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انقالبی ماندن 

از وظایف حوزه های علمیه 
خواهران است

فعالیت بیش از 
۴۰۰ مبلغ خواهر در 
برنامه های فرهنگی 

تبلیغی استان لرستان

»آیت الله دری نجف آبادی« خواستار شد

گسترش مدارس علمیه 
خواهران در استان مرکزی

همزمان با دهه کرامت صورت گرفت

معرفی شخصیت حضرت شاهچراغ)ع(  
در سامانه ۷۰ هزار نفری »کوثرنت«

نقش حوزه های علمیه خواهران 
در کاهش معضالت اجتماعی و 

استحکام بنیان خانواده

 حوزه های علمیه خواهران 
نقش مهمی در ارتقا و رشد 

فکری جامعه دارند

حضور خواهران طلبه 
در جامعه باعث 

جلوگیری از آسیب های 
اجتماعی می گردد

 روحانیت بیشترین 
خدمت را به اسالم می کند

تربیت نیروهای فرهیخته و 
توانمند خواهر برای فعالیت های 

تبلیغی در عرصه بین الملل

مدیران  نشست  دومین  در  خواهران  علمیه  حوزه های  مدیر 
مرکز  اجتماعات  سالن  در  که  خواهران  علمیه  حوزه های  استانی 
موفقیت های  شد،  برگزار  خواهران  علمیه  حوزه های  مدیریت 
حلی  عالمه  مانند  علمی  مختلف  المپیادهای  در  طلبه  خواهران 

و... را نشان دهنده تالش چشمگیر خواهران طلبه برشمرد. 
ضمن  جمشیدی«،  محمودرضا  والمسلمین  »حجت االسالم 
تأکید بر بنیه علمی حوزه های علمیه خواهران بر اساس اقتضائات 
و دست آوردهای  نتایج، تالش ها  ارزیابی  به  اظهار داشت:  بانوان 
متقابل آن در بحث پذیرش باید توجه کافی داشت. در بحث آموزش 
باید تمام مسائل را زیر نظر داشت و تنها به صدور دستورالعمل و 

آیین نامه اکتفا نشود بلکه باید به تمام مدارس توجه کافی نمود.
از  دیگری  بخش  در  قم  علمیه  حوزه  مدرسین  جامعه  عضو 
در  خواهران  علمیه  حوزه های  جدی  حضور  خواستار  سخنانش 

مقابله با آسیب های اجتماعی شد.
وی افزود:حوزه های علمیه خواهران حضور پررنگی در مسائل فرهنگی 
حوزه های  آموزشی  و  علمی  مراکز  دارد،  محروم  استان های  در  ویژه  به 

علمیه خواهران برای آن مناطق قطب فرهنگی مهمی به شمار می رود.
حجت االسالم والمسلمین جمشیدی اظهار داشت: حوزه های 
علمیه خواهران در مقابله با آسیب های اجتماعی یک وظیفه بسیار 
ویژه و مهمی دارد. اکنون 150 کانون قرآنی در مدارس در حال 
آن  کل  سوم  یک  مدارس  تمام  با  مقایسه  در  که  هستند  فعالیت 

می شود که باید در گسترش این کانون ها تالش بیشتری نماییم.
مدیر حوزه های علمیه خواهران یادآور شد: زمینه توسعه حضور 
ظرفیت  که  شده است  فراهم  مجازی  فضای  در  طلبه  خواهران 
بسیار خوبی به شمار می آید. تالش ما این است که برای پنج سال 
طلبه  خواهران  برای  نرم افزاری  و  محتوایی  آموزشی،  بسته  آینده 
تهیه کنیم تا پس از دانش آموختگی امکان حضور پررنگ در فضای 

مجازی را داشته باشند.
حجت االسالم والمسلمین جمشیدی ادامه داد: فرصت فضای 
در  تخصصی  شبکه  ده ها  باید  گرفت.  دست کم  نباید  را  مجازی 

فضای مجازی داشته باشیم.
وی افزود: تهدیدها و آسیب های فضای مجازی نباید ما را از حضور در 
این فضا دور کند. ما اکنون 200 کتاب آماده چاپ داریم که اکنون تنها 50 

عدد آن ها چاپ شده ولی فضای مجازی دارای چنین محدودیتی نیست.

»حجت االسالم والمسلمین جمشیدی« :

مدارس علمیه خواهران؛ 
قطب فرهنگی مناطق محروم

طالب  از  جمعی  حضور  با  مشترکی  نشست 
خواهر ترکیه و مسئوالن مرکز مدیریت حوزه های 

علمیه خواهران کشور در این مرکز برگزار شد.
معاون  اسکندری«  رضا  »حجت االسالم 
این  در  خواهران  علمیه  حوزه های  فرهنگی 
نشست، با بیان این که آموزه های قرآن به بیان 
را  اهل بیت )علیهم السالم(  است،  پرداخته  احکام 

مفسران این احکام دانست.
خواهران  علمیه  فرهنگی  حوزه های  معاون 
اظهار داشت: اکنون بانوان بیش از هر زمانی 
به آموزه های قرآن نیاز دارند و ما وظیفه داریم 
این افراد را با این آموزه های نورانی آشنا نماییم.
خواهران  علمیه  حوزه های  فرهنگی  معاون 
کشور در بخش پایانی سخنانش با بیان این که 
ناب  اسالم  با  را  آمریکایی  اسالم  مرز  باید 
محمدی)ص( جدا کنیم افزود: آمریکا، اسرائیل 
هستند  اسالم  دشمنان  بزرگترین  عربستان  و 
وارد  اسالم  جهان  به  را  خسارت ها  بیشترین  و 
نموده اند، لذا باید مرز اسالم ناب محمدی)ص( را 
با اسالم آمریکایی جدا کنیم و این وظیفه سنگینی 

بر دوش اهل علم و طالب گذاشته است.
برگزاری  درخواست  حاضرین  است  گفتنی 

دوره کوتاه مدت در باره اسالم ناب محمدی را 
علمیه   حوزه های  فرهنگی  معاون  که  داشتند 

خواهران با درخواست موافقت نمودند.
خوشخو«،  »حجت االسالم  است  گفتنی 
عمومی  روابط  و  بین الملل  امور  کارشناس 
این  ابتدای  در   خواهران  علمیه  حوزه های 
از عملکرد حوزه های  گزارشی  ارائه  به  نشست 

علمیه خواهران پرداخت.
وی تعداد مدارس علمیه خواهران کشور را 
تصریح  و  نمود  عنوان  مدرسه   500 به  قریب 
 70 از  بیش  خواهران  علمیه  حوزه های  کرد: 
فارغ  هزار   90 و  تحصیل  حال  در  طلبه  هزار 

التحصیل دارد.
محمد تقی  مهندس  »آقای  ادامه  در 
از  ارائه گزارشی  به  اخباری«  »آقای  و  جلیلی« 
فعالیت های مرکز فناوری اطالعات حوزه های 
علمیه خواهران کشور در زمینه فضای مجازی 

پرداختند.
»خانم مریم الهی پور«، کارشناس ارتباطات 
حوزه های علمیه خواهران نیز در ادامه نشست 
آموزشی  و  علمی  فعالیت های  تشریح  به 

حوزه های  علمیه خواهران پرداخت.

طالب، مرز اسالم ناب محمدی)ص( 
را از  اسالم آمریکایی جدا کنند

»حجت االسالم 
اسکندری« در جمع 
طالب خواهر ترکیه:

دومین نشست مدیران استانی حوزه های علمیه خواهران به روایت تصویر

امریکا بتدریج فهمیده است که علت ایستادگی 
ملت ایران، باورها و اعتقادات دینی است به همین 

علت، امروز با ابزارهای جدید، این اعتقادات و 
ارزش ها را آماج حمله قرار داده اند



کارگاه  زهرا)س(خمینی شهر،  حضرت  خواهران  علمیه  مدرسه 
و  چهارم  پایه های  ویژه  تبلیغی«  »مهارت های  عنوان  با  آموزشی 
و  حوزه  استاد  باقریان«،  لطفعلی  »حجت االسالم  حضور  با  پنجم 
دانشگاه، »آقای ابراهیم رنجبر«، مسئول امور فرهنگی ستاد اقامه 
نماز خمینی شهر و »آقای محمد بیرانوند«، کارشناس دفتر تبلیغات 

اسالمی خمینی شهر  برگزار نمود.
ضمن   آموزشی،  کارگاه  این  اول  روز   در  باقریان  حجت االسالم 
و  تبلیغ  عرصه  به  ورود  برای  طالب  در  انگیزه  تقویت  اهمیت  بیان 
ضرورت وجود مبلغان توانمند و کارآمد در جامعه گفت: اکنون جامعه 

ما نیازمند مبلغانی است که به روش های جدید تبلیغ آشنا باشند.
وی افزود: منبر و سخنرانان منبری از جایگاه ویژه ای برخوردار 
می باشد، اما اکنون زمان آن است که منبر ی ها سبک سخنرانی 

خود را به روز نمایند.
استاد حوزه و دانشگاه در ادامه ضمن تبیین ارکان کالس داری 
که شروع، شیوه، تنوع و تکلیف است به تشریح ارکان اساسی آن 

پرداخت.
آموزشی   کارگاه  روز  دومین  در  رنجبر،  ابراهیم  حجت االسالم 
مهارت های تبلیغی، باتوجه به اهمیت و جایگاه نماز در جامعه به 

بیان ضرورت تربیت مبلغان نماز پرداخت.
نماز  تبلیغ  به  ورود  عرصه  در  بتوانند  مبلغان  اگر  افزود:  وی 
عملکرد خوبی داشته باشند، می توانند در اکثر زمینه های تبلیغ نیز 

موفق شوند.
از  را  نماز  خمینی شهر،  نماز  اقامه  ستاد  فرهنگی  امور  مسئول 
کهن ترین عبادات دانست و سه رکن قیام، رکوع و سجود را از ارکان 

مشترک نماز در بین ادیان دانست.
 حجت االسالم رنجبر در ادامه به ضرورت گسترش اقامه نماز 
در جامعه اشاره و افزود: از آنجا که اولین دستور به همه پیامبران 
اولویت  اثبات  به بحث  مبلغان  باید  لذا  است،  نماز  اقامه  اولوالعزم 

نماز در جامعه بپردازند. 
وی در پایان به ضرورت اقامه نماز جماعت در تمام اجتماعات 
شیعیان اشاره کرد و مسجد را بهترین پایگاه فرهنگی برای مقابله 

با تهاجمات فرهنگی دانست.
آقای بیرانوند، در سومین روز کارگاه آموزشی، با اشاره به برخی 
تهذیب نفس  لزوم  مبلغان، اظهار داشت:  ویژگی های اخالقی  از 
و مؤدب شدن به آداب الهی بر همه الزم و ضروری است؛ لیکن 
کسی که به عنوان مبلغ دین پا در این عرصه می گذارد باید بیشتر و 

بهتر از دیگران در این زمینه تالش نماید.
 کارشناس دفتر تبلیغات اسالمی خمینی شهر گفت: مبلغ موفق 
باید به دو ابزار مهم شناخت و مهارت تسلط داشته باشد، لذا در بعد 
شناختی باید سیر اعتقادی، فقهی، اخالقی و تربیتی خود را به صورت 
جدی تقویت نماید و در بعد مهارتی به پنج مهارت مهم »فن بیان«، 
»کالس داری«، »برگزاری جلسه فعال گروهی«، »برگزاری جلسات 

معنوی« و »مهارت ارتباط با مخاطب« تجهیز گردد.
وی در پایان به مطالعه مبلغان در زمینه روانشناسی به منظور رشد و 
گاهی از ویژگی های شخصیتی هر یک از دوره های سنی تأکید نمود. آ
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ارومیهآذربایجان غربی اصفهاناصفهانشهراستان شهراستان

ماکوآذربایجان غربی شهراستان

نقدهآذربایجان غربی شهراستان

خمینیشهراصفهان شهراستان

شاهینشهراصفهان شهراستان

معاون پژوهش مدرسه علمیه خواهران حضرت زینب کبری)س( 
ارومیه از برگزاری نمایشگاه کتاب در این مدرسه خبر داد.

معظم  مقام  منویات  طبق  گفت:  خالق صفت«  فاطمه  »خانم 
رهبری)مدظله العالی(کتاب، یك غذاست و چنانچه مقّوی باشد، روح را 
را در  نمایشگاه کتاب فرصت مناسبی  برگزاری  لذا  تقویت می کند 

این زمینه فراهم می کند.
معاون پژوهش  مدرسه علمیه خواهران حضرت زینب کبری)س(، 
هدف از برگزاری این نمایشگاه را معرفی آثار گوناگون در راستای 
توسعه و ترویج  فرهنگ و معارف قرآن در میان مراجعان بیان نمود.
وی در پایان اظهار داشت: در این نمایشگاه تعداد 100 عنوان 
کتاب جهت بازدید و خرید عموم به نمایش گذاشته شد، که بیشتر 
موضوعات آن  در زمینه مباحث مهدویت،کودکان، ادبیات، مذهبی 

و داستان های کوتاه بود.

مدرسه علمیه خواهران حضرت زینب کبری)س( برگزار نمود

نمایشگاه کتاب

معاون فرهنگی مدرسه علمیه خواهران حضرت زینب کبری)س( 
ارومیه از برگزاری مراسم دعا و نیاش با حضور دوستداران و محبان 
خبر  علمیه  مدرسه  این  در  طهارت)علیهم السالم(  و  عصمت   اهل بیت 

داد.
معنوی،  مراسم  این  در  گفت:  بخشی نژاد«  فاطمه  »خانم 
جماعت،  نماز  اقامه  و  مجید  الله  کالم  از  آیاتی  قرائت  از  پس 
»حجت االسالم میرفتحی زاده«، استاد حوزه و دانشگاه، به تبیین و 

تشریح جایگاه واالی اهل بیت)علیهم السالم( در زندگی انسان پرداخت.

برگزاری مراسم معنوی دعا و نیایش

طالب و کارکنان حوزه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( ماکو برای 
راهپیمایی  پرشور خود در  با حضور  از مردم مظلوم فلسطین  حمایت 
روز قدس به فرمان رهبر معظم انقالب امام خامنه ای)مدظله العالی( لبیک 
گفته و با سردادن شعارهای مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل انزجار 

خود را از استکبار  جهانی اعالم نمودند. 

طالب حوزه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( شرکت نمودند
راهپیمایی روز قدس

مدرسه  مشارکت  با  عفاف  و  حجاب  هفته  گرامی داشت  مراسم 
پایگاه  فرمانداری،  اسالمی،  شورای  فاطمیه)س(،  خواهران  علمیه 

مقاومت بسیج و سپاه نقده برگزار شد.
خواهران  علمیه  مدرسه  مدیر  سعیدی«،   شیرین  »خانم 
فاطمیه)س( نقده در این همایش، به تبیین ارزش و جایگاه حجاب 

اسالمی زنان پرداخت.
وی اظهار داشت: شأن و مقام زنان به حجاب و عفت آن هاست 
و اگر زنان در این زمینه کوتاهی کنند در حقیقت خود را در معرض 

هجوم دشمنان قرار داده اند.
ادامه سخنان  در  نقد  فاطمیه)س(  علمیه خواهران  مدیر مدرسه 
خود ضمن درخواست از مسئوالن نهادها برای مبارزه با بی حجابی 
در جامعه گفت: مسئوالن نگذارند زنان بدحجاب در مسئولیت های 

خطیر جامعه نقش ایفا کنند.
حیدری زاد«،  محمد  »حجت االسالم  همایش  این  ادامه  در 
بانوان در جامعه  به تشریح وظایف  نقده طی سخنانی  امام جمعه 

پرداخت.
امام جمعه نقده در بخش دیگری از سخنانش ضمن اشاره به 
این که بانوان جامعه ما باید مانند حضرت زینب کبری)س( که هرچه 
او در حفظ  به همان میزان مقاومت  او تنگ تر می شد،  بر  عرصه 
وجود،  تمام  با  باید  امروز،  زنان  افزود:  می شد  بیشتر  حجاب اش 
نگذارند  و  بورزند  اهتمام  جامعه  در  اسالمی  برتر  ترویج حجاب  به 
دشمنان دیرینه اسالم، زحمات  پیامبران و امامان معصوم)علیهم السالم( 
را در تبلیغ آرمان های اسالمی با گسترش بی حجاب در جامعه از 

بین ببرند. 

مدرسه علمیه خواهران فاطمیه)س( برگزار نمود

همایش حجاب و عفاف

»خانم صدیقه بهشتی«، معاون فرهنگی مدیریت حوزه علمیه 
در  خواهر  مبلغان  اعزام  به  اشاره  با  اصفهان  استان  خواهران 
مهم ترین  از   : گفت  استان  مختلف  نقاط  به  رمضان  مبارک  ماه 
بانوان،  جامعه  ویژه  به  و  مردم  دینی  مبانی  تقویت  راهکارهای 

آموزش، تبلیغ و ترویج آموزه های دینی است.
توسعه  و  رشد  فرآیند  در  ترویج  و  تبلیغ  تأثیرگذاری  بر  تاکید  با  وی   
با  داشت:  اظهار  جامعه  در  اسالمی  و  اخالقی  ارزش های  و   فرهنگی 
توجه به مسأله تبلیغ به خصوص در زمان های خاص به منظور تأثیرگذاری 

بیشتر و گسترش فضای روحانی این ایام،  باید موقعیت ها را دریافت.
معاون فرهنگی مدیریت حوزه علمیه خواهران استان اصفهان 
کسی  بر  اسالمی  جامعه  هدایت  در  قرآن  رفیع  جایگاه  افزود: 
جان  بر  تبیین شود،  مردم  برای  وحی  اگر کالم  و  نیست  پوشیده 

انسان ها تاثیرات بیشتری خواهد گذاشت.
خانم بهشتی گفت: حوزه علمیه خواهران به عنوان پرچمداران فرهنگ 
ناب قرآنی در جامعه در این زمینه وظیفه بسیار خطیری را برعهده دارند.

معاون فرهنگی مدیریت حوزه علمیه خواهران استان اصفهان خاطر 
کارشناسان  و  مبلغان  از  نفر  اعزام 871  با  اصفهان  استان  کرد:  نشان 
پایگاه های بسیج و مجامع  قرآنی خواهر به مساجد، کانون های قرآنی، 
عمومی با برگزاری 31543 جلسه تفسیر قرآن کریم همراه با جزءخوانی،  

قرائت دعا، بیان احکام شرعی و توصیه های اخالقی پرداخت.
وی در پایان اظهار داشت: 90 درصد مخاطبان جلسات را جوانان 

و بزرگساالن و 10 درصد را کودکان و نوجوانان تشکیل می دادند.

»حجت االسالم سید مهدی ابطحی«مدیر حوزه علمیه خواهران 
انگلیسی  زبان های  پیشرفته  دوره  برگزاری  از  اصفهان  استان 
علمیه  حوزه  در  بین الملل  عرصه  در  مستعد  مبلغان  ویژه  عربی  و 

خواهران استان اصفهان خبر داد.
حجت االسالم ابطحی با اعالم این خبر گفت: از جمله ضرورت های 
حائز اهمیت در تبلیغ دین، جهانی نگریستن است که  خوشبختانه در 
سال های اخیر مورد توجه فرهیختگان و عالمان دین قرار گرفته است.
 مدیر حوزه علمیه خواهران استان اصفهان افزود: توجه به تربیت 
مبلغان خواهر برای جامعه بانوان در عرصه بین الملل باید بیشتر مورد 
توجه قرار گیرد و بدین منظور مدیریت حوزه علمیه خواهران استان 
اصفهان  تصمیم به تربیت نیروهای فرهیخته و توانمند خواهر برای 

فعالیت های تبلیغی در عرصه بین الملل نموده است.
 وی با اشاره به این که تعدادی از خواهران طلبه بعد از ارزیابی 
و سطح بندی به دوره پیشرفته راه یافته اند، اظهار داشت: این دوره 
برگزار شد که  به طور فشرده  ماه  به مدت یک  تاریخ )۲ مرداد(  از 
افرادی که موفق به گذراندن این دوره و کسب امتیاز شده باشند 

می توانند در دوره مدرسی این دو زبان شرکت نمایند.
از  بعد  طلبه  خواهران  گفت:  پایان  در  ابطحی  حجت االسالم   
گذراندن دوره مدرسی زبان می توانند به عنوان استاد زبان انگلیسی 
و  مستعد  طالب  تربیت  به  خواهران  علمیه  مدارس  در  عربی  و 
فرهیخته  به عنوان مبلغان خواهر عرصه بین الملل فعالیت نمایند.

