسلمین دکتر احمدحسین فالحی«، استاد حوزه 

و دانشگاه، در ساختمان مدیریت استان همدان برگزار شد. 
استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به سخن رهبری)مدظله العالی( درباره 
نفوذ ابراز کرد: باید درباره نفوذ مطالعه شود، زیرا نفوذ دشمن، به 
ویژه در انتخابات، بسیار خطرناک است و باید به یاد بیاوریم که نفوذ 

دشمن در زمان امیرمؤمنان)ع(، جنگ صفین را به همراه داشت.
مؤثر  می تواند  هر جهت  از  کشور،  در  حوزوی  هر  داشت:  اظهار  وی 
باشد و باید وظیفه خود در راهنمایی و کمک به جوانان درست انجام دهد، 
زیرا این وظیفه سنگینی است که امام خمینی)ره( نیز بر آن تأکید داشتند.

خطرات نفوذ دشمن

اجالس مدیران و معاونین مدیریت حوزه علمیه خواهران استان 
همدان با رویکرد پذیرش، به میزبانی مدرسه علمیه خواهران حضرت 
و  مدیران  خواهران،  علمیه  حوزه  مدیر  حضور  با  مالیر،  زینب)س( 

معاونان استانی و واحدهای آموزشی- تربیتی برگزار گردید.
بر  تأکید  با  »حجت االسالم والمسلمین سید حسن فاضلیان«، 
پوشش،  بهترین  عنوان  به  چادر  معرفی  و  حجاب  مسئله  رعایت 
اسالمی  حجاب  به  کودکی  از  را  خود  فرزندان  داشت:  اظهار 

سفارش کنید، زیرا حجاب، موجب دوری از گناهان می شود.
در پایان این اجالس، معاون آموزش حوزه علمیه استان همدان، 
با اشاره به پذیرش طالب در نیمسال دوم تحصیلی گفت: تشکیل 
ستاد پذیرش در مدارس، تالش برای سامان دهی تبلیغات پذیرش، 
از روش های  استفاده  پذیرش،  تقاضای  نزولی  آسیب شناسی سیر 
جدید تبلیغاتی، استفاده از مبلغان برجسته، تبلیغ رو در رو، استفاده 
از کارشناسان مجرب در محافل و مجالس یا برنامه های تلویزیونی، 

می تواند در پذیرش هر چه بهتر در نیمسال دوم مؤثر باشد.

در مدرسه علمیه خواهران حضرت زینب)س( عنوان شد 

حجاب، موجب دوری از گناهان می شود

مراسم میالد حضرت زینب)س( با حضور امام جمعه شهر کبودرآهنگ 
استان همدان، در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( برگزار شد.

در این نشست، »حجت االسالم روحانی«، امام جمعه کبودرآهنگ، 
گفت: حضرت زینب)س( در تمامی سختی ها و مشقات پیروی راستین 

امام خود بودند و لحظه ای از اطاعت امام زمان دست برنداشتند.
وی بیان داشت: زینب)س( همه عزیزانشان را از دست دادند، اما 

کوچک ترین ترسی به خود راه ندادند.
تسلیم  از  باید  بگیریم،  الگو  می خواهیم  اگر  امروز  افزود:  وی 
نیز بر دو بخش است:  برابر والیت آغاز کنیم؛ تصمیمات ولی  در 
در بخش  ما  تسلیم  نمی فهمیم.  را  و بخشی  را می فهمیم  بخشی 
که  این  با  است؛  دوم  بخش  در  تسلیم  ندارد  ارزشی  چندان  اول،  
رو،  این  از  هست؛  ولی  امر  در  سری  داریم  یقین  اما  نمی دانیم 

اطاعت می کنیم.

در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( تبیین گردید

ویژگی های منحصر به فرد 
حضرت زینب)س(   در قیام اباعبدالله)ع(

شاگردان  از  امیری«،  »حجت االسالم  حضور  با  اخالقی  جلسه 
»آیت الله بهجت«، در مدرسه علمیه خواهران کوثر تویسرکان برگزار شد.
حجت االسالم امیری گفت: رمز موفقیت علمای بزرگ و ربانی 
این است که پیرو صلحا و اولیای خدا و علمای دینی بودند و در 
نوع زندگی آنان تفکر  نمودند و راه صحیح را برگزیدند و نزدیک ترین 
کالم  در  زیرا  کردند،  انتخاب  است،  عاقبت اندیشی  که  را،  راه 
معصومان)علیهم السالم( به این مورد اشاره شده است که قبل از انجام 

دادن کار، بر عاقبت آن بیندیشید.