مجمع  هم اندیشی  نشست 
مدیر  و  اصفهان  استان  نمایندگان 
با  اصفهان  خواهران  علمیه  حوزه 
حضور »حضرت آیت الله سیدیوسف 
طباطبائی نژاد« امام جمعه و نماینده 
ولی فقیه در استان و »حجت االسالم 
باطنی« جانشین مدیر حوزه علمیه 
اجتماعات  سالن  در  اصفهان 
مدیریت حوزه های علمیه خواهران 

استان اصفهان برگزار شد.
در  طباطبایی نژاد،  آیت الله 
نمایندگان  گفت:  نشست  این 
در  اسالمی  شورای  مجلس 
بندهای  به  رسیدگی  ادامه 
سال  بودجه  الیحه  به  الحاقی 
92 حوزه های علمیه، مساجد و 
اماکن دینی اقلیت های مذهبی 
انشعاب  حق  پرداخت  از  را 
خدمات شهری معاف نموده اند.
استان  در  ولی فقیه  نماینده   
قبلی  دوره  در  افزود:  اصفهان 
برای  ردیفی  جمهوری  ریاست 
گرفته  درنظر  علمیه  حوزه های 
این  در  متأسفانه  که  بود  شده 
دولت به خاطر رکود اقتصادی، 
بودجه  نیز  مصالها  برای  حتی 

عمرانی تخصیص نیافت.
 عضو مجلس خبرگان رهبری 
اگر  که  مطلب  این  بیان  با 
فرهنگی  کار  علمیه  حوزه های 
فرهنگی  چه کاری  پس  نمی کنند، 
است؟ بیان داشت: ما هرچه داریم 
در  اگر  است،  علمیه  از حوزه های 
شخصیت هایی  علمیه،  حوزه های 
مانند امام خمینی)ره( و مقام معظم 
رهبری)مدظله العالی( پرورش یابند، هرچه  

خرج کنیم، ارزش دارد.
ضمن  اصفهان  جمعه  امام 
روحانیون  امروزه  این که   بیان 
اسالم  به  را  خدمت  بیشترین 
مؤسسات  افزود:  می کنند 
کار  به  کشور  در  نهاد هایی  و 
اما  هستند  مشغول  فرهنگی 
را  زمینه  این  در  اصلی  کار 
روحانیون  و  علمیه  حوزه های 

انجام می دهند. 
این که  بر  تأکید  با  وی 
کشوری در دنیا سراغ نداریم که 
مراکز دینی آن، هزینه آب، برق 
گفت:  کنند  پرداخت  را  گاز   و 
هزینه  کشورها  این  همه  در 
دینی،   مراکز  گاز  و  برق  آب، 
که  است  عمومی  جزو مصارف 
امیدواریم در جمهوری اسالمی 

هم این اتفاق بیفتد.
وی خاطرنشان کرد: حداقل 
سایر  و  مساجد  برای  که  کاری 

می توانیم  مذهبی  حوزه های 
انجام دهیم این است که هزینه 
برای  گاز  و  برق  آب،  انشعابات 

آنها رایگان نمود.
دولت  اگر  کرد:  تصریح  وی 
برای حوزه های علمیه بودجه ای 
اختصاص  نمی دهد، پس هزینه هایی 
برق،  آب،  ساخت،  پروانه  مانند 
گاز هم دریافت نکند که امیداریم 
این موضوع به قانون تبدیل شود.
در ادامه »حجت االسالم سیدمهدی 
علمیه  حوزه  مدیر  ابطحی«، 
گفت:  اصفهان  استان  خواهران 
امام  زمان  از  علمیه  حوزه های 
شده  دایر  صادق)ع(  امام  و  باقر)ع( 
بشریت،  جامعه  برای  برکاتی  که 
خصوصًا برای جهان تشیع داشته 

که بر هیچ کس پوشیده نیست.
این که  به  اشاره  با  وی 
مانند  بزرگانی  و  شخصیت ها 
مرتضی،  سید  طوسی،  شیخ 
مفید،  شیخ  رضی،  سید 
مجلسی،  عالمه  حلی،  عالمه 
معظم  مقام  امام)ره(،  حضرت 
رهبری)مدظله العالی( و علما و مراجع 
علمیه  حوزه  برکات  از  تقلید 
می باشند  اظهار داشت:  شاید 
هیچ  بگوییم  جرات  به  بتوانیم 
اسالم  جهان  در  علمی  مرکز 
وجود ندارد که برکاتش به اندازه 
جامعه  برای  علمیه  حوزه های 

مفید باشد.
خواهران  علمیه  حوزه  مدیر 
اصفهان افزود: در سال 1375، 
رهبری)مدظله العالی(  معظم  مقام 
چهل  قم،  به  خویش  سفر  در 
دستورالعمل صادر فرمودند که 
توسعه حوزه های  از آن ها  یکی 
علمیه خواهران در سطح  کل 
کشور به منظور گسترش اسالم 
ناب و مبارزه با تهاجم فرهنگی 

بود.

در  ابطحی  حجت االسالم 
ادامه ضمن ارائه گزارش آماری 
از فعالیت های حوزه های علمیه 
تحصیل  برای  گفت:  خواهران 
در حوزه های علمیه هزینه ای از 
طالب دریافت نمی شود و کتب 
به  تخفیف  درصد   40 با  درسی 

آنان عرضه می گردد.
اهمیت  به  اشاره  با  وی 
خواهران  علمیه  حوزه های 
گفت: مقام معظم رهبری)مدظله العالی( 
پدیده  قم،  به  سفرشان  در 
را  خواهران  علمیه  حوزه های 
و  عظیم  مبارک،  بسیار  پدیده 

آبرویی برای انقالب برشمردند.
حجت االسالم ابطحی افزود: 
اجازه  تقلید  معظم  مراجع  این که 
امام  سهم  از  بخشی  داده اند، 
خواهران  علمیه  حوزه های  برای 
نشان دهنده  شود،  استفاده 
ارزش و اهمیت حوزه های علمیه 

خواهران است.
خواهران  علمیه  حوزه   مدیر 
به  اشاره  ضمن  اصفهان 
نمایندگان مجلس  ویژه  جایگاه 
شورای اسالمی اظهار داشت: 
فرهنگی  توسعه  به  باید  نمایندگان 
زیرا  باشند،  داشته  ویژه  توجه 
حوزه های علمیه متعلق به شخص 
اسالمی  نظام  به  مربوط  نیست، 
علمیه  حوزه های  هرچه  است 
سطح  ارتقاء  برای  شود  تقویت 

فرهنگ جامعه موثرتر خواهد بود.
تقویت  بر  افزود: عالوه  وی 
تبلیغ  و حمایت لفظی، زبانی و 
تصویب  در  باید  برنامه ها  در 
را  علمیه  حوزه های  بودجه ها، 
یاری کنید و در جلسات بودجه 
تا  باشید  داشته  جدی  اهتمام 
بتوانیم حوزه ها را توسعه دهیم.

در  ابطحی  حجت االسالم 
قوانینی  تصویب  ادامه خواستار 

و  ساخت  زمینه  در  که  شد 
هزینه های جاری مدارس علمیه 
کمک نماید تا موانع بر سر راه را 

از بین بروند.
خواهران  علمیه  حوزه  مدیر 
دریافت  برای  گفت:  اصفهان 
مجوز، پروانه ساخت و انشعابات 
علمیه  مدارس  ساختمان های 
خواهران با مشکالت عدیده ای 

رو به رو هستیم.
داشت:  اظهار  پایان  در  وی 
نمایندگان  اهتمام  به  توجه  با 
دوره قبل و تصویب قانون برای 
و  برق  آب،  هزینه های  حذف 
همچنان  علمیه،  مدارس  گاز 
فوق  مصارف  همه  برای  قبض 
صادر می شود و هزینه مالیات، 
عوارض، ارزش افزوده، آبونمان 
پرداخت  علمیه  مدارس  توسط 
می شود و به گفته مدیرکل برق 
این قانون فقط برای هزینه های 

مصرفی می باشد. 
در ادامه »حجت االسالم احمد 
مردم  نماینده  سالک کاشانی«ٰ 
شورای  مجلس  در  اصفهان 
جلسه  این  در  نیز  اسالمی 
به  حرکت  چهار  به  اشاره  با 
عنوان سیاست های کمیسیون 
اولین  فرهنگی  اظهار داشت: 
مقام  مطالبات  احیای  موضوع 
در  رهبری)مدظله العالی(  معظم 

زمینه مسائل فرهنگی است. 
در  اصفهان  مردم  نماینده 
افزود:  اسالمی  شورای  مجلس 
ضروری  زیرساخت های  تقویت 
جمله  از  اجتماعی  و  فرهنگی 
تقویت حوزه های علمیه، گسترش 
فرهنگ قرآنی و نیز تقویت مراکز 
از  دینی  تحقیقاتی  و  پژوهشی 
دغدغه های  و  مطالبات  جمله 

فرهنگی مجلس است.
وی با بیان اینکه همه مراجع 
که  هستند  معتقد  تقلید  معظم 
نشوند  دولتی  علمیه  حوزه های 
است  اصلی  نکته  یک  این  و 
گفت: ما در بحث های مدیریتی 
علمیه  حوزه های  نرم افزاری  و 
بخش  ولی  نداریم،  دخالتی 
سخت افزاری حوزه های علمیه 
تعمیرات،  گسترش،  جمله  از 
حوزه های  خدمات  و  بازسازی 

علمیه را حمایت می نماییم.
سالک کاشانی  حجت االسالم 
در پایان گفت:  نسبت به مجالس 
گذشته، دوره دهم مجلس تحول 
از  علمیه  حوزه های  در  عظیمی 

این بابت رخ داده است.

»حضرت آیت الله سیدیوسف طباطبایی نژاد«، نماینده ولی فقیه و امام جمعه اصفهان:

 روحانیت بیشترین خدمت را به اسالم می کند

معاون فرهنگی مدیریت حوزه علمیه خواهران اصفهان: 

حوزه علمیه خواهران؛ 
پرچمداران فرهنگ ناب قرآنی در جامعه

مدیر حوزه علمیه خواهران استان اصفهان خبر داد

تربیت نیروهای فرهیخته و توانمند خواهر 
برای فعالیت های تبلیغی در عرصه بین الملل

مدرسه علمیه خواهران حضرت زهرا)س( برگزار نمود  

کارگاه آموزشی »مهارت های تبلیغی«
 ویژه پایه های چهارم و پنجم

مدیر  مدرسه علمیه خواهران نرجس خاتون)س( شاهین شهر در 
نشستی با حضور طالب این مدرسه، امنیت اجتماعی را به معنای 
زندگی در جامعه ای تشریح کرد که کمترین آسیب  از جانب اجتماع 

به افراد وارد شود.
بحث  پیوستگی  و  اهمیت  بر  تأکید  با  ربیعی«،  فهیمه  »خانم 
حجاب  بطن  در  آن چه  داشت:  بیان  اسالمی  جامعه  در  حجاب 
نهفته است تنها به تهذیب درونی و خود فرد باز نمی گردد؛ حجاب 
یک مسائله مهم اجتماعی است که باید به تأثیرات مستقیم آن بر 
اولین  خانواده  مسیر  این  در  و  نمود  دقت  خانواده  و  اجتماع  روی 

محلی است که حجاب در آنها شکل می گیرد.
مدیر مدرسه علمیه خواهران نرجس خاتون)س( ادامه داد: اگر بانوان 
به اهمیت حجاب پی ببرند هوشمندانه تر عمل می نمایند و به حجاب به 

چشم یک عامل تأمین کننده امنیت و منشا قرب الهی نگاه می کنند.
و  رفتار  در  جانبه  همه  عاملی  عنوان  به  را  حجاب  ربیعی  خانم 
منش انسانی در بین زن و مرد مطرح نمود و گفت: حجاب تنها 
به معنی پوشش نیست، گاهی پوشیدگی حفظ می شود اما استفاده 
زنان  بین  در  امر  این  می شود،  تحریک  باعث  مهیج  رنگ های  از 
اهمیت  به حجاب خود  دو  و می بایست هر  و مردان مشابه است 
امر  این  از  مذهبی  خانواده های  که  می شود  دیده  گاهی  بدهند، 
غافل می شوند، باید توجه داشته باشیم که متدینین و خانواده های 

آنها الگوی رفتاری برای جامعه می باشند.
گفت:  و  خواند  اجتماعی  آوردگاهی  را  مجازی  فضاهای  وی 
فضاهای مجازی نیز بخشی از جامعه بوده و باید مسئله عفاف در 
آنها نیز رعایت شود، برخی ارتباطات فضای مجازی باعث از بین 

بردن تحکیم خانواده می شود.
نرجس  خواهران  علمیه  مدرسه  فعالیت های  مورد  در  ربیعی  خانم 
علمیه  حوزه های  دغدغه های  از  یکی  گفت:  حجاب  زمینه  در  خاتون)س( 
خواهران حجاب و عفاف است و این مرکز نیز فعالیت هایی را در شاهین شهر 
در این زمینه انجام می دهد که می توان به مواردی در این زمینه اشاره نمود.
خانم  کارمند  که  اداراتی  برای  بانوان  ویژه  آموزش همگانی   -  

دارند که این امر با اعزام مبلغ به این مراکز صورت گرفته است؛
-  آموزش تخصصی ویژه دانش آموزان، در این طرح مبلغان و 
حوزویان در مدارس حضور پیدا می کنند مانند ریحانه النبی که سال 

گذشته انجام گرفت.
-  اعزام مشاور به ستاد امر به معروف و نهی از منکر؛

مدیر مدرسه علمیه خواهران نرجس خاتون)س( عنوان نمود

درک صحیح بانوان از حجاب، 
باعث عملکرد هوشمندانه آن ها می شود

با حضور »دکتر محسن  پایانی  نشست آسیب شناسی تحقیقات 
علمیه  مدرسه  طالب  جمع  در  دانشگاه  و  حوزه  استاد  برقی کار« 

خواهران معصومیه)س( شهرضا برگزار شد .
و  پژوهش  تعریف  ابتدا  جلسه  این  در  کار  برقی  محسن  دکتر 
چالش های  به  اشاره ای  ازآن  پس  و  نمود  رابیان  پژوهش  فرایند 

تحقیق کرده و به بیان نکات شیوه نامه و کلیات تحقیق پرداخت.

شهرضااصفهان شهراستان

در مدرسه علمیه خواهران معصومیه)س( بررسی شد

آسیب شناسی تحقیقات پایانی

فالورجاناصفهان شهراستان

کارگاه آموزشی مهارت های تحکیم خانواده، با حضور »حجت االسالم 
استادان  و  طالب  جمع  در  دانشگاه  و  حوزه  استاد  غالمی«  مهران 

مدرسه علمیه خواهران حضرت فاطمه)س( فالورجان برگزار شد. 
حجت االسالم غالمی ضمن تعریف خانواده آسمانی گفت: نهاد خانواده 
زیر بنای همه بناهای مقدس و ارزشمند و محترم در اسالم است پس به 

میزانی که این نهاد بی ارزش شود سایر نهاد ها هم همین گونه می شود. 

در مدرسه علمیه خواهران حضرت فاطمه)س( بررسی شد

مهارت های تحکیم خانواده

شیو
ز آر

س ا
عک
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تهرانتهران شهراستان

نشست پژوهشی ویژه دانش آموختگان  با عنوان »ضرورت مطالعه 
برای طالب« با حضور طالب و استادان در مدرسه علمیه خواهران 

الزهرا)س( فریدن برگزار شد.
این  در  دانشگاه  و  حوزه  استاد  جعفری«،  »حجت االسالم 
وظیفه  اولین  گفت:  طالب  خودسازی  لزوم  بر  تأکید  با  نشست، 
طلبه این است که جامعه را از فساد نجات دهد و جامعه ای را بسازد 
که پذیرای امام زمان)عج( باشد، لذا یک طلبه موفق در امر تبلیغ باید 

سبک زندگی خود را اسالمی سازد.
وی  افزود: وظیفه دوم طلبه این است که ادامه دهنده راه ائمه 
اطهار)علیهم السالم( باشد و طلبه ای بااین انگیزه، در هر جمعی به امر 

تبلیغ و نشر دین بپردازد موفق می شود.
 استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به این که اگر طلبه بتواند فکر و 
تصریح  باشد  داشته  پیشرفت  را اصالح کند می تواند  اندیشه خود 
کرد: امروزه دشمن از طریق جنگ نرم می خواهد وارد کشور شود و 

با نفوذ در فرهنگ ما آن را به نفع خود تغییر دهد.
 وی ادامه داد: طلبه و مبلغ باید در مرحله اول خودسازی کند تا 
بتواند پاسخگوی خوبی برای مردم باشد و کسی می تواند این کار را 
انجام دهد که درد دین داشته باشد تا تمام توانایی خود را در جهت 
تا  این راه انجام دهد  تبلیغ دین به کار گیرد و نهایت تالش را در 

جامعه را از فساد و تباهی نجات دهد.
باید  این که طالب  به  با اشاره  پایان   حجت االسالم جعفری در 
مدام در حال مطالعه و تحقیق باشند اظهار داشت: طلبه باید هدف 
داشته  بلندمدت  برنامه ریزی  خود  برای  و  نماید  مشخص  را  خود 
باشد تا بتواند در جامعه وظیفه خود را به عنوان یک طلبه و مبلغ به 

نحو احسن انجام دهد.

طالب مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( بررسی نمودند

ضرورت مطالعه برای طالب

نجفآباداصفهان شهراستان

خواهران  علمیه  مدارس  سوی  از  تبلیغ  مربی  تربیت  دوره 
نجف آباد در حوزه علمیه خواهران این شهر برگزار شد.

آیین  در  نجف آباد  جمعه  امام  حسناتی«،  »حجت االسالم 
افتتاحیه دوره تربیت مربی تبلیغ مدارس علمیه خواهران نجف آباد 
که در بنیاد فرهنگی آیت الله خامنه ای)مدظله العالی( این شهر برگزار شد 
پرورش  و  آموزش  با  خواهران  علمیه  مدارس  مبلغان  همکاری  از 
مدارس  در  مبلغان  حضور  داشت:  اظهار  و  نمود  خرسندی  ابراز 
نماز«،  قرائت  تصحیح  و  »آموزش  مانند:  مختلفی  عناوین  به 
»سخنرانی به مناسبت های مختلف« و... رضایت دانش آموزان و 

مسئوالن مدارس را به دنبال داشته است.
و  اسالم  میان  نرم  جنگ  به  اشاره  ضمن  نجف آباد  جمعه  امام 
جامعه کفر افزود: خداوند اراده فرموده اند که مکتب اسالم، دنیا 
را فرا بگیرد که انشاءالله با وجود مبلغانی که این دین آسمانی را به 

دیگران تبلیغ می نمایند، اراده الهی  تحقق می یابد.
مانند   بزرگانی  از  یاد  ضمن  ادامه  در  حسناتی  حجت االسالم    
منطق  با  مطهری)ره(  شهید  چون  بزرگانی  گفت:  مطهری  شهید 
جامعه  مقابل  در  اهل بیت)علیهم السالم(  گنجینه  از  بهره مندی  و  قرآن 

کمونیست ایستادند.
 وی افزود: باید با باالبردن بصیرت خانواده ها و مراکز مختلف 
با  که  دشمن  مختلف  حربه های  مقابل  در  آموزشی  و  فرهنگی 
ما  جامعه  در  و...  کاذب  عرفان های  بهائیت،  مانند   نمادهایی 
به  را در رسیدن  تا  دشمنان اسالم   نماییم  ایستادگی  نفوذ نموده 

اهدافشان ناکام گردانیم.
این  برگزاری  داشت:  اظهار  پایان  در  حسناتی  االسالم  حجت 
به  را  الهی  غنی  منابع  از  به کارگیری  مهارت های  و  ابزار  دوره ها، 
به  دوره ها  این  در  جدی  حضور  با  باید  می دهد،  آموزش  مبلغان 
امام زمان)عج( در رأس آن ها است  اهداف واالی خود که رضایت 

دست یابیم. 

مدارس علمیه خواهران نجف آباد برگزار نمودند

دوره تربیت مربی تبلیغ

شهید  کشوری  کتابخوانی  مسابقات  اول  نفر  از  تجلیل  مراسم 
با حضور طالب و استادان  در مدرسه  برتر   مطهری)ره( و مبلغان 

علمیه خواهران فاطمه زهرا)س( ورزنه برگزار شد.
زهرا)س( فاطمه  خواهران  علمیه  مدرسه  مدیر  رحیمی«،  »خانم 
و  طالب  استادان،  امنا،  هیأت  جمع  در  داشت:  اظهار  ورزنه 
شهید  مسابقات  کشوری  مرحله  اول  نفر  از  دانش آموختگان 
سه  در  عمومی  مجامع  و  مدارس  در  فعال  مبلغان  و  مطهری)ره( 

بخش »بن رود«، »جرقویه« و »جلگه« تجلیل شد.
این  امنا  هیأت  رئیس  باقری«،  »حجت االسالم  مراسم  این  در 
تبلیغی  فرهنگی،  علمی،  فعالیت های  از  تشکر  ضمن  مدرسه 
طالب مدرسه علمیه خواهران فاطمه زهرا)س( در مدت زمان کوتاه 
افتتاح حوزه علمیه خواهران ورزنه، وظیفه اول خواهران  از زمان 
در  آن  نشر  و  دینی  علوم  دقیق  فهم  تحصیل،  طول  در  را  طلبه 

مجامع عمومی دانستند.
در  زهرا)س(   فاطمه  خواهران  علمیه  مدرسه  امنا  هیأت  رئیس 
این  طالب  توسط  علمی  موفقیت های  کسب  مراسم،  این  پایان 
و  استادان  اجرایی،  عوامل  مدیریت،  دلگرمی  موجب  را  مدرسه 

طالب دانستند. 

نجفآباداصفهان شهراستان

مدرسه علمیه خواهران فاطمه زهرا)س( برگزار نمود

مراسم تجلیل از نفر اول مسابقات کتابخوانی 
کشوری شهید مطهری)ره( و مبلغان برتر

بامسئوالن  نشستی  البرز  استان  خواهران  علمیه  حوزه  مدیر 
آموزش و پروش این شهر برگزار نمود.

مدیر  بنی احمدی«  ابوالفضل  »حجت االسالم  نشست  این  در 
حوزه علمیه خواهران البرز، با اذعان به حضور مؤثر طالب مبلغ در 
قالب طرح »امین و روشنا« در مدارس، به هم فکری و تعامل بیشتر 

به جهت پیشرفت کمی و کیفی مبلغان تأکید نمود.
دوره  برگزاری  از  همکاری ها  روند  از  خرسندی  ابراز  ضمن  وی 
آموزشی برای مبلغان در خصوص نحوه ارتباط با جوانان و  افزایش 
استادان  توسط  خواهران  فرهنگی  و  مذهبی  اطالعات  به روز 

اهل فن قبل از شروع دوره تحصیلی خبر داد.  
دریافت  افزود:  پایان  در  البرز  خواهران  علمیه  حوزه  مدیر 
گزارش سه ماهه و ارزیابی از عملکرد مبلغان خواهر در دستور کار 

برنامه های آتی قرار خواهدگرفت. 

در نشست مدیر حوزه علمیه خواهران البرز با مسئوالن آموزش و پرورش تصویب شد

اعزام مبلغان خواهر 
به مدارس آموزش و پرورش استان البرز

مدیران مدارس علمیه خواهران ایالم  با »حجت االسالم  سیدمحسن 
سعیدی گلپایگانی«، نماینده مردم اصفهان در مجلس خبرگان رهبری 

در مدرسه علمیه خواهران فاطمه زهرا)س( ایالم دیدار نمودند.
ایالم  خواهران  علمیه  حوزه  مدیر  حسنی«،  »حجت االسالم 
از مدارس  ارائه گزارشی  به  این استان  با اشاره به محرومیت های 

علمیه خواهران ایالم پرداخت.
محرومیت های  وجود  با  خواهران  علمیه  مدارس  افزود:  وی 
زیاد، موفقیت های خوبی در سطح  استان و کشور کسب نموده و 
خواهران طلبه  در دانشگاه ها، مدارس، پایگاه ها، مناطق شهری و 

روستایی به  صورت مستمر مشغول امر تبلیغ هستند.
در ادامه این دیدار، حجت االسالم والمسلمین سعیدی، اظهار داشت: 
که  است  بابرکتی  نعمت  جامعه   در  خواهران  علمیه  حوزه های  وجود 

امیدواریم جامعه ما بتواند از وجود این نعمت بزرگ بیشتر بهره مند گردد.
نماینده مردم اصفهان در مجلس خبرگان رهبری ضمن اشاره به 
سنت حسنه وقف ابراز داشت: با توجه  به بستر خوب ایالم  نسبت 
به مسایل دین و محبت خاصی که مردم به اهل بیت)علیهم السالم( دارند 
می توان با اشاعه و ترویج فرهنگ وقف در جامعه، در جهت اموری 

که ثواب جاریه دارند خیلی از محرومیت ها را مرتفع نمود.

در مدرسه علمیه خواهران فاطمه زهرا)س( بیان شد

حوزه های علمیه خواهران در جامعه 
نعمت بزرگی است

پژوهشی  علمی  جشنواره  دومین  دبیرخانه  اعضای  نشست 
بوشهر  در  جشنواره  دبیرخانه  در  بوشهری)ره(«،  بالدی  »عالمه 

برگزار شد.
اشاره  ضمن  نشست  این  در  جمالی«  یوسف  »حجت االسالم 
بالدی  »عالمه  جشنواره  اولین  گفت:  پژوهش  مقوله  اهمیت  به 
استقبال  با  که  شد  برگزار  خوبی  به  گذشته  سال  بوشهری)ره(« 

چشم گیر روحانیون و فضالی برادر و خواهر بوشهری همراه بود.
بالدی  »عالمه  پژوهشی  علمی  جشنواره  دومین  دبیر 
صفایی  »آیت الله  مهم  تأکیدات  به  توجه  با  افزود:  بوشهری)ره(« 
بوشهری«، نماینده ولی فقیه و امام جمعه بوشهر بر افزایش کیفیت 
به  توجه  با  امیدواریم  جشنواره،  دبیرخانه  به  شده  ارائه  آثار  علمی 
تجربیات به دست آمده توسط طالب و روحانیون از جشنواره سال 
گذشته، آثار دومین جشنواره در مقایسه با آثار سال گذشته به لحاظ 

کیفی پیشرفت چشمگیری داشته باشد.
این که  بیان  با  بوشهر  استان  خواهران  علمیه  حوزه  مدیر 
می باشد،  گذشته  سال  موضوعات  همان  جشنواره  موضوعات 
رهبری)مدظله العالی(  معظم  مقام  مهم  تأکیدات  به  توجه  با  افزود: 
این  گرفته شد  تصمیم  در سال 95  انقالبی،  علمیه  حوزه های  بر 
موضوع هم به موضوعات سال گذشته برای انجام تحقیق و ارائه 

مقاالت علمی در این زمینه اضافه گردد.
بالدی  »عالمه  برگزاری جشنواره  زمان  جمالی  حجت االسالم 
داشت:  اظهار  و  کرد  عنوان  جاری  ماه سال  آذر  را  بوشهری)ره(«  
زمان دقیق برگزاری و نیز مهلت ارسال آثار متعاقبًا اعالم می گردد.
بیان  به  دبیرخانه  اعضای  سایر  جلسه  این  در  است،  گفتنی 
دومین  بهتر  چه  هر  برگزاری  جهت  خود  دیدگاه های  و  نظرات 

جشنواره »عالمه بالدی بوشهری)ره(«  پرداختند.

مدیر حوزه علمیه خواهران استان بوشهر  در سخنانی در جمع 
از  را  خواهران  علمیه  حوزه های  در  تحول  استان  طلبه  خواهران 

ضررورت ها برشمرد.
»حجت االسالم یوسف جمالی«، با تأکید بر افزایش روند تحول 
در حوزه، بیان داشت: متون درسی در این مسیر باید تغییر کند و در 
این تغییر نیازهای علمی هر شهرستان باید لحاظ شود، یعنی متون 

آموزشی هر استان باید به طور جزیی متفاوت باشد.
این  به  پاسخ  در  بوشهر  استان  خواهران  علمیه  حوزه  مدیر 
نیازمند  شهرستان ها  علمیه  مدارس  گسترش  و  توسعه  که  سؤال 
تقویت  باید  این کار  رأس  در  افزود:  است،  کالنی  سیاست های 

واقعی مدیریت های استانی و شورای استانی حوزه مدنظر باشد.
حجت االسالم جمالی، ضمن تأکید بر ارتقای علمی و آموزشی 
مدارس علمیه سراسر کشور به ویژه مناطق محروم، ابراز داشت: باتوجه 
به آسیب های منطقه ای قطعًا متولی فرهنگی و قرارگاه های تبلیغی باید 

با توجه به نیازهای محلی به مدارس شهرستان واگذار گردد.
مدارس  توانمندی های  بر  تکیه  راه،  تنها  امروز  افزود:  وی 

شهرستان ها است.
مدیر حوزه علمیه خواهران استان بوشهر در پایان، درباره نقش 
علمیه  حوزه  مشکالت  حل  در  بالد  علمای  حمایت  و  همکاری 
خواهران گفت: گرچه مدیریت اجرایی باید در هر سطحی مستقل 
از  بی نیازی  معنای  به  این  اما  باشند  مشخص  اختیارات  دارای  و 
حمایت علمای بالد نیست. علما و بزرگان سرمایه های حوزه علمیه  
عنوان  به  باید  و  می گردندد  محسوب  آن  شناسنامه  و  می باشند 

مشاور و ناظر در کنار حوزه باشند.

مدیر حوزه  علمیه خواهران بوشهر خواستار شد

تقویت حوز ه های علمیه خواهران استانی

برگزاری دومین جشنواره علمی پژوهشی 
»عالمه بالدی بوشهری)ره(«

»خانم سمیرا رستمی« ، معاون فرهنگی مدرسه علمیه خواهران 
این  در  اردوهای  جهادی   افتتاحیه  برگزاری  از  اردبیل  الزهرا)س( 

مدرسه خبر داد.
»حجت االسالم علی اصغر کاظمی« مدیر حوزه علمیه خواهران 
و  ارزش  به  اشاره  ضمن  مراسم،  این  افتتاحیه  در  اردبیل  استان 
منزلت اردوهای جهادی، خودسازی را مهم ترین ثمره آن قلمداد 
وهله  در  باید  انسان  جهادی  اردوهای  در  داشت:  اظهار  و  نمود 
نخست شخصیت خود را بسازد تا بتواند در دیگران اثر مثبت داشته 

باشد.
یك  از خودگذشتگی  و  پشتکار  ایثار،  با  باید  افزود: طالب  وی 

اردوی جهادی واقعی را به نمایش گذارند.
ادامه »آقای عظیم سرداری« مسئول بسیج سازندگی سپاه  در 
استان اردبیل ضمن تشریح و تبیین فلسفه تشکیل بسیج سازندگی 

گفت: طالب و روحانیون باید در اردوهای جهادی محور باشند.
جهادی  اردوهای  تشکیل  سیاست های  به  اشاره  با  وی 
انجام  جهادی،  اردوهای  فعالیت  اصلی  محور  کرد:  خاطرنشان 

کارهای فرهنگی و تربیتی است.
رهبر  بیانات  به  اشاره  با  اردبیل  سپاه  سازندگی  بسیج  مسئول 
معظم انقالب)مدظله العالی( در زمینه اقتصاد مقاومتی گفت: طالب که 
در قالب گروه های جهادی به مناطق محروم اعزام می شوند باید 
در عرصه اقتصاد مقاومتی  به ویژه در باب مسائل تربیتی و ترویج 

فرهنگ غنی اسالمی فعالیت نمایند.
اردوهای  در  طالب  مطالبه گری  روحیه  کرد:  نشان  خاطر  سرداری  آقای 
جهادی باعث شده تا مسئوالن وادار به بازدید از وضعیت مناطق محروم شوند.   
دستاری«  ناصر  »آقای  مراسم،  این  پایان  در  است  گفتنی 
جهادگر نمونه و جانباز قطع نخاع شمال غرب کشور ضمن تشریح 
فعالیت های جهادی خود گفت: طالب و روحانیون باید با الگوگیری 
همیشه  انقالب)مدظله العالی(  معظم  رهبر  ایثارگری  و  جهادی  روحیه  از 

آماده انجام فعالیت های جهادی باشند.

مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( برگزار نمود

اردوهای فرهنگی جهادی طالب  

شورای  نشست  نخستین 
بسیج  راهبردی  و  مشورتی 
علمیه  حوزه های  طالب 
»خانم  سخنرانی  با  خواهران 
الله افتخاری«، نماینده نهمین 
اسالمی،  شورای  مجلس  دوره 
استادان  بسیج  سازمان  در 

برگزار شد.
دشمن  این که  به  اشاره  ضمن  نشست  این  در  افتخاری  خانم 
بر کشورهای منطقه  نرم درصدد سلطه سیاسی  واسطه جنگ  به 
در  و  نرم  جنگ  طریق  از  دشمن  نفوذ  داشت:  اظهار  می باشد 
راستای حذف استقالل یک ملت صورت می پذیرد که امروزه این 

نفوذ در بسیاری از امور قابل مشاهده است.
نماینده نهمین دوره مجلس شورای اسالمی افزود: هر قدمی 
محضر  در  بردارد  دشمنان  نمودن  مأیوس  راستای  در  انسان  که 

خداوند متعال عمل صالح به حساب می آید.
وی در بخش دیگری از سخنانش، حوزه های علمیه خواهران 
را مغز متفکر و قلب تپنده جامعه برشمرد و اظهار نمود: حوزه های 
می توانند  انسانی  نیروی  تربیت  و  محتوا  تولید  با  خواهران  علمیه 

بسیاری از نیازهای جامعه را مرتفع نمایند.
به  نسبت  طالب  این که،  به  اشاره  ضمن  افتخاری  خانم 
دانشجویان انرژی بیشتری را در کسب علوم و معارف الهی صرف 
می نمایند، گفت: با توجه به جنگ نرم و تهاجم فرهنگی گسترده و 
همه جانبه دشمن در فضای مجازی و حقیقی این مهم را می طلبد 
که حوزه های علمیه خواهران با ظرفیت های موجود در برابر حمله 

دشمن آمادگی الزم را  داشته باشند.
تهاجم   با  مبارزه  مقدم  خط  را،  خواهران  علمیه  حوزه های  وی 
مردان  عهده  بر  نظامی  دفاع  افزود:  و  برشمرد  دشمن  فرهنگی 
است اما در مبارزه با جنگ نرم دشمن، بانوان باید خط مقدم باشند 

زیرا تأثیر آنان به مراتب بیشتر از مردان خواهد بود.
نماینده نهمین دوره مجلس شورای اسالمی حوزه های علمیه را 

بهترین پشتوانه برای دانشگاه ها برشمرد.

»خانم الله  افتخاری«، در جمع خواهران طلبه:

حوزه های علمیه خواهران ؛ 
خط مقدم مبارزه با تهاجم فرهنگی

حضرت  خواهران  علمیه  مدرسه  کادر  میان  تعامل  جلسه 
تفاوت  بررسی  منظور  به  مدرسه  امنای  هیئت  و  تهران  فاطمه)س( 

کارکردهای فرهنگی حوزه و دانشگاه برگزار شد.
علمیه  مدرسه  امنا  هیئت  رئیس  مرسلی«،  »حجت االسالم 
فعالیت های  اهمیت  تبیین   به  فاطمه)س(،  حضرت  خواهران 

حوزه های علمیه خواهران در سطح جامعه پرداخت.
فاطمه)س(،  حضرت  خواهران  علمیه  مدرسه  امنا  هیئت  رئیس 
گفت:  انحرافی  جریان های  تهدیدهای  و  خطرات  تشریح  ضمن 
و  نگرش  تغییر  و  جوانان  میان  در  انحرافی  های  جریان  وجود 
پوشش آنان در سطح جامعه، نشان دهنده این است که جمهوری 
معظم  مقام  لذا  است،  گرفته  قرار  دشمنان  هدف  ایران  اسالمی 

رهبری)مدظله العالی( فرموده اند: »جریان نفوذ را جدی بگیرید.«
وی در پایان اظهار داشت: فقر فرهنگی بزرگترین  نقطه ضعف 
کارکرد  زمینه  این  در  دانشگاه  و  حوزه  تفاوت  که  می باشد  جامعه 

فرهنگی آنان در جامعه است.

در مدرسه علمیه خواهران حضرت فاطمه)س( بررسی شد

تفاوت کارکرد فرهنگی حوزه و دانشگاه

موضوع  با  کاربردی  تبلیغ  تخصصی  آموزش  جلسه  نهمین 
»راه کارهای ارتقای معنویت در مخاطبان غیر معنوی«  در مجتمع 

آموزشی علوم اسالمی کوثر تهران برگزار شد.
این  در  دانشگاه  و  حوزه  استاد  کمیجانی«،  »حجت االسالم 
جلسه ابتدا به تعریف معنویت و نقش آن در زندگی انسان پرداخت.
دین  داشت:  اظهار  دین  ماهیت  تعریف  ضمن  ادامه  در  وی 
مجموعه ای از اطالعات الهی است که شیوه زندگی صحیح را به 

انسان آموزش می دهد.
حجت االسالم کمیجانی در پایان ضمن تشریح و  تبیین رابطه 
غیب،  عالم  و  معنویت  به  اعتقاد  بدون  افزود:  دین  و  معنویت 

آموزه های دینی امری مستحب و غیرضروری است.

مجتمع آموزشی علوم اسالمی کوثر بررسی نمود

راه کارهای ارتقای معنویت 
در مخاطبان غیرمعنوی

صفاتی«،  مجتهده  »بانو 
و  فقه  خارج  درس  عالی  استاد 
اصول حوزه علمیه، در نخستین 
نشست شورای مشورتی و راهبردی 
علمیه  حوزه های  طالب  بسیج 
بسیج  سازمان  در  که  خواهران 
امروز  گفت:  شد،  برگزار  اساتید 
عربی،  شوم  مثلث  شاهد  ما 

غربی و عبری هستیم.
استاد عالی درس خارج حوزه 
همه  با  دشمنان  افزود:  علمیه 
توان و تجهیزات خود به میدان 
اسالم  نابودی  خواستار  و  آمده 
هستند به همین منظور مبارزه با 
آنان با این شرایط، امری عقالنی 

و ضروری تلقی می شود.
وی با بیان این که انسان باید 
در زمینه خودسازی کوشا و فعال 
برود،  اکبر  جهاد  به  بعد  و  باشد 
شامل  اکبر  جهاد  داشت:  بیان 

جهاد اصغر و جهاد اکبر است.
استاد عالی دروس خارج فقه 
اشاره  با  علمیه  حوزه  اصول  و 
معظم  رهبر  رهنمودهای  به 
فرمودند:  که  انقالب)مدظله العالی( 
»ما همچون تاریخ صدر اسالم 
بزرگترین  که  احزاب  جنگ 
رو  پیش  در  را  است  جنگ 
حوادث  داشت:  ابراز  داریم«، 

دشمنان  دشمنی  و  منطقه 
دشمن  که  است  آن  از  حاکی 
اسالم  مقابل  در  وجود  همه  با 
کرده  علم  قد  محمدی)ص(  ناب 
و خواستار نابودی اسالم است.

امور  در  این که  بیان  با  وی 
باید  نخست  دینی  و  فرهنگی 
تا  شود  شناسایی  مشکالت 
شبهه  ایجاد  زمان  در  بتوان 

نمود،  برطرف  را  آن  سریع 
شدن  متوسل  داشت:  اظهار 
ائمه  و  متعال  خداوند  به 
پربار  سبب  معصومین)علیهم السالم( 
زمینه  در  فرهنگی  امور  شدن 
می شود،  محتوایی  و  علمی 
زیرا اگر انسان با همه اخالص 
خویش تالش کند خداوند او را 
یاری می نماید و بهترین راه ها را 

در پیش روی او قرار می دهد.
مشاور عالی مؤسسه آموزش 
این که  به  اشاره  با  اجتهاد  عالی 
خوب  محتواهای  یافتن  امروز 
برای جامعه امری الزم و ضروری 
شناخت  داشت:  اظهار  است ، 
و مشکالت  مخاطب، گرفتاری 
به  پاسخ گویی  سبب  جامعه، 
این  و  است  جامعه  نیازهای 
روزی  شبانه  تالشی  ضرورت 
طلبه  خواهران  که  می طلبد 
باید این ضرورت ها، چالش ها و 

نیازها را شناسایی نمایند.
خارج  دروس  عالی  استاد 
درباره  و اصول حوزه علمیه  فقه 
اخالقی  مسائل  ساختن  نهادینه 
نفوذ  راه های  بستن  و  نیکو 
اگر  امروز  داشت:  بیان  دشمن، 
نمی توان  نشود  کار  درستی  به 
زیرا  زد،  صدا  را  زمان)عج(  امام 
زمینه های ظهور با نفوذ پایه های 
آحاد  در  تقوا  و  عملی  علمی، 
جامعه محقق می شود و زنان در 
این امر بسیار تاثیر گذار هستند.

بانو مجتهده صفاتی در پایان 
خواهر  طالب  امروز  گفت: 
که  کنند  تالش  بسیار  باید 
و  داخل  در  بانوان  پاسخ گوی 

خارج از کشور باشند.

 در نخستین نشست شورای مشورتی و راهبردی بسیج طالب حوزه های علمیه خواهران مطرح شد

مبارزه با دشمنان اسالم؛ امری عقالنی و ضروری



کارگاه آموزش نویسندگی با حضور»آقای رضا بابایی« استاد حوزه 
و دانشگاه در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( زنجان برگزار شد.

آقای بابایی، در ابتدا ضمن معرفی نویسنده و تعریف نویسندگی 
گفت: نویسنده، کسی است که نوشتن برای او آسان است؛ اگرچه 
از  که  است  کسی  نویسنده،  پس  باشد.  متوسط  کارش  محصول 

نوشتن نمی هراسد؛ بلکه آن را دوست دارد و از آن لذت می برد.
اظهار  ساده نویسی  جایگاه  و  اهمیت  تشریح  ضمن  ادامه  در  وی 
داشت: اگر کسی، به همان راحتی که می گوید، بنویسد، نویسنده است؛ 
اگرچه دیگران، به سختی و با رنج فراوان، بتوانند بهتر از او بنویسند.
خصوص  در  توضیحاتی  بیان  ضمن  دانشگاه  و  حوزه  استاد 
زیبانویسی افزود: در میان ما بسیاری از انسان ها عالقه  بسیاری به 
نوشتن دارند و شاید زیبانویسی از آرزوهای دست نیافتنی آنان باشد. 
به راحتی  می توان  آیا  نوشت؟  زیبا  می توان  آسانی  به همین  آیا  اما 

متنی ساده ولی زیبا و قابل فهم نوشت؟ 
آقای بابایی در پایان این کارگاه آموزشی، به تبیین و تشریح مباحث 
نویسندگی،  اهمیت  خوب،  نویسنده  ویژگی های  ازجمله:  دیگری 
مراحل و پایه های نویسندگی، شیوه های ویراستاری جمالت، بیان 
انواع نثرها)معیار، ادبی، علمی و...(، قالب های نوشتاری و ارکان 
شیوه های  ساده نویسی،  آسیب شناسی  روز،  نوشتاری  زبان  آن، 
و  نویسی  کوتاه  زیبانویسی،  و  نکات درست نویسی  بیان  بازنویسی، 
جلوگیری از حشو، نشانه گذاری و ... را به منظور آشنایی طالب با 

نویسندگی و نحوه نگارش ساده و زیبا پرداخت.
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بنچهارمحال وبختیاری سوسنگردخوزستانشهراستان ایرانشهرسیستان و بلوچستانشهراستان شهراستان فارسانچهارمحال وبختیاری شهراستان

لردگانچهارمحال وبختیاری شهراستان

ابهرزنجان شهراستان

زابلسیستان و بلوچستان شهراستان

زنجانزنجان شهراستان

زاهدانسیستان و بلوچستان شهراستان

سمنانسمنان شهراستان

اندیمشکخوزستان شهراستان

دزفولخوزستان شهراستان

فرخشهرچهارمحال و  بختیاری شهراستان

مدیر حوزه علمیه خواهران چهارمحال و بختیاری با حضور در 
دفتر امام جمعه فارسان، در مورد ضرورت افزایش همکاری های 
به  فارسان  جمعه  امام  جمالی زاده«،  »حجت االسالم  با  دوجانبه 

گفت و گو نشست.
»حجت  االسالم یدالله رحمانی«،  در این جلسه با تأکید بر این که 
همکاری اعضای هیأت امنا با مدیر مدرسه الزمه رفع مشکالت است، 
برنامه ها و هزینه های  امور تصمیم گیری در مورد  ابراز داشت: همه 

اجرایی مدرسه باید با نظر مؤسس و اعضای هیأت امنا صورت گیرد.
مدیر حوزه علمیه خواهران چهارمحال و بختیاری، با اشاره به نقش 
برنامه ها،   پیشبرد  در  خواهران  علمیه  حوزه های  مدیریت  واسطه ای 
اختیار  در  مرکز  سوی  از  مدرسه  هر  مصوب  اعتبارات  کرد:  تصریح 
این  و  می شود  گذاشته  مدارس  اختیار  در  مدیریت  طرف  از  و  مدیریت 
اعتبارات تنها در حدی است که امور ابتدایی با آن برطرف شود؛ بنابراین 

نقش اعضای هیأت امنا در جذب اعتبارات غیرقابل انکار است.
و  خیران  حضور  این که  به  اشاره  با  رحمانی  حجت االسالم 
ضروری  و  الزم  مدارس  امنای  هیأت  اعضای  جمع  در  معتمدان 
است، ابراز داشت: باید بتوانیم از ظرفیت باالی خیران شهرستانی 
و استانی و حتی کشوری در جذب اعتبارات برای امور مربوط به 

حوزه های علمیه خواهران نهایت استفاده را بکنیم.
بخش  در  بختیاری  و  چهارمحال  خواهران  علمیه  حوزه  مدیر 
امور  سمت  به  مردم  موقوفات  دادن  سوق  سخنانش،  از  دیگری 
دینی مرتبط با حوزه های علمیه خواهران را الزم و ضروری دانست.
وی افزود: از مهم ترین نیازهای امروز جامعه اسالمی گسترش 
و توسعه مراکز دینی و حوزوی است که باید این امر در دستور کار 

متولیان اوقاف و امور خیریه قرار گیرد.
علمیه  حوزه  این که  به  اشاره  با  پایان  در  رحمانی  حجت االسالم 
خواهران زینبیه)س( فارسان یکی از فعال ترین مدارس این استان است، 
افزود: به یقین مدیریت توانمند این مجموعه و همکاری و هماهنگی 
بین اعضای هیأت امنا نقش مؤثری در پیشبرد اهداف مورد نظر دارد.