در مدرسه علمیه خواهران کوثر برگزار شد

عاقبت اندیشی؛ نزدیک راه دست یابی به سعادت

یا  سنت  براساس  طلبگی  »زّی  موضوع  با  آزاداندیشی  کرسی 
مدرنیسم؟« در مدرسه علمیه خواهران کوثر تویسرکان برگزار شد.

»نانکلی«،  و  »عبدالمالکی«  بانوان  آزاداندیشی  کرسی  این  در 
استادان ارائه کننده بحث، بانوان »سوری« و »ترکاشوند«، استادان 

منتقد و خانم »ربیعی«، استاد داور، به ارائه بحث پرداختند.

کرسی آزاداندیشی
»زّی طلبگی براساس سنت یا مدرنیسم؟«

تبلیغات  اداره  همکاری  با  انتخابات،  موضوع  با  دینی  گفتمان 
اسالمی شهرستان بهار، با حضور طالب حوزه خواهران و برادران، 

در مدرسه علمیه خواهران صدیقه کبری)س( برگزار شد.
استان  اسالمی  تبلیغات  مدیرکل  دشتکی«،  »حجت االسالم 
و  اصول  از  اسالمی،  انقالب  پیروزی  از  قبل  گفت:  همدان، 
برای  را  زمینه  اسالمی  انقالب  و  نبود  اثری  اسالمی  ارزش های 
اجرای احکام و قوانین الهی مهیا کرد و اگر امروز احکام و حدود 

الهی در کشور اجرا می شود، به برکت انقالب اسالمی است.
حجت االسالم دشتکی تصریح کرد: امام خمینی)ره( از شمشیر تیزی 
که طاغوت به روی ملت ایران کشیده بود، بر ضد استکبار استفاده کردند 

و امروز همان شمشیر، به دست مقام معظم رهبری)مدظله العالی( است.

در مدرسه علمیه خواهران صدیقه کبری)س( اذعان شد

انقالب اسالمی؛ زمینه ساز اجرای قوانین الهی

مراسم یادبود شهید مدافع حرم 

به همت مدیریت و معاونت فرهنگی، نشست کارگاهی »آفات 
جعفر  »حجت االسالم  سخنرانی  با  معاصر«،  عصر  در  تکنولوژی 

هدایی«، در مدرسه علمیه الراضیه)س( اسدآباد برگزار گردید.
حجت االسالم هدایی به ارائه راهکارهای اصولی برای به دست 
آوردن شادی واقعی از دیدگاه اسالم اشاره و خاطرنشان کرد: دین 
شادی  ایجاد  بلکه  نیست،  شادی  مخالف  گاه  هیچ  اسالم  مبین 

پایدار و واقعی را پی می گیرد.

در مدرسه علمیه خواهران الراضیه)س( عنوان شد:

اسالم به دنبال ایجاد شادی پایدار است

همایش »سومی ها« به همت مدرسه علمیه خواهران الراضیه)س( 
چهارم  و  سوم  پایه  دانش آموز  چهارصد  از  بیش  حضور  با  اسدآباد 
اجتماعات  سالن  در  دانش آموزان،  مربیان  و  اولیا  متوسطه،  دوره 

مجتمع خلیج فارس این شهر برگزار شد.
»حجت االسالم والمسلمین سیدحسن فاضلیان«، مدیر حوزه علمیه 
خواهران استان همدان، در این همایش، تأسیس حوزه های علمیه را 

در مناطق مختلف کشور از دست آوردهای مهم انقالب دانست.
اصل  سه  با  شما  کرد:  عنوان  دانش آموزان  به  خطاب  وی 
علمیه  حوزه های  در  می توانید  »انتخاب«  و  گاهی«  »آ »آزادی«، 

ثبت نام کرده، به ادامه تحصیل بپردازید.
علمیه  مدرسه  مدیر  آراسته«،  ضحاکی  منیره  »خانم  همچنین 
را  همایش  این  برگزاری  از  هدف  اسدآباد  الراضیه)س(  خواهران 
آشنایی دانش آموزان با حوزه علمیه و نیز جذب نیروهای مستعد و 

نخبه برای ادامه تحصیل دانست.

همایش »سومی ها« با حضور بیش از چهارصد دانش آموز