گفتنی است در این جلسه »حجت االسالم حسین جمالی زاده«، 
امام جمعه فارسان، در سخنانی ضمن تبیین و تشریح نقش حوزه 
و  معنوی  کامال  فضایی  ایجاد  در  شهرستان  این  خواهران  علمیه 
کیفیت  و  کمیت  به  توجه  داشت:  اظهار  خانواده ها  بین  در  دینی 
برنامه ها در حوزه علمیه خواهران نقش مهمی در ارتقا و رشد فکری 

جامعه خواهد داشت. 

»حجت االسالم جمالی زاده«، امام جمعه فارسان:

 حوزه های علمیه خواهران 
نقش مهمی در ارتقا و رشد فکری جامعه دارند

مدیر حوزه علمیه خواهران چهارمحال و بختیاری، در جلسه ای 
با حضور مدیر و مسئوالن مدرسه علمیه خواهران کوثر فرخ شهر 
معضالت  کاهش  در  خواهران  علمیه  حوزه های  نقش  تشریح  به 

اجتماعی و استحکام بنیان خانواده در جامعه پرداخت.
تبیین  ضمن  جلسه  این  در  رحمانی«،  یدالله  »حجت  االسالم   
معضالت  کاهش  در  خواهران  علمیه  حوزه های  نقش  تشریح  و 
راستای  در  می توانند  گفت:  مسؤوالن هرچه  جامعه  در  اجتماعی 

شکل گیری حوزه  های علمیه با همه توان وارد میدان عمل شوند.
بخش  در  بختیاری  و  چهارمحال  خواهران  علمیه  حوزه  مدیر 
خواهران  علمیه  مدرسه  این که،  به  اشاره  با  سخنانش  از  دیگری 
کوثر فرخ شهر از دو سال گذشته فعالیت خود را آغاز نموده، اظهار 
فرخ شهر  کوثر  خواهران  علمیه  مدرسه  شکل گیری  روند  داشت: 
قابل قبول بوده است و تاکنون دست آوردها و پیشرفت های خوبی 

به دست آورده که جای تقدیر و تشکر دارد.
وی با اشاره به این که اخذ مجوز برای راه اندازی مدارس از شورای 
از  قبل  افزود:  نیست،  آسانی  کار  علمیه  حوزه های  عالی گسترش 
این که درخواست گرفتن مجوز به شورای عالی گسترش حوزه های 
علمیه ارسال شود، باید در قالب چندین جلسه و به صورت شفاهی 

رایزنی ها برای متقاعد کردن مسؤوالن صورت گیرد.
آنجایی  از  مدیر حوزه علمیه خواهران چهارمحال و بختیاری گفت: 
که فرخشهر زیر مجموعه شهرستان شهرکرد است، مجوز مدرسه علمیه 
آن نیز زیر مجموعه این شهرستان و جزء مدارس تیپ 2 قرار می گیرد که 
مردم باید قدر آن را بدانند و از وجود این منبع نورانی نهایت بهره را ببرند.
حجت  االسالم رحمانی با بیان اینکه مجوز موقت مدرسه علمیه 
فراهم  شرایط  اگر  و  دارد  قرار  خود  آخر  سال  در  کوثر  خواهران 
خاطرنشان  می شود،  نهایی  ثبت  کار  ادامه  برای  یقین  به  شود، 
کرد: شورای عالی گسترش حوزه های علمیه برای راه اندازی هر 
مدرسه، در ابتدا برای دو تا سه سال مجوز موقت می دهد و اگر در 
این مدت هیأت امنا پای کار آمدند و شرایط الزم برای مدرسه را 

فراهم کردند، مجوز آن دائمی می شود.
وی مشخص شدن وضعیت مکان مدرسه را یکی از شرایط الزم 

برای دائمی شدن مجوز مدارس علمیه خواهران بیان نمود.
پایان  در  بختیاری  و  چهارمحال  خواهران  علمیه  حوزه  مدیر 
مدارس  آزمایشی  مجوز  دوران  در  امنا  هیأت  داشت:اگر  اظهار 
خواهران  علمیه  حوزه های  اختیار  در  قطعی  ساختمان  یا  و  زمین 

قرار دهند، به یقین مجوز آن ها برای ادامه کار دائمی خواهد شد.

نقش حوزه های علمیه خواهران در کاهش 
معضالت اجتماعی و استحکام بنیان خانواده

مدیر حوزه علمیه خواهران چهارمحال و بختیاری تشریح نمود:

علمیه  مدرسه  امنای  هیأت  اعضای  و  مدیر  حضور  با  نشستی 
خواهران فاطمه الزهرا)س( و امام  جمعه شهر بن در مرکز مدیریت 

حوزه های علمیه خواهران چهارمحال و بختیاری برگزار شد.
امام جمعه شهر بن در این نشست، با اشاره به این که اعضای 
علمیه  حوزه  مشکالت  رفع  برای  را  خود  تالش  همه  امنا  هیأت 
خواهران فاطمه الزهرا)س( بن به کار خواهند گرفت، اظهار داشت: 
علمیه  مدرسه  احداث  برای  بن  شهر  در  مختلفی  زمین های 
به  آن ها  بهترین  نهایت  نظر گرفته شده است که در  خواهران در 

مدیریت حوزه علمیه خواهران واگذار خواهد شد.
»حجت االسالم سیدحسن میرافضلی« افزود: انشاءالله تا پایان 
شهریور ماه سال جاری، زمین قطعی برای احداث ساختمان حوزه 
امنا در اختیار  علمیه خواهران شهر بن از سوی مؤسس و هیأت 
مدیریت حوزه علمیه خواهران استان چهارمحال و بختیاری قرار 

خواهد گرفت.
وی بیان داشت: برای جذب جوانان و نوجوانان خواهر به سمت 
به  تنها  حداکثری،  جذب  و  شهرستان  این  خواهران  علمیه  حوزه 
بسنده  زمینه  این  در  تبلیغات  برای  نماز جمعه  منابر و خطبه های 
و  توانمند  خواهران  جذب  برای  ظرفیت ها  همه  از  و  نمی کنیم 

مستعد نهایت استفاده می نماییم. 
حجت االسالم میرافضلی در پایان اظهار داشت: خواهران طلبه 
در جامعه نقش مهم و گسترده ای دارند و حضور مبلغان دینی در 

جامعه از بروز آسیب های اجتماعی جلوگیری می کند.

امام جمعه شهر بن:

حضور خواهران طلبه در جامعه باعث جلوگیری 
از آسیب های اجتماعی می گردد

هشتم  تا  یکم  از  نوجوان  و  کودک  مربی  تربیت  آموزشی  دوره 
مردادماه در مدرسه علیمه خواهران الزهرا )س( لردگان برگزار شد.

»حجت االسالم سید   بوالفضل صالحی« با بیان این خبر گفت: 
به دلیل اهمیت باالی تربیت کودکان و نوجوانان و برای باال بردن 
پتانسیل و استفاده از نیروی این گروه های سنی و تأثیر مثبت این 
مدرسه  همکاری  با  لردگان  اسالمی  تبلیغات  اداره  آموزشی،  دوره 

علمیه خواهران الزهرا)س( این دوره آموزشی را برگزار نمودند.
وی افزود: دوره آموزشی تربیت مربی کودک و نوجوان با حضور 
و  کودک  مربی  تربیت  مسئول  قیصری«،  محمد  »حجت االسالم 
نو جوان دفتر تبلیغات اسالمی ادر مدرسه علیمه خواهران الزهرا )س( 

لردگان برگزار گردید.
دارای  لردگان  الزهرا)س(  خواهران  علمیه  مدرسه  است،  گفتنی 
۱۵۰ طلبه خواهر است که در ترویج مبانی مذهبی و فرهنگی نقش 

به سزایی دارد.

مدرسه علمیه خواهران لردگان برگزار نمود

دوره آموزشی تربیت مربی کودک و نوجوان

همکاری  با  اندیمشك  الزهرا)س(  خواهران  علمیه  مدرسه 
طالب  حضور  با  را  مقدس  مشهد  زیارتی  اردوی  طالب  بسیج 

دانش آموخته، درحال تحصیل و جمعی از استادان برگزار نمود. 
گفتنی است در این اردو عالوه بر برگزاری حلقه های صالحین 

طالب از محضر استادان حوزه  نیز بهره مند شدند.

مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( برگزار نمود

برگزاری اردوی زیارتی

نشست اخالقی - تربیتی با عنوان »راهکارهای علمی و عملی دین 
درباره نشاط« در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( دزفول برگزار شد.

»خانم بومی«، استاد حوزه و دانشگاه، در نشست گفت: طالب 
باید برداشت اشتباه برخی از افراد از دین مانند اسالم دین خستگی 
و مخالف با شادی است را از ذهن مردم پاک کنند. امیرمؤمنان)ع( 
می فرمایند: »مؤمن کسل نیست، آرزوهایش کم و همواره قلبش 

زنده و با نشاط است.«
طالب  از  جامعه  و  مردم  انتظارات  تشریح  ضمن  ادامه  در  وی 
اظهار داشت: مردم از طالب وحوزه های علمیه انتظار تقوا، علم، 

صبر و ایثار را دارند. 
نیست،  نظری  علم  اخالق،  افزود:  دانشگاه  و  حوزه  استاد 
تا مردم از آن ها  بلکه علم عملی است. طالب باید شاداب باشند 

الگوبرداری کنند و بتوانند مشکالت خود را با آن ها مطرح نمایند.
دین  عملی  و  علمی  راهکارهای  درباره  پایان  در  بومی  خانم 
آدمی  روان  و  در جسم  نشاط  ایجاد  راه های  گفت:  نشاط،  درباره 
ائمه  به  منتصب  مجالس  در  شرکت  خودسازی،  صحیح،  تغذیه 

معصوم)علیهم السالم( است.

در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( دزفول تشریح شد

راهکارهای علمی و عملی دین درباره نشاط

نشست اخالقی با موضوع» جایگاه انسان در آفرینش«، باحضور 
کبری)س(  خدیجه  خواهران  علمیه  مدرسه  در  استادان  و  طالب 

سوسنگرد برگزار شد.
با  نشست،  این  در  دانشگاه  و  حوزه  استاد  بوحمیدی«،  »خانم 
اشاره به جایگاه انسان درآفرینش گفت: دربحث انسان شناسی دو 
به  بعد مادی و معنوی مورد نظر می باشد که بحث مادی مربوط 
خاک، گل و نطفه انسان و بحث معنوی راجع به خلیفة الله و اشرف 

مخلوقات بودن انسان اشاره دارد.
و  خانواده  تبیین مسئله  ادامه ضمن  در  دانشگاه  و  استاد حوزه 
مهم بودن این نهاد مقدس در  جامعه اظهار داشت: کرامت ذاتی 
انسان است که  بودن  و مختار  اختیار  تقوا، عبادت، عقل،  شامل 

شامل برخی خصوصیات ژنتیکی، اخالقی وروانی نیز می باشد.
گفتنی است در پایان این نشست خانم بوحمیدی ضمن بررسی 
آنان  به پرسش های  مشکالت و نظرات مختلف دانش آموختگان 

پاسخ داد. 

در مدرسه علمیه خواهران خدیجه کبری)س( بررسی شد

جایگاه انسان در آفرینش

توسط  عفاف  و  حجاب  محوریت  با  بهشت«  »بوی  نمایشگاه 
مدرسه علمیه خواهران فاطمیه)س( ابهر با حضور طالب و استادان 

در پارک پردیس این شهر، برگزار شد.
مدیر مدرسه علمیه خواهران فاطمیه)س(، هدف از برگزاری این 
نمایشگاه را ترویج مسئله حجاب و بزرگداشت روز حجاب وعفاف 

برشمرد.
و  مهم  بسیار  حجاب  موضوع  افزود:  پویا«  اسماعیلی  »خانم   
برای حفظ کیان خانواده ها امری حیاتی می باشد که عدم رعایت 

آن نظام جامعه و خانواده را به خطر می اندازد.
از  دفاع  برای  فاطمیه)س(  خواهران  علمیه  افزود:مدرسه  وی 
دایر  بهشت«  »بوی  عنوان  با  نمایشگاهی  عفاف  و  حجاب  حریم 
میزان  با  و عفاف  به حجاب  مربوط  تصاویر  دیدن  با  افراد  تا  نمود 

پوشش و حجاب در اسالم و دیگر ملل جهان بیشتر آشنا شوند.
مدیر مدرسه علمیه خواهران فاطمیه)س( در پایان اظهار داشت:  
گروهی از گردشگران آلمانی که در ایران حضور داشتند در دیداری 
آنها درباره نوع  این نمایشگاه داشتند به سؤاالت و شبهات  از  که 
پوشش پاسخ داده شد و همچنین یک قطعه چادر و یک روسری به 

بانوی آلمانی هدیه داده شد. 

مدرسه علمیه خواهران فاطمیه)س( برگزار نمود

نمایشگاه »بوی بهشت«

به همت مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( برگزار شد

کارگاه آموزش نویسندگی

 جمعی از مسئوالن مؤسسه آموزش عالی حوزوی خواهران عصمتیه 
با کودکان  اکبری«  نوروزعلی  از مجتمع »شهید  بازدید  در  سمنان 

بی سرپرست و بدسرپرست و خانواده های مددجو دیدار نمودند.
عالی  آموزش  مؤسسه  مسئوالن  دیدار،  این  در  است  گفتنی 
حوزوی خواهران عصمتیه ضمن گفت وگو با مددجویان، مقداری 
این  و مقرر شد  دادند  به عزیزان هدیه  را  زندگی  مایحتاج  لوازم  از 

جلسات در ماه های آتی نیز برگزار گردد.  

به همت مؤسسه آموزش عالی حوزوی عصمتیه انجام شد

دیدار با کودکان بی سرپرست و خانواده های مددجو

به  همت مدرسه علمیه خواهران زینبیه)س( ایرانشهر 45 گفتمان 
دینی ویژه بانوان طلبه از نیمه دوم خرداد تا پایان تیرماه با حضور 

استادان برجسته برگزار شد.
گفت:  ایرانشهر  زینبیه)س(  علمیه  حوزه  فرهنگی  امور  مسئول 
فرهنگی،  مذهبی،  مختلف  موضوعات  با  دینی  گفتمان های  این 
با  مقابله  و  دینی  باورهای  ارتقای  هدف  با  بصیرتی  و  اجتماعی 

مکاتب انحرافی برگزار شد.
قرآن«،  دیدگاه  از  »موفقیت  افزود:  شمس«  مریم  »خانم 
»ویژگی های زن موفق و ناموفق از منظر قرآن«، »عفاف و حجاب 
راهکارهای  و  همسر  انتخاب  »مالک های  آن«،  اجتماعی  آثار  و 
این  در  که  بود  اجتماعی  موضوعات  جمله  از  مطلوب«  ازدواج 

جلسات مطرح شد.
مسئول امور فرهنگی حوزه علمیه زینبیه)س( خاطرنشان ساخت: 
امروزه رسانه های غربی به دنبال ترویج سبک زندگی مورد نظر خود 
در سایر جوامع هستند، در حالی که این نوع روش های زندگی در 

جوامع خودشان هم نتایج مثبتی نداشته است.
وی بیان کرد: حوزه های علمیه خواهران باید در مقابله با سبک 
زندگی غربی که در حال صدور به جوامع اسالمی است، به صورت 
جدی وارد عمل شوند و اصول اساسی سبک زندگی اسالمی را به 

جامعه معرفی نمایند.
و  جوانان  ارزشی  و  اعتقادی  دینی،  سطح  ارتقای  شمس  خانم 
نوجوانان را از اهداف برگزاری گفتمان های دینی دانست و افزود: 
گاه سازی جوانان  نقش این گفتمان ها در پاسخ به شبهات دینی و آ

و همچنین ارتقای باورهای دینی آنان بسیار مؤثر است.
مسئول امور فرهنگی مدرسه علمیه خواهران زینبیه)س(  در پایان 
گفت: حوزه علمیه خواهران باید با سالح علم، در برابر مکتب های 
ما  جوان  نسل  ذهن  در  و  شده  جامعه  وارد  که  انحرافی  و  منحط 

شبهه افکنی می کند، مقابله نماید.

به همت حوزه علمیه خواهران زینبیه)س( انجام شد

برگزاری ۴۵ گفتمان دینی ویژه بانوان

دوره  تربیت مربی روخوانی قرآن کریم به همت مؤسسه فرهنگی 
قرآن و عترت خادم الرضا)ع( کوثر زابل برگزار شد.

زابل  کوثر  خادم الرضا)ع(  وعترت  قرآن  فرهنگی  مؤسسه  مدیر 
ضمن تشریح اهداف برگزاری این دوره اظهار داشت: دوره ۳۰ روزه 
نکات  آموزش  به همراه  قرآن  روان خوانی  و  تربیت مربی روخوانی 

تجویدی در این مرکز برگزار شد.
»حجت االسالم والمسلمین حسن صیادی«، با اشاره به این که 
دوره فوق توسط »سیدحسن طالبی تربتی«، استاد اعزامی از مشهد 
مقدس تدریس می شد، افزود: این دوره از ۲۷ تیرماه ویژه مربیان 
این مؤسسه و طالب حوزه علمیه خواهران شهرستان زابل  برگزار 

شده است.
پایان گفت: در این دوره مباحث روخوانی و روان خوانی  وی در 
متربیان  برای  دو  و  تجوید سطح یک  نکات  به همراه  قرآن کریم 

بیان  گردید.

مؤسسه فرهنگی قرآن وعترت خادم الرضا)ع( کوثر برگزار نمود
دوره تربیت مربی روخوانی قرآن

مدیر حوزه های علمیه خواهران استان سیستان و بلوچستان در 
جمع خواهران طلبه، تحول آموزشی در حوزه های علمیه خواهران 

را مستلزم توسعه زیرساخت ها دانست.
در  تحول  افزود:  عرب خالص«،  مرتضی  »حجت االسالم   
مستلزم  اول  درجه  در  علمیه  حوزه های   آموزشی  فعالیت های 
حضور  و  آموزشی  امکانات  افزایش  جمله  از  زیرساخت ها  توسعه 
علما و استادان طراز اول حوزه های علمیه در مدارس شهرستان ها 

می باشد.
وی افزود: مدارس علمیه خواهران در شهرستان ها باید به گونه ای 
استادان  باید  هدف  این  تحقق  برای  و  شود  اشباع  طلبه  که  باشد 

مجرب و طراز اول در این مدارس حضور مستمر داشته باشند.
بلوچستان  و  سیستان  استان  خواهران  علمیه  حوزه های  مدیر 
اظهار داشت: گسترش فکری حوزه های علمیه خواهران هم نیاز 
و  قدیمی  منابع  مبنای  بر  آموزشی جدید  از روش های  استفاده  به 
سنتی دارد؛ زیرا برای باالبردن توان علمی خواهران طلبه می توان 
همان منابع آموزشی قدیمی و سنتی را با روش های نوین تدریس 

نمود.
توان  باید  معیار  و  مالک  افزود:  عرب خالص  حجت االسالم 
علمی طالب باشد، نه صرف نمره؛ یک طلبه باید به دنبال کسب 
علم باشد و تا می تواند از استادان بهره علمی ببرد، نه این که فقط 

به گرفتن نمره قبولی فکر کند.
ارتقای  در  به نقش حیاتی حوزه های علمیه خواهران  اشاره  با  وی 
و  حوزه  مانند  علمی  مراکز  کرد:  عنوان  جامعه،  دینی  و  فرهنگی 
دانشگاه نقش مهمی در رفع فقر فرهنگی و جهل زدایی از جامعه دارند.
حجت االسالم عرب خالص ادامه داد: علما، وارث علوم هستند 
علوم  گسترش  و  بسط  سبب  علمیه  حوزه های  در  آنان  حضور  و 
حوزوی می شود، از این رو مدارس علمیه نیازمند این حضور معنوی 

و پدرانه علما هستند.
در  بلوچستان  و  سیستان  استان  خواهران  علمیه  حوزه   مدیر 
پایان اظهار نمود: علما با توجه به پشتوانه علمی که دارند می توانند 
مناسب  راهکار  علمیه  حوزه های  مشکالت  از  بسیاری  حل  برای 
ارائه دهند و همچنین ارتباط مستمر آنان با حوزه های علمیه سبب 

می شود تا مشکالت حوزه سریع تر مرتفع گردد.

مدیر حوزه  علمیه خواهران سیستان وبلوچستان

تحول آموزشی حوزه های علمیه خواهران
مستلزم توسعه زیرساخت ها است
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زیباخوانی  تجوید،  رعایت  تجوید،  مربی  تربیت  دوره  دومین 
استادان در حوزه  و  با حضور طالب  قرآن کریم  و صحیح خوانی 

علمیه خواهران فارس برگزار شد
در  فارس،  خواهران  علمیه  حوزه  مدیر  موحد«  شیخ  »آیت الله 
تجوید،  رعایت  تجوید،  مربی  تربیت  دوره  دومین  افتتاحیه  مراسم 
صدر  در  داشت:  اظهار  کریم  قرآن  خوانی  صحیح  و  زیباخوانی 
اسالم این امور را از پیامبر)ص( یاد می گرفتند و از اواخر قرن سوم 

و اوایل قرن چهارم دستورات تجوید طبقه بندی و تنظیم شدند. 
مدیر حوزه علمیه خواهران فارس افزود: تقریبًا یک امر بدیهی 
تأثیر آن  زیباتری قرائت شود،  و  با لحن خوب  اگر قرآن  است که 

بیشتر است.
وی نگاه دوم را توجه به مفاهیم و تفسیر قرآن کریم دانست و 
افزود: هر چند از لحاظ قرائت جایگاه خوبی پیدا کرده ایم، اما از 
نظر گسترش مفاهیم قرآنی در جای جای زندگی، هنوز باید تالش 

نماییم. 
آیت الله شیخ موحد اظهار داشت: اگر به قصه های قرآنی توجه 
شود، هر کدام پیام های بسیار مهم و قابل گسترشی برای جامعه  
دارد. همان طور که در غرب برای معرفت شناسی مطالعه معارف 

ادیان خصوصًا معارف قرآنی را پیشنهاد می دهند. 
مدیر حوزه علمیه خواهران فارس گفت: برای استفاده صحیح 
از قرآن باید علم اصول، زبان و ادبیات عرب را بدانیم و با روایات و 

شأن نزول آیات آشنا شویم.
مدیر حوزه علمیه خواهران فارس توجه به مفاهیم و تفسیر قرآن 

کریم را پیش نیاز انس با قرآن کریم بیان نمود.
محال  را  کریم  قرآن  شناخت  بدون  انس  موحد  شیخ  آیت الله 
عقلی دانست و تصریح کرد: هر کس اهل حقیقت باشد، در قلوب 

مردم جا پیدا می کند. 
وی در پایان با اشاره به انس عمیق شاگردان حضرت زهرا)س( با 
قرآن کریم به گونه ای که مکالمات روزمره را با استفاده از آیات قرآن 
خواهران،  علمیه  حوزه  از  انتظار  داشت:  اظهار  می دادند،  پاسخ 

انتقال و گسترش معارف و علوم اسالمی در سطح  جامعه است.

به همت حوزه علمیه خواهران فارس برگزار شد

دومین دوره تربیت مربی تجوید، رعایت 
تجوید، زیباخوانی و صحیح خوانی قرآن کریم

به همت معاونت فرهنگی حوزه علمیه خواهران فارس، دومین دوره 
تربیت مربی تجوید در مدرسه علمیه فاطمه الزهرا)س( شیراز برگزار شد. 
این  گفت:  فارس  خواهران  علمیه  حوزه  فرهنگی  معاون 
معاونت در ادامه فعالیت های گسترده قرآنی - فرهنگی خود برای 
غنی سازی مدارس استان از حیث مربی تجوید، تصمیم به برگزاری 

دومین دوره تربیت مربی قرآن کریم نمود.
با  متعدد  مذاکرات  از  پس  افزود:  علوی«  رقیه  سیده   »خانم 
معاونت فرهنگی – تبلیغی مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران 
کشور و استعالم از مدارس لیست افراد واجد صالحیت شرکت در 
دوره مشخص گردید و سپس برنامه ریزی و تهیه جدول زمانبندی 

این دوره در تیرماه سال جاری برگزار شد. 
با  دوره  این  گفت:  دوره  این  برگزاری  سطح  خصوص  در  وی 
حضور »خانم هاجر عزت پژوه« از استادان و داوران مطرح کشوری 
و 30 نفر از استادان مدارس علمیه خواهران سراسر استان فارس 

به صورت کارگاهی در دو نوبت صبح و بعد از ظهر برگزار شد.   
حیث  از  شرکت کننده  مربیان  دوره،  پایان  در  افزود:  علوی  خانم 
اجرای قواعد تجویدی در قرائت و مهارت ها و روش تدریس مباحث به 
صورت عملی مورد ارزیابی قرار گرفتند و به افرادی که حد نصاب امتیاز 
از سوی معاونت فرهنگی مرکز  الزم را کسب نمایند، مدرک معتبری 
مدیریت حوزه های علمیه خواهران اعطا خواهد شد که مجوز تدریس 

درس تجوید و ارزیابی طرح زمزمه قرآنی آنان در مدارس می باشد. 
در  گفت:  پایان  در  فارس  خواهران  علمیه  حوزه  فرهنگی  معاون 
نظر داریم، طرح ارزیابی سطح علمی مربیان تجوید مدارس استان را 
جهت کشف نقاط ضعف و قوت ایشان و معرفی مربیان برتر و ضعیف 
اجرا  به  مربیان  مهارتی  و  علمی  توان  ارتقاء  هدف  با  زمینه،  این  در 
درآوریم. این طرح به صورت بازدید از کالس ها و رصد روش تدریس 
استادان و ارزیابی توان قرائت صحیح طالب  صورت خواهد پذیرفت.

دومین دوره تربیت مربی تجوید  
با حضور 30 شرکت کننده

در مدرسه علمیه فاطمه الزهرا)س( برگزار شد

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

حوزه علمیه خواهران فارس خبر داد.
با  پایان نامه  دفاعیه  جلسه  خصوص  در  صدیق«  مدینه  »خانم 
موضوع »قدرت خدا در آیات و روایات« گفت: جلسه دفاعیه »خانم 
ورودی سال  گرایش کالم اسالمی،  از طالب  احمدزاده«  سعیده 
87  مؤسسه آموزش عالی حوزوی ریحانه النبی)س( شیراز، با عنوان 
»قدرت خدا در آیات و روایات« با راهنمایی استاد »حجت االسالم 

محمد هادی رحیمی صادق« برگزار شد.
وی افزود: مشاور این پایان نامه استاد »حجت االسالم مرتضی 
محمدرضا  »حجت االسالم  استاد  را  آن  داوری  و  حق شناس« 

مصطفی پور« بر عهده داشتند.
اظهار  پایان  در  فارس  خواهران  علمیه  حوزه  پژوهش  معاون 
خوب  رتبه  با  اصالحات  انجام  شرط  به  پایان نامه  این  داشت: 

پذیرفته شد. 

در حوزه علمیه خواهران فارس دفاع شد
پایان نامه با عنوان 

»قدرت خدا در آیات و روایات«

معاون فرهنگی حوزه علمیه خواهران فارس از فعالیت سامانه 
معرفی  برای  نفر عضو   با حضور ۷۰ هزار  »کوثرنت«  اختصاصی 

شخصیت حضرت شاهچراغ)ع( در ایام دهه کرامت خبر داد.
علمیه  مدرسه   28 این که  به  اشاره  با  علوی«،  رقیه  سیده  »خانم 
خواهران در فارس وجود دارد که حدود 2 هزار نفر دانش آموخته از این 
تاکنون فارغ التحصیل شده اند، اظهار داشت: در فارس سه  مدارس 
هزار طلبه خواهر مشغول به تحصیل هستند که بین 18 تا 30 سال 
سن دارند و یک هزار و هشت نفر نیز مبلغه در این استان وجود دارد.

وی ضمن تأکید بر این که باید در قالب یک طرح میدانی عظیم 
جلسات منازل آسیب شناسی شوند اظهار داشت: رفع این مسئله 
نیاز به اجرای یک طرح میدانی عظیم دارد که آسیب های مجالس 

شناسایی و نسبت به رفع آنها اقدام شود.
معاون فرهنگی حوزه علمیه خواهران فارس یکی از برنامه های مرکز 

مدیریت حوزه علمیه خواهران ساماندهی این گونه مجالس برشمرد.
خانم علوی ضمن اعالم این که در ایام ماه مبارک رمضان سال 
در  خواهران  علیمه  حوزه های  مبلغان  از  نفر  به400  قریب  جاری 
شهرها و مناطق روستایی حضور فعال تبلیغی داشتند، اظهار نمود: 
توضیح  مبانی تحکیم خانواده،  برگزاری مراسم جزخوانی، جلسات 
مباحث سبک زندگی دینی و جلسات حفظ و آموزش قرآن کریم از 
جمله برنامه های اجرا شده توسط مبلغان خواهر بود که در مجموع 

قریب به 12 هزار جلسه تبلیغی در استان فارس برگزار شده است.
وی با اشاره به برگزاری این جلسات در بیمارستان ها، بوستان ها، 
از  نمود:  تأکید  روستایی  و  شهری  منازل  حسینیه ها،  مساجد، 
مجموع این تعداد جلسه، 6 هزار جلسه در مساجد و حسینیه ها و 

دو هزار و پانصد مورد در منازل برگزار شده است.
معاون فرهنگی حوزه علمیه خواهران فارس در خصوص طرح 
ازدواج طالب اظهار داشت: این طرح توسط مرکز خدمات حوزه 

علمیه اجرا می شود.
مختلف  مناطق  به  مبلغ  اعزام  به  اشاره  ضمن  علوی  خانم 
استان فارس در ایام دهه کرامت، دهه والیت، دهه عاشورا  گفت: 
فعالیت های تبلیغی در سامانه اختصاصی »کوثرنت«، برای معرفی 
شخصیت حضرت شاهچراغ)ع( در ایام دهه کرامت انجام می شود 
که این سامانه اختصاصی 70 هزار نفر عضو و اختصاص به حوزه 
علمیه خواهران دارد که باعث گسترش مطالب در سایر شبکه های 
این  و...  فضایل  شخصیت،  با  بیشتری  افراد  تا  می گردد  مجازی 

امامزاده بزرگوار آشنا شوند.
وی افزود: برای ماه محرم یک گردهمایی ویژه مبلغان استان 
فارس با هدف هم اندیشی، هم افزایی و ارائه برنامه های ماه محرم 
برگزار خواهد شد که و در این مراسم از مبلغان برتر خواهر تجلیل 

به عمل می آید.
معاون فرهنگی حوزه علمیه خواهران فارس با اشاره به برگزاری 
کارگاهی به نام »کدامین راه تا آرامش« در داراب ویژه هفته حجاب 
محسوب  خانواده  حریم  حفظ  عنوان  به  حجاب  گفت:  عفاف،  و 
می شود، از این رو نمایشگاه های حجاب و عفاف در مدرسه علمیه 
خواهران فسا برگزار شده که در آن پاسخگویی به شبهات حجاب و 

عفاف توسط مبلغان انجام می پذیرد.
به  را  خواهران  علیمه  حوزه های  دانش آموختگان  علوی  خانم 
عنوان سرمایه های گرانقدر جامعه برشمرد و افزود: درصدد هستیم 
سپس  و  جمع آوری  را  دانش آموختگان  از  جامعی  اطالعات  تا 
انجمن های علمی و فرهنگی ویژه خواهران طلبه  راه اندازی نماییم.
وی راه اندازی کانون فعاالن فضای مجازی با هدف استخراج 
شبهات و پاسخگویی به آنان، کانون های آموزش قرآن به عموم، 
والیت، مهدویت، قرآن و عترت و همچنین کانون زن و خانواده را 

از دیگر برنامه های حوزه های علمیه خواهران برشمرد.
حوزه  مدیریت  توسط  دوم  رتبه  کسب  از  پایان  در  علووی  خانم 
علمیه خواهران فارس، در کشور در سال 95 از لحاظ پیشرفت در 
تعداد وبالگ های ثبت شده نسبت سال قبل خبر داد و افزود: 375 
وبالگ در این مسابقات از فارس مورد ارزیابی قرار گرفته و استان 

فارس بعد از استان اصفهان موفق به کسب رتبه دوم شده است.

همزمان با دهه کرامت صورت گرفت

معرفی شخصیت حضرت شاهچراغ)ع( 
در سامانه ۷۰ هزار نفری »کوثرنت«

نشست هم اندیشی با موضوع »چگونگی پاسخ گویی به شبهات« 
با حضور کارشناس دینی رادیو معارف قم در شیراز برگزار شد.

هسته های  اعضای  جمع  در  محمدی«  رضا  »حجت االسالم 
با  آشنایی  کافی،  معلومات  گفت:  طالب  و  مبلغان  پژوهشی، 
روش ها، تمرین و ممارست و تکرار و استعدادهای ذاتی چهار امر 

الزم برای پاسخگویی به شبهات دینی است.
در  ما  وظایف  از  یکی  افزود:  قم  معارف  رادیو  دینی  کارشناس 
به  را  سؤاالت  یعنی  است.  آنان  به  جهت دادن  سؤاالت،  به  پاسخ 
از  یکی  که  بروند  مسائلی  سراغ  به  افراد  که  دهیم  سوق  سمتی 

مشکالت انسان را حل نماید. 
وی اظهار داشت: هر شبهه ای که مطرح می شود در واقع یک 
برهان است که یا صغرا و یا کبرای آن مشکل دارد. برای طلبه ها 
و  بگیرند  یاد  را  متدلوژی  علم  که  است  الزم  دانشگاه  استادان  و 
تا  است  علوم  کدام  به  مربوط  موضوعی  هر  که  دهند  تشخیص 

بتوانند با استفاده از کلیات همان علم جوابگو باشند. 

برگزاری نشست هم اندیشی 
چگونگی پاسخ گویی به شبهات

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

حوزه علمیه خواهران فارس خبر داد.
»خانم مدینه صدیق« گفت: جلسه دفاعیه »خانم حمیده رهبر« 
از طالب گرایش کالم اسالمی، ورودی سال 87  مؤسسه آموزش 
عالی حوزوی ریحانه النبی)س( شیراز، با عنوان »عدل الهی از منظر 
استاد  راهنمایی  با  و  و قاضی عبدالجبار«  شهید مرتضی مطهری 

»حجت االسالم محمد هادی رحیمی صادق« برگزار شد.
محمد  »حجت االسالم  استاد  پایان نامه  این  مشاور  افزود:  وی 
محمدرضا  »حجت االسالم  استاد  را  آن  داوری  و  طلعتی«  هادی 

مصطفی پور« بر عهده داشتند.
پایان  در  شیراز  فارس  خواهران  علمیه  حوزه  پژوهش  معاون 
افزود: این پایان نامه به شرط انجام اصالحات با رتبه خوب پذیرفته 

شد.

دفاع از پایان نامه سطح سه با عنوان 
»عدل الهی از منظر شهید مرتضی مطهری و 

قاضی عبدالجبار«

نشست تربیتی با عنوان »تأثیرات فضای مجازی بر شیوه تربیتی 
آباده طشت  الزهرا)س(  خواهران  علمیه  مدرسه  همت  به  والدین« 

برگزار شد.
ضمن  نشست،  این  در  ودانشگاه  حوزه  استاد  میرزایی«  »خانم 
تشریح تأثیرات فضای مجازی بر شیوه تربیتی والدین گفت:  یکی 
از عوامل از هم پاشیدگی خانواده ها، پرخاشگری والدین در فضای 

خانه و در جمع فرزندان است.
شکل  دعوا  و  نزاع  در  او  شخصیت  که  فرزندی  افزود:  وی 
با  می توان  بنابراین  باشد.  آرام  روحی  نظر  از  نمی تواند  می گیرد 
اطمینان این نکته را بیان کرد که سوءرفتار والدین  در تربیت یک 

نسل اثر خواهد گذاشت.
 استاد حوزه و دانشگاه گفت: والدین با نیازسنجی صحیح بدانند 
را  از فضای مجازی  اجازه استفاده  به فرزندان خود  که چه زمانی 
بدهند. به عبارت دیگر اگر فرزندان از پدر و مادر درخواست استفاده 
از اینترنت، واتساپ و تلگرام را داشت، والدین باید ابتدا نیازسنجی 
داشته باشند که آیا سن و سال فرزندشان نیاز به این گونه امکانات 

دارد؟ 

در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( بررسی شد

تأثیرات فضای مجازی بر شیوه تربیتی والدین

»خانم  حضور  با  برکت«  پر  »زندگی  عنوان  با  اخالقی  نشست 
فاطمه فردفانی« استاد حوزه و دانشگاه، در جمع طالب  و استادان 

مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( گراش برگزار شد.
از  یکی  را  مهمانی  دانشگاه،   و  حوزه  استاد  فردفانی«،  »خانم 
عوامل اصلی ایجاد برکت در زندگی برشمرد و افزود: مهمان داری 
به  مشهور  ابراهیم)ع(  حضرت  انبیا  میان  از  و  بوده  انبیا  سنت  از 

مهمان نوازی بودند که به صفت اباضیف مشهور بودند.
وی چشم و هم چشمی و تجمل گرایی را از عوامل کاهش دهنده 
این مستحب مؤکد دانست و گفت: خانه ای که در آن مهمان وارد 
نشود، مالئکه خدا وارد نمی شود و مطابق فرمایش علما این خانه 

را ظلمت فرا می گیرد. 
استاد حوزه و دانشگاه ضمن تشریح تأثیرات ورود مهمان به خانه 
گفت: هیچ مهمانی به خانه وارد نمی شود، مگر این که رزق خودش 
را به همراه دارد؛ بالیای اهل خانه را دور نموده و گناهان اهل خانه 

را پاک می نماید. 
خانم فردفانی شکر را یکی دیگر از موارد برکت برشمرد و افزود: 
شکر مطلق این است که انسان همواره و بدون هیچ گونه فراموشی، 
به یاد خدا باشد و در راه او گام بردارد. و بدون هیچ گونه معصیت 
امام  نماید.  الهی اطاعت  از فرامین  از هرگونه سر پیچی،  و خالی 
کاظم)ع( فرمودند: »کسی که بر نعمتی حمد خدا را به جای آورد و 

الحمدلله بگوید خدا را شکرگزاری نموده است.«
در  برکت  ایجاد  عامل  آخرین  را  انفاق  دانشگاه،  و  حوزه  استاد 
انفاق  نمود:  وتصریح  دانست  آدمی  و سعادت  رشد  مایه  و  زندگی 
از امور مهم برای رفع فاصله طبقاتی و رسیدن انسان به سعادت 
بخشش  با  انفاق دهنده  فرد  که  ترتیب  این  به  است،  تکامل  و 
سرمایه های مادی و معنوی، روح خود را از رذایل اخالقی نجات 
می دهند و از خداوند متعال، اجر عظیم دریافت می نماید و فردی 
خدا  با  ارتباط  برای  بیشتری  فرصت  گرفته،  قرار  انفاق  مورد  که 

می یابد و امیدوار به اجرای عدالت در جامعه می گردد.
به  فقط  انفاق  می کنند  گمان  انسان ها  از  بسیاری  افزود:  وی 
نفع کسی است که مورد انفاق قرار می گیرد، در حالی که بیشترین 
سود شامل حال کسی می شود که از آن چه در اختیار اوست و به 
آن عالقه مند است، انفاق و گذشت می کند. در حقیقت از صفات 
رذیله چون حسادت، طمع و... فاصله می گیرد و به خداوند بی نیاز 

نزدیکتر می شود.

مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( برگزار نمود
نشست اخالقی با عنوان »زندگی پربرکت«

علمیه  مدارس  پژوهش  معاونان  هم اندیشی  جلسه  سومین 
در  مدارس«  پژوهش  معاونان  فکر  »اتاق  عنوان  با  قم  خواهران 
مدرسه علمیه خواهران حضرت فاطمه الزهرا)س( بیدگل برگزار شد.
این جلسه مصوبات جلسه گذشته قرائت و در  گفتنی است در 
مورد مصوباتی که تاکنون اجرا نشده تصمیم گیری شد و جزوه »پنجاه 

اصل مهم در روش تحقیق« مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.
در  تصویب،  و  بررسی  از  این جزوه، پس  که  است  ذکر  به  الزم 
اختیار طالب و استادان راهنما و داور تحقیقات پایانی قرار می گیرد. 

در مدرسه علمیه خواهران حضرت فاطمه الزهرا)س( برگزار شد

سومین جلسه هم اندیشی معاونان پژوهش 
مدارس علمیه خواهران قم

فاطمه  حضرت  خواهران  علمیه  مدرسه  در  مراسمی  طی 
همراه  به  قرآن  »کتابت  عظیم  طرح  از  بیدگل،  و  آران  الزهرا)س( 
آژیر«  »خانم  و  خاضعی نیا«  »خانم  حضور  با  تطبیقی«  تفسیر 

رونمایی شد.
در این مراسم معاون پژوهش مدرسه علمیه خواهران حضرت 
فاطمه الزهرا)س( ضمن توضیحاتی پیرامون طرح اظهار داشت: در 
مدرسه  پژوهشی  و  فرهنگی  معاونت  دو  باهمکاری  که  طرح  این 
هر  برای  شده،  تهیه  الزهرا)س(  فاطمه  حضرت  خواهران  علمیه 
اعراب گذار،  گروه  شامل:  که  شده  تعریف  سرگروه  یک  قسمت 

رنگ آمیز، حافظ، جزءگذار،  کاتب و تفسیر می باشد. 

رونمایی از طرح عظیم 
کتابت قرآن به همراه تفسیر تطبیقی

دومین نشست فصلی معاونان فرهنگی مدارس علمیه خواهران 
خواهران  علمیه  حوزه  مدیر  قندی«   حضور»حجت االسالم  با  قم 

قم  برگزار شد.
اخالق  مسئله  گفت:  نشست  این  در  قندی  حجت االسالم 
و  معاونان  که  می باشد  علمیه  حوزه های  مهم  مسایل  از  تربیت  و 

مدیران فرهنگی مدارس باید اهتمام ویژه ای به آن داشته باشند.
مدیر حوزه علمیه خواهران قم افزود: اخالق و تهذیب، هویت 
و رمز موفقیت طالب در راستای انجام رسالت الهی  ایشان است، 

لذا  طالب باید به این نکته توجه ویژه داشته باشند.
اولین  می شود  بیان  طلبه  و  حوزه  از  سخنی  وقتی  گفت:  وی 
یعنی فرد  به ذهن مخاطب می رسد معنای حقیقی آن  چیزی که 
یا مجموعه متعالی از جهت اخالق و عبودیت و بندگی بوده بدون 
این که شخص تصور کند که این حوزه یا طلبه از چه سطح علمی 

برخوردار می باشد.
و  حجاب  بحث  به  اشاره  ضمن  درادامه  قندی  حجت االسالم 
عفاف گفت: حجاب به معنای پوشش ظاهری و عفاف به معنای 

رعایت حدود شرعی در تعامل با نامحرم است. 
گفت:  دانشگاه  و  حوزه  استاد  حسینی پناه«،  »حجت االسالم 
و  اخالق  بدون  علم  و  می باشد   طلبه  هویت  مهم ترین  اخالق، 

تهذیب، رسالت طلبگی را به سرانجام نمی رساند.

مدیر حوزه علمیه خواهران قم

اخالق و تهذیب؛ هویت و رمز موفقیت طالب

 105 برگزاری  از  قم  خواهران  علمیه  حوزه  پژوهش  معاونت   
جلسه دفاعیه حضوری و ویدئوکنفرانسی در این حوزه خبر داد.

گفتنی است از ابتدای سال جاری تا کنون 85 جلسه به صورت 
شده  برگزار  حضوری  صورت  به  مورد   20 تعداد  و  ویدئوکنفرانسی 

است.

در حوزه علمیه خواهران قم برگزار شد

105 جلسه دفاعیه حضوری و ویدئوکنفرانسی

طلبه   1315 سال  متولد  ساله،   80 قاسم آبادی«،  عذرا  »خانم 
سطح سه رشته تفسیر و علوم قرآن مؤسسه آموزش عالی حوزوی 
خود  »آثار  عنوان  با  خود  پایان نامه  از  مرکزی،  استان  الزهرا)س( 
فراموشی در آیات و روایات با تاکید بر المیزان« با حضور طالب و 

استادان در حوزه علمیه خواهران قم دفاع نمود.
خود  پایان نامه  موضوع  خصوص  در  آبادی  قاسم  عذرا  خانم 
گفت: خودفراموشی در نتیجه فراموش نمودن خداوند متعال بوده  
و خداوند نیز نفس این گونه افراد را  یعنی چگونه بودنشان و چگونه 

زیستن و... را از یادشان برده است.
وی در ادامه افزود: در این پژوهش سعی شده از آیات و روایاتی 
معنویت  عالم  و  الهی  تعالیم  سوی  به  انسان  بیدارباش  زنگ  که 
شده  استفاده  جدید  روانشناسی  از  همچنین  گردد.  استفاده  است 
به  می کند  فراموش  را  خود  خدای  و  خود  که  فردی  چگونه  که 
سوی منهیات مثل مصرف الکل و مواد مخدر می رود و زیان هایی  

عارضش می گردد.

دفاع از پایان نامه با عنوان »آثار خود فراموشی 
در آیات و روایات با تأکید بر المیزان«

معاون پژوهش حوزه علمیه خواهران قم از برگزاری چهل و دو 
جلسه کارگروه علمی پایان نامه در سه رشته تفسیر و علوم قرآن، 
فلسفه و کالم و فقه و اصول، در این حوزه از آغاز سال جاری تا 

کنون خبر داد.
گفتنی است، 31 جلسه مربوط به رشته تفسیر و علوم قرآن، 4 
جلسه مربوط به رشته فلسفه و کالم و 7 جلسه مربوط به رشته فقه 

و اصول می باشد.
الزم به ذکر است که در این جلسات تعداد: 170 موضوع و 143 

طرح و 38 درخواست دفاع بررسی شد.

برگزاری چهل و دو جلسه 
کارگروه علمی پایان نامه

سنندجکردستان شهراستان

شاهرودی«،  حسینی  آیت الله  »حضرت  حضور  با  نشستی 
نماینده ولی فقیه در استان کردستان، »حجت االسالم والمسلمین 
مسئوالن  کردستان،  خواهران  علمیه  حوزه های  مدیر  صالحی«، 
سخنرانی  با  روحانیون  از  جمعی  و  برادران  علمیه  حوزه های 
خواهران  علمیه  حوزه  در  اعتماد«  والمسلمین  »حجت االسالم 

سنندج برگزار شد.
حجت االسالم والمسلمین اعتماد در ابتدا به بیان فضائل امام 

علی)ع( پرداخت. 
پیامبر  زندگی  از  اخالقی  نکات  بیان  ضمن  ادامه  در  وی 
امیرالمؤمنین  و  مصطفی)ص(  محمد  حضرت  اسالم  عظیم الشأن 
پیامبر  و  دارد  الگو  به  نیاز  انسان  داشت:  اظهار  علی)ع(،  حضرت 
اکرم)ص( و امام علی)ع(  الگوی برای تمامی آزادگان عالم می باشند.
استاد حوزه و دانشگاه در بخش دیگری از سخنانش به تشریح و 

تبیین حقوق بانوان پرداخت.

پیامبر عظیم  الشأن اسالم)ص( و امیرالمؤمنین 
علی)ع( الگویی برای تمامی آزادگان عالم

در حوزه علمیه خواهران سنندج عنوان شد
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کرمانکرمان شهراستان

فاضلآبادگلستان شهراستان

کرمانشاهکرمانشاه شهراستان

ارزیابی علمی – مهارتی متقاضیان تدریس در مقطع سطح دو در 
حوزه علمیه خواهران قزوین برگزار شد.

این دوره از ارزیابی که به منظور تأمین استادان مورد نیاز مدارس 
قزوین برگزار شد از 42 نفر داوطلب تدریس در قالب گرایش های 
تفسیر و علوم قرآنی، ادبیات عرب، فقه و اصول، قانون و سیاست، 
عقاید و کالم و تاریخ  با حضور شش نفر از استادان ارزیاب، طی 

سه روز ارزیابی صورت گرفت. 
آئین نامه ای  از طی مراحل  ارزیابی پس  این  پذیرفته شدگان در 
و ثبت در سامانه استادان، جهت تدریس به مدارس علمیه استان 

معرفی خواهند شد.

درحوزه علمیه خواهران قزوین برگزار شد

ارزیابی علمی – مهارتی 
متقاضیان تدریس در مقطع سطح دو

استان  مدارس  پژوهش  معاونان  هم اندیشی  نشست  دومین 
قزوین با حضور استادان و اعضا در حوزه علمیه خواهران قزوین 

برگزار شد. 
 در این نشست ابتدا معاونان پژوهش مدارس سطح 2 به بیان 
بسته  و  آیین نامه  و سپس  پرداختند  پژوهش  واحدهای  مشکالت 

پیشنهادی کانون های پژوهشی مورد بحث و بررسی قرا گرفت.
گفتنی است با توجه به بسته پیشنهادی کانون در سال تحصیلی 
گرفت  قرار خواهد  مدارس  کانون  کار  اولویت  در  برنامه  جدید سه 
که عبارتند از: تحقیق پیمایشی، وبالگ نویسی و نشریه نگاری که 

مدارس ملزم به شناسایی استادان در این سه زمینه می باشند. 

برگزاری دومین نشست هم اندیشی معاونان 
پژوهش مدارس سطح 2

مصاحبه 36 نفر از طالب ورودی مقطع سطح 3 در دو گرایش 
نیمه  دوره های حضوری،  در  قرآنی،  وعلوم  تفسیر  و  اصول  و  فقه 
استادان  از  نفر  سه  حضور  با  روز،   4 در  غیر حضوری  و  حضوری 

ارزیاب درمدیریت استان قزوین برگزار شد.
گفتنی است، با توجه به تعداد محدود پذیرفته شدگان گرایش فقه 
و اصول، این گرایش به صورت غیرحضوری و گرایش تفسیر و علوم 

قرآنی به صورت حضوری برگزار خواهد شد.

مصاحبه طالب ورودی مقطع سطح 3  

عملیاتی  جهت  مدیریت،  پژوهشی  تیم های  جلسه  سومین 
با حضور اعضا در حوزه  نمودن طرح تحقیقاتی شهرداری قزوین 

علمیه خواهران قزوین برگزار شد.
در این جلسه »آقای آقازاده« استاد روش تحقیق پیمایشی ابتدا 
به تبیین مباحث نظری مانند: ماهیت متغیر و انواع آن، فرضیه، 
آن،  به  مربوط  فازهای  و  نظری  تحقیق، چارچوب  الگوی  و  مدل 
تولید  تحقیق،  سؤاالت  طراحی  آن،  اهمیت  و  پرسشنامه  طراحی 

بهترین داده و... پرداخت.
یک  تنظیم  شیوه  کارگاهی  و  عملی  صورت  به  ادامه  در  وی   
فرمول  و  آماری  جامعه  تعیین  شیوه  و  مطرح  را  علمی  پرسشنامه 

تعیین حجم آن را کامال توضیح داد.
سؤاالت  پاسخگویی  به  سپس  پیمایشی،  تحقیق  روش  استاد 

اعضاء گروه ها پرداخت.

برگزاری سومین جلسه تیم های پژوهشی مدیریت

قروهکردستان شهراستان

مکاتب  با  آشنایی  محوریت  با  شبهه شناسی  آموزشی  نشست 
خواهران  علمیه  مدرسه  فرهنگی  معاون  همت  به  انحرافی 
الزهرا)س( قروه با سخنرانی استادان حجج ااسالم »عبدالملکی« و 

»مصلحی« برگزار نمود.

مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( برگزار نمود

نشست شبهه شناسی

نشست سیاسی با موضوع »اخوان المسلمین، القاعده و داعش« 
مدرسه  در  مصلحی«  والمسلمین  »حجت االسالم  سخنرانی  با 

علمیه خواهران الزهرا)س( قروه برگزار شد.
زمینه های  بیان  به  بحث  ابتدای   در  دانشگاه  و  حوزه  استاد   

فرهنگی بیداری اسالمی در  جهان پرداخت.
تشریح  به  ادامه  در  مصلحی  والمسلمین  حجت االسالم 
مؤسس  البنا«  »حسن  و  المسلمین  اخوان  جمعیت  فعالیت های  

گروه اخوان المسلمین پرداخت.
استاد حوزه و دانشگاه در ادامه ضمن بیان اندیشه ها و تفکرات 
مذهبی اخوان المسلمین گفت: تفکرات مذهبی اخوان المسلمین را 
می توان در سه بخش اعتقادی، فقهی و اخالقی دسته بندی نمود.
حجت االسالم والمسلمین مصلحی اظهار داشت: اخوان المسلمین 
و  نقد  به  وهابیت  برخالف  اما  می نامند،  سلفی  را  خود  این که  عین  در 
کوبیدن اشاعره و ماتریدیه نمی پردازند، برخالف ابن تیمیه مکتب اشعری 
و ماتریدی را تفکر خلف در مقابل سلف نمی دانند. بلکه در پی جمع میان 
کرده اند.  برداشت  نکته ای  هرکدام  از  و  اشاعره هستند  و  سلفیه  عقاید 
اخوان المسلمین  میان  در  اشاعره  تأویلی  عقاید  هم  اساس  برهمین 
محترم است وهم دیدگاه های تفسیری ابن تیمیه در زمینه توحید وشرک.
وی در بخش دیگری از سخنانش به تشریح فعالیت های گروهک های 

تروریستی القاعده و داعش پرداخت.  

برگزاری نشست سیاسی با موضوع 
»اخوان المسلمین، القاعده و داعش«

مدرسه  اجتماعات  سالن  در  طالب  حضور  با  اخالقی  نشست 
علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( بیجار برگزار شد.

نشست  گفت:  این  در  الزهرا)س(  علمیه خواهران  مدیر مدرسه 
خواهران طلبه باید ریشه های ایمان و تقوی را در خود بارور نمایند 

وسعی کنیم افکار و عقایدمان را رشد معنوی بدهیم.
»خانم احمدزاده« در ادامه کار تبلیغ را خدمت به ساحت مقدس 

امام زمان)عج( برشمرد.
وی افزود: مبلغ، سرباز امام زمان)عج( است و چه امتیازی باالتراز 

این که طلبه خود را خدمت گزار آن امام عزیز بداند.
مدیر مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( در بخش دیگری 
از سخنانش  حضرت زهرا )س( را الگویی تمام عیار برای طالب بر 
شهدا  وخانواده های  اطهار)علیهم السالم(  ائمه  خانواده  افزود:  و  شمرد 

همیشه با حفظ حجاب و پوشش تیری به قلب دشمن زده اند.
توان علمی  افزایش  و  برای رشد مبلغان  بنا داریم  افزود:   وی 

آنان منابعی در اختیارشان قرار دهیم.
  خانم احمدزاده درپایان اظهار داشت: با توجه به نیاز جامعه به 
احکام و مسائل قرآنی و فقهی، باید دوره های  قرآنی  با موضوعات 
توانای  و  مجرب  استادان  حضور  با  تجوید  و  روان خوانی  مفاهیم، 

کشوری برای خواهران طلبه برگزار نمود.
مبلغان  و  دانش آموختگان  بررسی مشکالت  به  پایان  در  وی    

پرداخت.

مدیر مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( :

مبلغ، سرباز امام زمان)عج( است

به همت حوزه علمیه خواهران کرمان نمایشگاه قرآن و عترت 
به مدت 12 روز، شامل150 غرفه  که 3 غرفه آن متعلق به حوزه 

علمیه خواهران کرمان بود برگزار شد.
ارائه  هاجر،  نشر  کتب  محصوالت  عرضه  شامل  اول  غرفه 
موضوعات  با  مختلف  نرم افزارهای  و  سه  سطح  پایان نامه های 

اعتقادی، احکام، تفسیر، بود. 
تصحیح  شرعی،  سؤاالت  به  پاسخ گویی  به  مختص  دوم  غرفه 
توانمند  و  مجرب  استادان  حضور  با  که  بود  مشاوره  و  نماز  قرائت 

برگزار گردید.
غرفه آخر نیز متعلق به نشست های تخصصی و پاسخگویی به 

شبهات قرآنی،اسرار نماز در قرآن و... بود.

به همت حوزه علمیه خواهران کرمان برگزار شد

نمایشگاه قرآن و عترت

تخصصی  مرکز  میزبانی  با  طلبه  بانوان  و  ایتام  افطاری  مراسم 
تفسیر و علوم قرآن امام خمینی)ره( کرمانشاه برگزار شد.

در این مراسم »حجت االسالم مرتضوی« استاد حوزه و دانشگاه، در 
سخنانی گفت: وجود موانع و مشکالت، از جمله نبود یکی از والدین نباید 
منجر به رکود گردد، بلکه باتوکل به خدا و توسل به ائمه اطهار)علیهم السالم( 

هرشکستی حکمتی است که منجر به تعالی و سعادت می گردد. 

مرکز تخصصی تفسیر و علوم قرآن امام خمینی)ره( برگزار نمود

ضیافت افطار ایتام

دهدشتکهگیلویه وبویراحمد شهراستان

طرح اکرام خانواده های طالب با حضور طالب و استادان در 
مدرسه علمیه خواهران حضرت زینب)س( دهدشت برگزار شد.

این مراسم با هدف بهتر شدن ارتباط هر چه بیشتر مسئوالن مدرسه 
بررسی  طالب،  خانواده های  با  زینب)س(  حضرت  خواهران  علمیه 
مشکالت طالب، تکریم و دلجویی از طالبی که در شرایط سخت از 
مراحل زندگی به سر می برند و در عین حال از تالش و کوشش برای 

کسب معارف دینی و تهذیب اخالق دست بر نمی دارند برگزار گردید.
وضعیت  از  شناخت  و  طالب  خانواده های  با  ارتباط  است  گفتنی 
خانوادگی طالب در تمام زمینه ها، بررسی مشکالت اخالقی و خانوادگی 
طالب، افزایش سطح جایگاه ارزشمند طالب در خانواده، و ایجاد انگیزه 

خودباوری در طالب از مهم ترین دست آوردهای آن به شمار می رفت.

 مدرسه علمیه خواهران حضرت زینب)س( برگزار نمود

طرح اکرام خانواده های طالب

جمعی از طالب مدرسه علمیه خواهران کوثر علی آبادکتول در 
اردوی  جهادی به روستای جهان بینی این شهرستان اعزام شدند.
اعالم   ضمن  علی آبادکتول  کوثر  خواهران  علمیه  مدرسه  مدیر 
روستای  به  روز   10 مدت  به  مدرسه  این  طالب  از  نفر   6 اعزام 
جهان بینی علی آبادکتول گفت: هدف از اعزام این افراد به روستای 
جهان بینی، تبیین و آموزش مسائل احکامی، اعتقادی و اخالقی 

بود.
»خانم سیده فاطمه حسینی« افزود: در این اردو، کالس های 
مشاوره،  شرعی،  مسائل  و  احکام  آموزش  موضوعات  با  متنوعی 
قران،  حفظ  کالس های  و  بانوان  برای  اخالقی  کالس های 
و  کودکان  برای  هنری  وکالس های  انگلیسی  زبان  ریاضی، 

نوجوانان برگزار شد.
اردو،  این  روز  آخرین  در  ساخت:  خاطرنشان  پایان  در  وی 
به  با اهدای جوایزی  برپا شد که  اهالی روستا  برای  جشنواره غذا 

برترین ها به پایان رسید.

 به همت مدرسه علمیه خواهران کوثر برگزار شد

اردوی جهادی و اعزام جمعی از طالب 
به روستای جهان بینی  

نشست فرهنگی با موضوع »حجاب، عفاف و عوامل گسترش 
در مدرسه علمیه خواهران شهیده  بی بندوباری در سطح جامعه« 

بنت الهدی علی آبادکتول برگزار شد.
مسئول فرهنگی بسیج جامعه زنان کشور در این نشست در رابطه 
با مسئله حجاب و عفاف و عوامل گسترش بی بندوباری در سطح 
جامعه گفت: بی تردید بدحجابی، فساد و فحشا از نقشه های شوم 
دشمنان اسالم و یکی از ابزار جنگ نرم است که متأسفانه بسیاری 
بدحجابی  که  نمی دانند  و  ندارند  گاهی  آ امر  این  به  ما  جوانان  از 
آنان ریشه در ترفند از پیش طراحی شده توسط صهیونیست ها  و 

استکبار جهانی است.
»خانم حیکیمان«، ضمن تشریح تاریخچه آغاز جنگ نرم افزود: 
خورد،  قسم  بشر  گمراه سازی  برای  شیطان  که  هنگام  همان  از 
جنگ نرم آغاز شد و امروز دشمنان اسالم با هدف قراردادن حجاب 

بانوان مسلمان، می خواهند به اهداف شوم خویش دست یابند.
مسئول فرهنگی بسیج جامعه زنان کشور در ادامه به چند برنامه 
طراحی شده توسط صهیونیست ها و استکبار جهانی جهت برپایی 

حکومت جهانی اشاره کرد.
توسط  پیش  سال   250 که  برنامه هایی  از  یکی  افزود:  وی 
جوامع  در  را  بی بندوباری  آنان  که  بود  این  شد  طراحی  دشمنان 
اسالمی ترویج دهند، تا تمام انسان های غیر یهود را به انسان های 
اهدافشان  به  رسیدن  برای  برنامه  این  از  و  تبدیل  کنند  بی اراده 

استفاده نمایند.
ارزش های  ازبین بردن  و  مخدر  مواد  ترویج  حکیمیان  خانم 

اخالقی را از دیگر برنامه های صهیونیست ها برشمرد.
مسئول فرهنگی بسیج جامعه زنان کشور افزود: دشمن سه چیز 
سالمت  دوم  جسم،  سالمت  اول  است؛  داده  قرار  هدف  مورد  را 
روان و سوم سالمت اخالق؛ کشوری که این سه چیز را از دست 

بدهد به راحتی به دام دشمن سقوط خواهد کردد.
زنده  و  اسالمی  انقالب  ارزش های  برحفظ  تأکید  ضمن  وی 
اولین  انقالب خود،  با  افزود: ملت فرزانه ما  یاد شهدا  نگه داشتن 
متأسفانه  اما  گفت،  جهانی  استکبار  و  صهیونیست ها  به  را  »نه« 
ما  نوجوانان کشور  و  از جوانان  برخی  بین  در  امروز شاهدیم حتی 
رقابت برای ارتباط با جنس مخالف وجود دارد و غافلیم از این که 
در آمریکا جنبش هایی جهت خویشتن داری ترویج می شود. تا جایی 
که در یک مکان یهودی نشین ورود خانم ها با لباس های نامتعارف 

ممنوع شده، با این شعار که فرزانگان ما باید عفیف باشند.

در مدرسه علمیه خواهران شهیده بنت الهدی بررسی شد

عوامل گسترش بی وبندوباری در سطح جامعه

جلسه جزءخوانی قرآن کریم با حضور کارکنان و طالب مدرسه 
علمیه خواهران خاتم االوصیا)عج( فاضل آباد برگزار شد.

مدیر مدرسه علمیه خواهران خاتم االوصیا)عج( هدف از برگزاری 
جلسات قرآنی برای کارکنان و طالب مدرسه تقویت بنیه عملی و 

رشد قرآنی آنان دانست.
»خانم سکینه حاجی آبادی« افزود: این جلسات که از اول ماه 

مبارک رمضان تا آخر ماه ادامه داشت.
مدیر مدرسه علمیه خاتم االوصیا)عج( در پایان اظهار داشت: »خانم 
با حضور در این جلسه  از استادان روانخوانی و تجوید  زهرا تجری« 
نکات الزم را در رعایت مباحث تجویدی برای حاضران بیان می نمود.

جلسه جزءخوانی قرآن کریم
در مدرسه علمیه خواهران خاتم االوصیا)عج( برگزار شد

خواهران  علمیه  حوزه  در  طالب  حضور  با  اخالقی  نشست 
گلستان با سخنرانی »خانم حسینی واعظ« برگزار شد.

این  در  گلستان  علمیه خواهران  و ساماندهی حوزه  نظارت  مدیر   
نشست، گفت: خداوند متعال در قرآن کریم در مورد ابرار و نیکوکاران 
پانزده صفت را بیان فرموده اند که ایمان به خداوند یگانه و روز قیامت، 
ایمان به قرآن و پیامبران، نیت خالص برای رضای خداوند، بخشیدن 

بخشی از اموال به خویشان و... بخشی از آن صفات می باشد.
خانم حسینی واعظ افزود: با دقت در این اوصاف متوجه می شویم 
که به نوعی هریک از این صفات مکمل یکدیگرند، به طور مثال اگر 
کسی که به خداوند متعال ایمان آورد نمی تواند بگوید که من به قرآن 
ایمان ندارم چرا که قرآن کلمات خداوند متعال است که انسان را به 
سوی تعبد و بندگی ذات اقدس الهی هدایت می نماید و کسی که به 
قرآن ایمان آورد، نمی تواند منکر نماز و زکات گردد. چرا که اگر چنین 

کند دستورات صریح قرآن را در این باره را زیرپا گذاشته است.
ادامه  در  گلستان  خواهران  علمیه  حوزه  ساماندهی  و  نظارت  مدیر 
پیرامون عدم تبعیت از شیطان گفت: هر انسانی اگر در انجام عملی از 
شیطان پیروی نماید، به یقین شر آن عمل گریبان او را خواهد گرفت. 
چرا که شیطان انسان ها را به کارهای زشت و ناپسند امر می نماید: انما 
یأمرکم بالسوء و الفحشاء و ان تقولوا علی الله ما ال تعلمون)بقره 169(.

وی در پایان گفت: برای آن که انسان بتواند به دارالقرار یعنی بهشت برین 
دست یابد، باید صفاتی را که برای ابرار ذکر شده را  دارا شود و خود را از 
صفات و حرکات رذیله و اشرار دور سازد و به قول خداوند تعالی: و تعاونوا 

علی البر و التقوی و ال تعاونوا علی االثم و العدوان )مائده 20(.

در حوزه علمیه خواهران گلستان بیان شد
برای دستیابی به بهشت برین، 

باید صفات ابرار را دارا شد

معاون فرهنگی حوزه علمیه خواهران استان گلستان از برگزاری جلسه 
کارگروه های تخصصی طرح قرارگاه های فرهنگی در استان خبر داد.
نظرات  دریافت  هدف  با  جلسه  این  گفت:  کابوسی«  لیال  »خانم 
طرح،  کلیات  تخصصی  کارگروه  سه  در  پیشنهادات،  و  کارشناسی 
شورای  تخصصی  کارگروه  راهبردی،  شورای  تخصصی  کارگروه 
قرارگاه های  و  گلستان  فرهنگی  قرارگاه های  گلستان،  راهبردی 
مدارس با حضور معاونان استان، مدیران و معاونان فرهنگی مدارس 

و تعدادی از مشاوران، استادان و مبلغان برتر استان تشکیل شد.
وی افزود: با اجرایی شدن این طرح در مدارس علمیه، عالوه بر 
ایجاد وحدت رویه در تبلیغ و فعالیت های فرهنگی مدارس کشور؛ 
ساماندهی مبلغان در موضوعات تخصصی )تبلیغ چهره به چهره، 
مکتوب، مجازی و رسانه ای( صورت خواهد گرفت و تأثیر بسزا و 
مؤثری در ارتقای فرهنگ دینی و مذهبی در جامعه خواهد داشت.

 جلسه کارگروه های تخصصی 
طرح قرارگاه های فرهنگی

ارزیابی  آزمون  برگزاری  از  گلستان  خواهران  علمیه  حوزه  مدیر 
استادان گلستان در این حوزه خبر داد.

دستورالعمل  براساس  گفت:  وردانی«  ایوب  »حجت االسالم 
مدرسان  و  تدریس  داوطلبان  از  نفر   36 ارزشیابی  آزمون  اجرایی، 

مدارس علمیه خواهران گلستان در این حوزه برگزار شد.
علمی،  توانایی  سنجش  راستای  در  ارزشیابی  این  افزود:  وی 
رفتاری و مهارتی جهت ارتقاء سطح علمی - معنوی و مهارتی، رتبه 
بندی استادان در قالب استادان حق التدریس و ثابت، به دو روش 
ارزیابی بدو خدمت )گزینشی( و ارزشیابی حین تدریس به عمل آمد.
مدیر حوزه علمیه خواهران گلستان اعالم کرد: این سنجش طی دو روز 
با حضور 4 نفر از استادان ارزیاب در دو نوبت صبح و عصر به طول انجامید.

برگزاری آزمون ارزشیابی استادان

خواهران  علمیه  مدرسه  در  مبلغان  آموزش  دوره  دومین 
بنت الهدی علی آباد کتول با حضور »آیت الله شاهرودی«، نماینده 

مردم استان گلستان در مجلس خبرگان برگزار شد.
آیت الله شاهرودی، در این دوره آموزشی درخصوص شبهاتی  از 
جمله: آیاسکوت رهبری در راستای برخی از عملکردهای دولت به 
معنای تایید آنان است؟ گفت: سکوت مقام معظم رهبری)مدظله العالی( 
وقتی  اصواًل  برنامه ها.  جزئیات  نه  است،  کلیت  تأیید  معنای  به 
به  مکلف  شخص  آن  خود  می شود،  واگذار  کسی  به  برنامه ای 
انجام آن است، مگر جایی که خالفی صورت گیرد که به قداست 
و حیثیت نظام و انقالب لطمه وارد نماید که در این جا رهبر جامعه 

اسالمی، مانند پدری دلسوز وظیفه دارد به شخص متخلف هشدار 
دهد، که این کاری عاقالنه و صحیح است و بارها شاهد بوده ایم 
که رهبری در مسائل حساس نظام به مسئوالن هشدارهای الزم 

را داده اند.
در  رهبری،  خبرگان  مجلس  در  گلستان  استان  مردم  نماینده 
ادامه افزود :کارشناس در جامعه ما یا مهندس، پزشک و... است 
یا کارشناس علوم اجتماعی، که آن هم یا نظر فقه را خوانده است 
یا نظر دانشمندان غرب را. رهبر جامعه ما کارشناس و متخصص 
علوم فقه است و مطابق فهم و فطرت ما رهبر جامعه ما بهترین 

کارشناس است.

دردومین دوره آموزش مبلغان بررسی شد

پاسخ به شبهات والیت فقیه

برگزاری  از  گلستان  استان  خواهران  علمیه  حوزه  پژوهش  معاون 
جلسه کمیسیون تخصصی پایان  نامه فقه و اصول در این حوزه خبر داد.
در  اعضا  حضور  با  جلسه  این  گفت:  بهرامی«  صدیقه  »خانم 

حوزه علمیه خواهران استان گلستان برگزار شد.
تصویب  جهت  اجمالی  طرح   4 تفصیلی،  طرح   3 افزود:  وی 

موضوعات مورد بررسی و تأیید قرار گرفت.

برگزاری کمیسیون تخصصی پایان نامه فقه و اصول
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تنکابنمازندران شهراستان

کالردشتمازندران شهراستان

قائمشهرمازندران شهراستان

ساوههمدان شهراستان

جویبارمازندران شهراستان

چالوسمازندران شهراستان

و  پذیرش  از  الیگودرز  فاطمیه)س(  علمیه خواهران  مدرسه  مدیر 
جذب 45 طلبه نوورود در این خبر داد.

 »خانم ربابه نجفی«، ضمن بیان  اشتغال به تحصیل بیش از 90 
فاطمیه )س( طلبه در سطح دو حوزوی در مدرسه علمیه خواهران 
جدیدالورود  طلبه   45 آینده  تحصیلی  سال  مناسبت  به  گفت: 
پذیرش شده اند که از این تعداد 30 نفر به صورت حضوری و 15 

نفر نیز نیمه حضوری جذب مدرسه خواهند شد.
برگزاری  به  اشاره  با  فاطمیه)س(  خواهران  علمیه  مدرسه  مدیر 
تعداد  افزود:  حاضر،  حال  در  داوطلبان  ورودی  مصاحبه های 

شرکت کنندگان سه برابر ظرفیت پذیرش است.
وی اظهار داشت: تاکنون 40 طلبه از این مدرسه دانش آموخته 
شده اند که هم اکنون در مناطق تبلیغی به مناسبت های گوناگون 

مشغول فعالیت می باشند.
خانم نجفی در ادامه ضمن اعالم خبر برگزاری دوره مقدماتی 
برای  مذهبی  و  اخالقی  مشاوره،  عقیدتی،  قرآنی،  کالس های 
علمیه  حوزه  و  امداد  کمیته  با همکاری  دوره ها  این  گفت:  عموم 

خواهران الیگودرز برای مددجویان برگزار می شود.
وی با بیان این که مربیان برگزاری این دوره ها از دانش آموختگان 
حوزه  علمیه خواهران هستند، افزود: در این راستا بیش از 9 نفر از 

طالب دانش آموخته مشغول فعالیت هستند.
مدیر مدرسه علمیه خواهران فاطمیه)س( خاطرنشان ساخت: کالس های 

فوق با شرکت بیش از 150 مددجوی الیگودرزی برگزار می گردد.
آموزشی  دوره های  برگزاری  اعالم  ادامه ضمن  در  نجفی  خانم 
کالس های  تابستان  ایام  داشت:  اظهار  طالب  فراغت  ایام  در 
همکاری  با  ترزیقات  آموزش  و  سفره آرایی  خیاطی،  قرآن،  قرائت 

هالل احمر الیگودرز برای خواهران طلبه برگزار می شود.
پایان اظهار نمود:  مدیر مدرسه علمیه خواهران فاطمیه)س( در 
برگزاری این دوره ها تا پایان ایام تابستان ادامه دارد و همه طالب 

می توانند در هرکدام از دوره های آموزشی شرکت نمایند.

مدیر مدرسه علمیه خواهران فاطمیه)س( خبر داد

پذیرش ۴۵ طلبه نوورود

مدیر مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( پلدختر از برگزاری اردوی زیارتی- 
فرهنگی مشهد مقدس، ویژه طالب و کارکنان این مدرسه خبر داد.

»خانم اعظم آزادبخت«، ارتقای سطح معنویت طالب را از جمله 
اهداف برگزاری این اردوی زیارتی - فرهنگی برشمرد.

شرکت  طالب  گفت:  الزهرا)س(  خواهران  علمیه  مدرسه  مدیر 
کننده در این اردو، در طول سفر، یک شب در قم به زیارت حضرت 

فاطمه معصومه)س( و مسجد مقدس جمکران مشرف می شوند.
خانم آزادبخت در ادامه درخصوص فعالیت های تبلیغی طالب این مدرسه 

گفت: 40 نفر از طالب این مدرسه توانایی باالیی در عرصه تبلیغ دارند.
وی افزود: این مدرسه با کمیته امداد، ادارات اوقاف، تبلیغات 
زمینه  در  الیگودرز  مدارس  و  دانشگاه ها  بهزیستی،  اسالمی، 

فعالیت های تبلیغی همکاری چشم گیری دارد.
مدیر مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( اعزام طالب به اردوهای 
طرح  در  طالب  فعالیت  سپاه،  همکاری  با  نور  راهیان  جهادی، 
سخنرانی  پلدختر،  بهزیستی  و  امداد  کمیته  همکاری  به  فالح 
از جمله  را  مدارس  در  نماز  اقامه  و  دانشگاه ها  در  طلبه  خواهران 

فعالیت های تبلیغی مبلغان این مدرسه برشمرد.
وی افزود: 20 نفر از دانش آموختگان و طالب مدرسه با مدارس 
علمیه خواهران و آموزش و پرورش این شهرستان همکاری دارند.

ساکن  طالب  نیز  اسالمی  تبلیغات  همکاری  با  گفت:  آزادبخت  خانم 
پاسخگوی  و  داشته  حضور  روستایی  مناطق  در  مدرسه،  این  در  روستاها 
مسائل شرعی، شبهات و فعالیت در عرصه فرهنگی و آموزش قرآن هستند.
این که  به  اشاره  با  پایان  در  الزهرا)س(  خواهران  علمیه  مدرسه  مدیر 
هر سال این مدرسه در عرصه تبلیغ به عنوان مدرسه ای فعال در سطح 
شهرستان ها معرفی می شود، خاطرنشان ساخت: در این راستا 20 نفر از 
طالب این مدرسه از سوی کمیته امداد پلدختر به کربال اعزام شده اند.

پلدخترلرستان شهراستان

مدیر مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( خبر داد

اعزام ۸۵ طلبه به اردوی فرهنگی- زیارتی مشهد

تشکیل  بیان  ضمن  لرستان  علمیه  حوزه های  فرهنگی  معاون 
قرارگاه های فرهنگی در مدارس علمیه استان، گفت: بیش از 400 

مبلغ خواهر در این قرارگاه ها مشغول فعالیت می شوند.
از  فرهنگی  قرارگاه های  تشکیل  افزود:  عزیزی«  »خانم سمیه 
برنامه های مهم حوزه های علمیه خواهران است که به سرپرستی 

مدیریت استان در مدارس علمیه تشکیل می شود.
و  قرآن  محوریت  با  فرهنگی  قرارگاه های  داشت:  بیان  وی 
حدیث، سبک زندگی اسالمی و خانواده، قرارگاه ترک اعتیاد زنان 

و اقامه نماز در مدارس علمیه خواهران استان تشکیل می شود.
تشکیل  از  لرستان  خواهران  علمیه  حوزه های  فرهنگی  معاون 
اقتصاد  اسالمی،  پوشش  و  عفاف  محوریت  با  دیگر  قرارگاه هایی 

مقاومتی، ازدواج و طالق در مدارس علمیه استان خبر داد.
این  تشکیل  جهت  الزم  تدابیر  این که  به  اشاره  با  عزیزی  خانم 
قرارگاه ها اندیشیده شده، گفت: نخستین گام در این راستا فراهم 
قرارگاه ها  این  در  فعالیت  جهت  طالب  شناسایی  کاربرگ  نمودن 

بوده است.

معاون فرهنگی حوزه علمیه لرستان خبر داد

فعالیت بیش از ۴۰۰ مبلغ خواهر 
در برنامه های فرهنگی تبلیغی استان

برگزاری  از  لرستان  معاون فرهنگی حوزه های علمیه خواهران 
دوره آموزش تکمیلی نشریات الکترونیکی به صورت آنالین برای 

مدارس علمیه خواهران استان خبر داد.
دوره آموزشی،  برگزاری  از  پس  افزود:  عزیزی«،  سمیه  »خانم 

آزمون آن به صورت آنالین برگزار گردید.
آموزشی  دوره  تکمیلی  آزمون  برگزاری  به  اشاره  ضمن  وی 
نشریات محلی در 15 مرداد ماه سال جاری بیان داشت: این دوره با 
محوریت فعالیت های آموزشی، فرهنگی و پژوهشی برگزار می شود.
به  آموزشی  دوره  این  برگزاری  راستای  در  افزود:  عزیزی  خانم 

مدارس علمیه شیوه تهیه و ارسال اخبار آموزش داده می شود.
مدارس  الکترونیکی  نشریات  تهیه  سایه  در  داشت:  اظهار  وی 

علمیه، سرعت عمل در تهیه و ارسال اخبار مدارس باال می رود.
معاون فرهنگی حوزه های علمیه خواهران لرستان در ادامه از 

بررسی گزارش فرهنگی تبلیغی مدارس علمیه استان خبر داد.
فرهنگی  کارنامه  مدارس  فعالیت  بررسی  از  افزود:پس  وی 

تبلیغی برای آنان صادر می شود.
فرهنگی-تبلیغی  فعالیت های  بررسی  از  هدف  عزیزی  خانم 
مدارس علمیه خواهران لرستان را پیشبرد اهداف فرهنگی مدارس 
فرهنگی  فعالیت های  ارتقای  جهت  در  جدید  راهکارهای  ارائه  و 

تبلیغی بیان نمود.

برگزاری دوره آموزش تکمیلی نشریات الکترونیکی

لرستان  معصومیه)س(  خواهران  علمیه  مدرسه  فرهنگی  معاون 
زندگی  بهبود سبک  و  ارتقاء سطح دانش طالب  برگزاری دوره  از 
ودانشگاه  حوزه  استاد  قدرتی«  »حجت االسالم  حضور  با  اسالمی 

در این مدرسه خبر داد.
مقام  برمنویات  تأکید  با  دوره  این  در  قدرتی  حجت االسالم 
زوجین  روابط  سازندگی  و  اصالح  بر  مبنی  رهبری)مدظله العالی(  معظم 
و  جامعه، گفت: اگر درحفظ و نگهداری نهاد خانواده غفلت شود 
نماید  رخنه  خانواده  درکانون  غیرمتعالی  و  ناسالم  انگیزه های  یا 
خانواده ازهم پاشیده می شده و نهایتًا جامعه دچارتنش های بحرانی 

و رنج آفرین می گردد.
استاد حوزه و دانشگاه در بخش دیگری از سخنانش، با اشاره به 
این که هسته اولیه کانون خانواده مودت، رحمت، انس و آرامش 
است، اصالح روابط زوجین را مایه آرامش فکری و روحی خانواده 
دانست. تربیت و سازندگی جامعه سالم را در گرو این مهم برشمرد 
و تأکید کرد: اگر روابط اسالمی و دینی به خانواده ها آموزش داده 
شود بسیاری از مشکالت جامعه برطرف می گردد و فردایی سالم و 

سازنده در انتظار نسل آینده است. 

در مدرسه علمیه خواهران معصومیه)س( تشریح شد

بهبود سبک زندگی اسالمی

اراکمرکزی شهراستان

با عنوان »جغرافیای جهان  – مهارتی مبلغان،  نشست   آموزشی 
اسالم« با سخنرانی »حجت االسالم دکتر عباسی« در جمع طالب 

و استادان حوزه علمیه خواهران استان مرکزی برگزار شد.
کلیدی  واژگان  تعریف  از  پس  عباسی  دکتر  حجت االسالم 
جغرافیای جهان اسالم، به تشریح تعیین حدود »جهان اسالم« و 

تفاوت آن با »امت اسالم« پرداخت.
به  اشاره  با  نشست  این  ادامه  در  دانشگاه  و  حوزه  استاد 
ظرفیت های موجود در جهان اسالم از جمله منابع اقتصادی، توان 
وتهدید های  تبیین فرصت ها  به  استراتژیك،  تنگه های  و  جمعیتی 

پیش روی جهان اسالم پرداخت.

به همت حوزه علمیه خواهران استان مرکزی برگزار شد

نشست آموزشی- مهارتی با عنوان
»جغرافیای جهان اسالم«

مراسم تودیع و معارفه سرپرست 
استان  خواهران  علمیه  حوزه های 
مرکزی با حضور »آیت الله قربانعلی 
دری نجف آبادی«، نماینده ولی فقیه 

در استان مرکزی  برگزار شد.
آیت الله دری نجف آبادی،در این مراسم گفت: تأسیس حوزه های 
علمیه خواهران از برکات انقالب است و در استان مرکزی نیز در 

این زمینه سابقه درخشانی داریم.
امام جمعه شهر اراك در ادامه با تقدیر از خدمات »حجت االسالم 
زارع« در طول 5 سال خدمت خود در  حوزه های علمیه خواهران، 
نیروهای مدارس علمیه خواهران استان را بسیار مستعد و توانمند 
به استان مرکزی و گسترش  معرفی نمود و درخواست توجه ویژه 
مدارس علمیه خواهران در این استان را از مرکز مدیریت حوزه های 

علمیه خواهران کشور را خواستار شد.

»آیت الله دری نجف آبادی« خواستار شد

گسترش مدارس علمیه خواهران در استان

مسئوالن  نظر  تبادل  نشست   
حوزه های علمیه خواهران کشور 
علمیه  حوزه های  مسئوالن  با 
برگزار  مرکزی  استان  خواهران 

شد.
با  که  نشست  این  در 
رسول  »حجت االسالم  حضور 
و  ارتباطات  معاون  ابراهیمیان«، 
خواهران،  علمیه  حوزه های  امور 
اسماعیل نیا«،  »حجت االسالم 
و  ارتباطات  معاونت  مقام  قائم 
رئیس  طاهر«  »حجت االسالم 
مرکز  ارزشیابی  و  بازدید  اداره 
مدیریت حوزه های علمیه خواهران 
مدارس  مدیران  شد،  برگزار  کشو 

تبادل  به  استان  خواهران  علمیه 
پیشنهادات  برخی  بیان  و  نظر 
پذیرش،  اجرایی  روند  بهبود  درباره 
تعامل بیشتر جهت ثمردهی باالتر 

در طالب مقطع سطح سه، تأمین 
طالب  تعداد  با  مناسب  سازه های 

و... پرداختند.
ابراهیمیان  حجت االسالم 

در این نشست به بحث جایگاه 
علوم انسانی در مقایسه با سایر 
افزود:  و  نمود  اشاره  علوم 
حاصل  ما،  امروز  وضعیت 
تالش دیروزمان است. موفقیت 
باید  ما  نمی آید،  به سراغ کسی 
نیز  خداوند  برویم.  آن  سراغ  به 
لإلنساِن  »لیَس  است  فرموده 

إاّل ما سعی.«
امور  و  ارتباطات  معاون 
حوزه های علمیه در پایان گفت: 
نواندیشی  گرو  در  بهتر  آینده 
است و در این زمینه باید بدانیم 
که طالب آیینه تمام نمای نوع 

فعالیت ما هستند. 

نشست هم اندیشی مسئوالن حوزه های علمیه خواهران با مسئوالن حوزه  علمیه خواهران استان

معاون آموزش حوزه علمیه خواهران استان مرکزی از برگزاری 
مقطع  تدریس  داوطلبان  مهارتی   – علمی  ارزیابی  مرحله  ششمین 

سطح 2 در این حوزه خبر دادند.
افراد  از  نفر   60 تعداد  ارزیابی  این  در  گفت:  وکیلی«  »خانم 
داوطلب تدریس در گرایش های تفسیر، فقه و اصول، تاریخ، حقوق 
ادیان و کالم، زن در  ادبیات عرب،  و فلسفه،  و سیاست، منطق 

اسالم  شرکت نمودند.
ارزیابی علمی  از قبولی در  افراد  شرکت کننده پس  افزود:  وی 
تدریس در مدارس علمیه خواهران استان  به  – مهارتی،  مشغول 

مرکزی خواهند شد.

در حوزه علمیه خواهران استان مرکزی برگزار شد
ششمین مرحله ارزیابی علمی –مهارتی 

داوطلبان تدریس

اولین جلسه کارگروه تخصصی طرح»قرارگاه های فرهنگی«، با 
علمیه  در حوزه  موفق،  مبلغان  از  نفر   2 و  معاونان  و  مدیر  حضور 

خواهران استان مرکزی برگزار شد.

برگزاری اولین جلسه کارگروه تخصصی 
قرارگاه  های فرهنگی 

 95-96 مهر  شدگان  پذیرفته  رفتاری  علمی-  مصاحبه  جلسه 
در 2 رشته تفسیر و علوم قرآن وفقه واصول در مقطع سطح 3 در 

مدیریت حوزه علمیه خواهران استان مرکزی برگزارشد.
 معاون آموزش حوزه علمیه خواهران مرکزی با اعالم این خبر 
آموزش عالی  پذیرفته شدگان در مقطع سطح 3 مؤسسات  افزود: 
استان در مرکز تخصصی ریحانةالرسول)س( ساوه و مؤسسه آموزش 
عالی حوزوی ریحانةالنبی)س( اراک  پس از قبولی در آزمون ورودی 

در مصاحبه علمی- رفتاری شرکت نمودند.
تاریخ  در  داوطلبین  مصاحبه  نتایج  گفت:  وکیلی«   »خانم 
95/6/11 از طریق وبگاه paziresh.whc.ir   قابل مشاهده است.  

مصاحبه علمی- رفتاری پذیرفته شدگان

زرندیهمرکزی شهراستان

نشست اخالقی با حضور طالب در مدرسه علمیه خواهران کوثر 
زرندیه برگزار شد.

از  گفتنی است در این نشست، مراسم جزءخوانی برگزار شد و 
نمایندگان فرهنگی تقدیر به عمل آمد.

در مدرسه علمیه خواهران کوثر برگزار شد

نشست اخالقی

علمیه  حوزه   مدیر  زارع«  »حجت االسالم  حضور  با  مراسمی 
فاطمه  خواهران   علمیه  مدرسه  در  مرکزی  استان  خواهران 

الزهرا)س( ساوه برگزار گردید.
جماعت  نماز  اقامه  از  پس  نشست،  این  در  است،   گفتنی 
در  میهمانان  زارع،  حجت االسالم  امامت  به  عشاء  و  مغرب 
افطاری،  صرف  از  پس  و  یافتند  حضور  افطار  ضیافت  سفره های 
پیرامون فضایل  و دانشگاه  استاد حوزه  قربانی«،  »حجت االسالم 

ماه مبارک رمضان سخنانی را بیان نمود. 

مدرسه علمیه خواهران  فاطمه الزهرا)س( برگزار نمود

ضیافت افطار

نشست اخالقی با عنوان »رفق و مدارا و آثار آن از منظر آیات و روایات«، 
باحضور طالب مدرسه علمیه خواهران عصمتیه بابل برگزار شد. 

»خانم پورمهدی«، کارشناس مذهبی، رفق و مدارا به معنای نرم خویی، 
رأفت و ترک زور و خشونت معنی نمود که نقش بسیار سازنده ای در زندگی 

خانوادگی، اجتماعی و سالمت دین و دنیای انسان دارد. 
از صفات خداوند برشمرد و  پایان رفق و مدارا  کارشناس مذهبی در 
گفت: ایمنی دین و دنیا، برقراری صمیمیت و دوستی، خیر و برکت، 

پوشیده ماندن عیوب  و حفظ ایمان از آثار رفق و مدارا می باشد.

در مدرسه علمیه خواهران عصمتیه بررسی شد

رفق و مدارا و آثار آن از منظر آیات و روایات

دوره آموزشی مهارت افزایی با عنوان »منبع شناسی علوم اسالمی« 
گاهی خواهران طلبه با حضور »خانم  با هدف افزایش توانمندی و آ
مهتاب شورمیج«، استاد حوزه و دانشگاه در مدرسه علمیه خواهران 

فاطمه الزهرا)س( تنکابن برگزار  شد.

مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( برگزار نمود

منبع شناسی علوم اسالمی

مراسم تجلیل از مبلغان  با حضور »حجت االسالم علی غفاری« 
خواهران  علمیه  مدرسه  در  مازندران  خواهران  علمیه  حوزه  مدیر 

الزهرا)س( جویبار برگزار گردید.
حجت االسالم غفاری با اشاره به مسئله وعده الهی به مؤمنین 
الهی در جویبار هستیم؛ چرا  امروز شاهد تحقق وعده  بیان کرد: 
این شهرستان  تربیت جامعه  از  که در حال حاضر بخش اعظمی 
به دست با کفایت طالب مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( و مرکز 
این  که  می گیرد  صورت  شهر  این  الرسول)س(  ریحانه  تخصصی 

افتخاری بزرگ و البته آغاز کار است.

در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( برگزار شد

مراسم تجلیل از مبلغان

نشست کارگروه فرهیختگان فرهنگی در مدرسه علمیه خواهران 
امام حسین)ع( چالوس با موضوع »ارائه طرح ها و برنامه های قابل 
این  استادان  و  طالب   حضور  با  دریا«  سالم سازی  درطرح  اجرا 

مدرسه  برگزار شد.

مدرسه علمیه خواهران  امام حسین)ع( چالوس برگزار نمود

نشست کارگروه فرهیختگان فرهنگی

نشست اخالقی با عنوان »اعتکاف؛ فارغ شدن از جسم و شفافیت 
روح«، در مدرسه علمیه خواهران حضرت نرجس)س( ساری برگزار گردید.
»خانم جویباری«، استاد حوزه و دانشگاه در این نشست به تبیین 

و تشریح فلسفه اعتکاف پرداخت.

مدرسه علمیه خواهران حضرت نرجس)س( برگزار نمود

اعتکاف؛ فارغ شدن از جسم و شفافیت روح

نشت اخالقی با حضور»حجت االسالم سیدقاسم حسینی«، استاد حوزه 
و دانشگاه در مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( قائمشهر برگزار شد.

 حجت االسالم حسینی بیان کرد: اولین گناهی که انسان انجام 
می دهد باعث ایجاد اولین تاریکی در وجود انسان می شود. لذا باید 
انسان سعی نماید از فرصت هایی که برای انسان به وجود می آید 

برای تقرب به خدا و بخشش گناهان استفاده نماید.

در مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( برگزار شد

نشست اخالقی

مدیریت  و  قرآنی  زندگی  »سبک  عنوان  با  اخالقی  نشست 
فرهنگی در خانواده«  با حضور طالب و استادان در مدرسه علمیه 

خواهران الزهرا)س( کالردشت برگزار شد.
»خانم زهرا بحرکاظمی«، مدیر مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( 
که  درستی  به  اتقکم  عندالله  اکرمکم  »ان  گفت:  نشست  این  در 
گرامی ترین شما نزد خداوند تقوا پیشه ترین شماست« و برای آن که ما 
نزد پروردگار خویش دارای اجر و قربی باشیم باید تقوای الهی را پیشه 
کنیم که تقوا یک کالم به مفهوم انجام واجبات و ترک محرمات الهی 

است که انسان را به مقام های واالی دنیوی و اخروی می رساند.

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

 قلب خود را با استغفار و قرائت قرآن جال دهیم

نشست آموزشی تخصصی مبلغان  با حضور مدیر کل اداره تبلیغات 
مازندران در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( کالردشت برگزار شد. 

»حجت االسالم شکریان« در این نشست گفت: خداوند تبلیغ را 
به اهل بیت)علیهم السالم( سپرد و مسئولیت آن در عصر غیبت به عهده 

مبلغان می باشد.

نشست آموزشی تخصصی مبلغان  

شماری از طالب مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( ساری شاخه های 
گل به همراه بسته فرهنگی در سطح شهر ساری توزیع  نمودند. 

»خانم طالب زاده«، مدیر مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( خاطر 
ارتباط   برقراری  منظور  به  مدرسه  این  : خواهران طلبه   کرد  نشان 
بیشتر طالب  با بانوان جامعه، معرفی حوزه های علمیه خواهران و 
احیای سبک زندگی مهدوی  اقدام به توزیع  شاخه های گل به همراه 

بسته های فرهنگی در بین بانوان در سطح شهر ساری نمودند.

به همت طالب مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( انجام شد

توزیع شاخه های گل همراه با بسته های 
فرهنگی بین بانوان ساری
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بابلمازندران کرسیشهراستان
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یزدیزد شهراستان

میناببندرعباس شهراستان

بهارهمدان شهراستان

مالیرهمدان شهراستان

اردکانیزد شهراستان

یزدیزد کرسیشهراستان
آزاداندیشی

کرسی آزاداندیشی با عنوان »گونه شناسی خوشبختی و سعادت 
از منظر قرآن و روان شناسی« با حضور طالب و استادان در مدرسه 

علمیه خواهران الزهرا)س( بابل برگزار شد.
»خانم  فاطمه پورمهدی امیری«، استاد ارائه کننده گفت: واژه 
خوشبختی به معنای سعادت و خوش طالعی است مفهوم سعادت 
در همه نظام های اسالمی یا غیر اسالمی یک مفهوم مقایسه ای 
است به معنای دوام لذت یا دوام نسبی لذت است و حتی مکاتب 

مادی نیز در زمینه سعادت دنیوی همین تفسیر را دارند.
آن  از  و خوشبختی  روان شناسان سعادت  دیدگاه  از  وی گفت: 
جامعه هایی است که آسایش خاطر و آرامش بیشتری داشته باشند،  
در  می دانند  خوشبختی  گونه های  از  را  ثروت  و  دوست  خانواده، 

حالی که برای مال و ثروت چنین تفکری قایل نیستند.
استاد  عنوان  به  جعفرزاده«  بنت الهدی  »خانم  بحث  ادامه  در 
نمی توان  از خوشبختی  تعریف خاصی  اظهار داشت: هیچ  منتقد 
ارائه داد، این ممکن است عجیب به نظر برسد البته خوشبختی را 

می توان خوش شانسی و برخورداری از رضایت دانست. 
استاد منتقد افزود: یکی از ویژگی های انسان ، تمرکز بر کاستی ها 
است در صورت مقابله با آفات خوشبختی چگونه می توانیم  بدانیم 
راه  سر  بر  موانع  از  دیگر  یکی  هستیم.  خوشبختی  شخص  که 

خوشبختی یکسان دانستن خوشبختی با موفقیت است.
وی گفت: برخی احساس خوشبختی را با خوشگذرانی مترادف 
پایدار است. چه کنیم که  می دانند در حالی که خوشبختی حالتی 

این احساس پایدار و توأم با آرامش را به همراه داشته باشیم.
در پایان این نشست »خانم زینب روحانی« به عنوان داور اظهار 
داشت: شکرگزار بودن، نداشتن توقعات و انتظارات بیجا،  مثبت 
اندیشیدن در تمامی شرایط، متمرکز نشدن بر کاستی ها و سختی ها 

را می توان به عنوان برخی از عوامل خوشبختی برشمرد. 
وی افزود: در غیر این صورت انسان زندگی را از خود سلب می کند.
امری ضروری  انسان  برای رشد  را  خانم روحانی، تحمل سختی ها 
باید  که هر کسی  است  کلید خوشبختی حسی  افزود: شاه  و  دانست 
خودش آن را تجربه نماید، هر قدر ما نسبت به داشته ها و نعمت های 
خود شکرگزار خداوند نباشیم به همان میزان انسان کاسته خواهد  شد.

در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( بررسی شد

گونه شناسی خوشبختی و سعادت 
از منظر قرآن و روان شناسی

کرسی آزاداندیشی با موضوع »اقتصاد مقاومتی بایدها و نبایدها«، 
با حضور طالب و استادان در مدرسه علمیه خواهران حضرت زینب)س( 

یزد  برگزار گردید.
اظهار  ارائه کننده بحث  »سرهنگ غالمحسین دشتی«،استاد 
ابعاد گسترده اقتصاد مقاومتی از منظر دین و فرمایشات  داشت: 
تأمین  به منظور  و  بررسی است  قابل  مقام معظم رهبری)مدظله العالی( 
برای کشور، پشتوانه اسالم  ایجاد قدرت  معیشت و رفاه عمومی، 
و انقالب اسالمی، اندیشه و مکتب اقتصادی، اقتصاد واخالق و 
معنویت، اقتصاد و پیشرفت کشور در تمام زمینه ها نیازمند تحقق 

اقتصاد مقاومتی هستیم.
تنها سالح  ایران  بر  فشار  اهرم  و  تحریم  که  زمانی  در  گفت:  وی 
دشمنان است تحریم در زمینه اقتصادی بهترین گزینه برای استفاده 
دشمنان بوده در اقتصاد باید مردم و دولت با همکاری یکدیگر و مبتنی 

بر اصول و ارزش ها باشد اگر اقتصاد تنها در انحصار دولت باشد. 

استاد ارائه کننده بیان کرد: در اقتصاد مقاومتی باید از خام فروشی 
پرهیز شود باید به اولویت ها توجه شود باید متناسب با محیط زیست 
مثل  اقتصادی  گیری های  جهت  خارجی  سیاست  در  باید  و  باشد 

شناخت بازار، ایجاد زمینه های الزم برای صادرات داشته باشیم.
افزود: اقتصاد  به عنوان استاد منتقد  درادامه »خانم قیاسی«، 
مقاومتی را باید از مصادیق کوچک و ریز آغاز کنیم باید بدانیم که 
هم پاشیدن  از  سبب  که  چیزی  هستیم  اقتصادی  جنگ  یک  در 

شوروی شد نفوذ دشمن از طریق مصادیق اقتصادی آن بود.
وی گفت: محدوده مجاز استفاده و فرهنگ مصرف ما باید به 

گونه ای باشد که خالف دین عمل نکنیم. 
در پایان»خانم رئیسی«،به عنوان داور خاطرنشان کرد:  در بحث 
اقتصاد مقاومتی محورهای اساسی مطرح است که توجه به آن ها 

می تواند راه گشای مسیر برای اقدام و عمل در این زمینه باشد. 
داور این کرسی تصریح کرد: باید های اقتصاد مقاومتی مثل تکیه 
بر ارزش های اسالمی، پرهیز از خام فروشی، مردمی شدن اقتصاد و 
توجه به اولویت ها است که در همه آن ها باید از موارد جزئی وکوچک 

شروع کنیم تا اقدام عملی در موارد بزرگتر امکان پذیر باشد. 

مدرسه علمیه خواهران حضرت زینب)س( برگزار نمود

کرسی آزاداندیشی با عنوان 
»اقتصاد مقاومتی بایدها و نبایدها«

همایش بزرگ تکریم استادان 
با  یزد  خواهران  علمیه  حوزه 
حضور »آیت الله ناصری« نماینده 
»حجت االسالم  یزد،   فقیه  ولی 
حصاری« معاون پژوهش حوزه های 
علمیه خواهران و »حجت االسالم 
کارگر« مدیر حوزه علمیه خواهران 
طلبه  خواهران  از  جمعی  و  یزد 

برگزار شد.
حوزه های  انقالبی ماندن  سخنانی،  در  حصاری  حجت االسالم 
اهداف مقدس و  پیشبرد  در  بزرگ  را  یك وظیفه  علمیه خواهران 

واالی جمهوری اسالمی دانست.
معاون پژوهش حوزه های عملیه خواهران افزود: راه انقالب یك 
مسیر چند مرحله ای است که از انقالب اسالمی شروع شده و به 
نظام اسالمی، دولت اسالمی، جامعه اسالمی و در نهایت به تمدن 

اسالمی ختم می شود.
حجت االسالم حصاری در بخش پایانی از سخنانش ضمن تشریح 
و سیاست های  برنامه ها  عالی گفت:  و سیاست های شورای  برنامه 
شورای عالی، مبتنی بر این است که نظام آموزشی را از شکل دانشی 

صفر به نظام آموزشی سه ضلعی و سه بعدی تبدیل نمایند.

معاون پژوهش حوزه های علمیه خواهران عنوان نمود

انقالبی ماندن از وظایف 
حوزه های علمیه خواهران است

باحضور طالب و عموم خواهران در  با قرآن کریم  انس  محفل 
مدرسۀ علمیه خواهران الزهرا)س( یزد برگزارشد.

در ابتدای این محفل قرآنی »خانم میرکریمی« قاری توانمند به 
تالوت مجلسی آیات 185 و186 سورۀ بقره پرداخت.

»خانم وحیدی فر« از نخبگان مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س(، 
به میزبانی خداوند متعال در ماه مبارک  در سخنانی ضمن اشاره 
بر  رحمت،  و  مغفرت  ماه  مالئکه،  و  قرآن  نزول  ماه  رمضان، 

بهره برداری معنوی این ضیافت الهی تأکید نمود.
خواهران  علمیه  مدرسه  دانش آموختگان  از  تجّملیان«  »خانم 
برتر  خانواده  از  عضوی  و  استان  برتر  حافظ  عنوان  به  الزهرا)س( 

قرآنی، مختصری از زندگی قرآنی خود را بیان نمود.
 وی با اشاره به این که حفظ قرآن را از کودکی آغاز نموده، این موفقّیت را 
مرهون لطف خداوند متعال و هدایت توسط والدین درمسیر صحیح برشمرد. 
حافظ کّل قرآن، ورود به حوزه را از توفیقات دیگر خود ذکر نمود 
و اظهار داشت: حفظ قرآن می تواند در همۀ ابعاد زندگی، راهگشا باشد.

در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( عنوان شد

حفظ قرآن؛ 
راهگشای انسان در همۀ ابعاد زندگی

نشست هم اندیشی با موضوع »حجاب و عفاف« با حضور طالب 
در مدرسه علمیه خواهران معصومیه)س( یزد برگزار گردید.

عوامل  مهم ترین  مورد  در  پژوهشی  جزوه   ابتدا  نشست  این  در 
تضعیف حجاب که توسط معاونت فرهنگی تهیه شده بود در اختیار 

طالب قرار داده شد.
جلب  هوس رانی،  ایمان،  ضعف  مانند  عواملی  جزوه  این  در 
توجه، غرب زدگی، تبلیغات استعماری و... به عنوان عوامل تضعیف 

حجاب مورد بررسی قرار گرفته بود.
گفتنی است پس از مطالعه به تأمل و تفکر در مورد سواالتی که 
توسط معاونت فرهنگی مطرح شده بودند پاسخ دهند این  سواالت 
به گونه ای مطرح شده بود که طالب در ابتدا فردی از آشنایان خود 
را که به این معضل گرفتار است را در نظر گرفته و با توجه به جزوه 
با  بیابند و سپس  را  مطالعه شده مهم ترین عامل ضعف حجابش 
هم اندیشی و هم فکری روش تذکر غیرمستقیم به وی را یافته و در 

یک هفته اخیر به او منتقل نمایند.
گاهی طالب با عوامل ضعف  این روش موجب آشنایی اجمالی و افزایش آ
حجاب و انتقال تجربیات طالب به هم و تشویق به امر به معروف شد.  

مدرسه علمیه خواهران معصومیه)س( برگزار نمود

نشست هم اندیشی با موضوع»حجاب و عفاف«

برگزاری  از  بندرعباس  الزهرا)س(  پژوهش مدرسه علمیه  معاون 
و  اهمیت  با  طالب  آشنایی  هدف  با  مقاله نویسی  آموزشی  کارگاه 
استاد  جعفری«  مریم  »خانم  حضور  با  مقاله  نگارش  ویژگی های 

حوزه و دانشگاه در این مدرسه خبر داد.
»خانم جعفری« استاد این کارگاه  ضمن تبیین و تشریح مقاله و 
اهمیت و ضروت نگارش آن گفت: مقاله در عصر امروز به عنوان 
یکی از ابزارهای مطبوعاتی در رسانه های نوشتاری و الکترونکی 
مورد  علمی  اطالعات  تبادل  برای  سریع  وسیله ای  که  است 

استقبال مخاطبان قرار می گیرد.
استاد حوزه و دانشگاه در ادامه به تشریح اقسام مقاله پرداخت.

و  مقاله  اشتراک  و  تفاوت  با  ارتباط  در  جعفری همچنین  خانم 
پایان نامه توضیحاتی ارائه نمود.

مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( برگزار نمود

کارگاه آموزشی مقاله نویسی

معاون فرهنگی مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س(بندرعباس از 
با حضور »خانم  برگزاری کارگاه مقدماتی سیر مطالعاتی مهدویت 

زینب عطاللهی« مدرس حوزه و دانشگاه در این مدرسه خبر داد.
 در این مرحله از سیر مهدویت که با حضور پنج گروه 3 نفره به 
مرحله اجرا در آمد مباحث مقدماتی مهدویت شامل: ضرورت طرح 
و مباحث مهدویت توسط خانم زینب عطاللهی تبیین و تشریح شد.
گفتنی است برای بهتر انجام شدن روند این سیر برای هر عضو 

دو کتاب اولیه این مباحث ارائه شد.

کارگاه مقدماتی سیر مطالعاتی مهدویت

مدرسه  استادان  و  طالب  حضور  با  کریم  قرآن  با  انس  محفل 
علمیه خواهران الزهرا)س( بندر عباس برگزار شد.

برگزاری محفل انس با قرآن کریم

نشست سیاسی با حضور»حجت االسالم برزگر« نماینده ولی فقیه 
خواهران  علمیه  مدرسه  استادان  و  طالب  جمع  در  میناب  در 

حضرت زینب)س( میناب برگزار شد.
نماینده ولی فقیه در میناب در این نشست با استناد به سخنان 
خنثی  اسالم  روحانیت  منهای  اسالم  که  خمینی)ره(  امام  گهربار 
است، اظهار داشت: روحانیت با دانش و فکر درست شان استمرار 

دهنده انقالب  هستند.
حجت االسالم بررزگر ریشه اصلی تداوم مردم در دفاع از انقالب 

و اسالم را علما دانستند.
 نماینده ولی فقیه در میناب، فساد و کوتاهی در خدمت به مردم 
انقالب که  از آسیب های جدی  را  به خانواده شهداء  بی توجهی  و 

باعث تضعیف ارکان نظام اسالمی می شود برشمرد.

در مدرسه علمیه خواهران حضرت زینب)س( مطرح شد

روحانیت استمرار دهنده انقالب 

به همت مدرسه علمیه خواهران صدیقه کبری)س( بهار، اردوی 
یک روزه با حضور طالب این  مدرسه برگزار شد.

»حجت االسالم فاضلیان«، استاد حوزه و دانشگاه در این اردو 
گفت: خانواده یک نهاد اصلی در جامعه است که برقراری روابط 

انسانی و درست مهم ترین عامل سالمت آن می باشد.

مدرسه علمیه خواهران صدیقه کبری)س( بهار برگزار نمود
اردوی یک روزه برای خواهران طلبه

برگزاری  اقدام  بهار  کبری)س(  صدیقه  خواهران  علمیه  مدرسه 
حلقه صالحین ویژه طالب متأهل با رویکرد عفاف و حجاب نمود.

با  نشست  این  در  دانشگاه  و  استاد حوزه  بابایی«،  »خانم طیبه 
داشت:  اظهار  اسالمی  جامعه  در  حجاب  مهم  مسئله  به  اشاره 

حجاب سدی محکم برای تأمین امنیت بانوان در جامعه است.
ندادن  اهمیت  را  جوانان  امروز  ازمعظالت  بسیاری  ریشه  وی   

خانواده ها به مسئله مهم حجاب برشمرد.
شرایط  از  متأثر  معضل  این  افزود:  دانشگاه  و  حوزه  استاد 
آن  در  و...  فرهنگی جامعه، رسانه ها  نهاد های  که  مختلفی است 

نقش مهمی دارند.  
 خانم بابایی خاطر نشان ساخت: عفاف در نظام باورها و اعتقادات 
شکل می گیرد و این ارزش ها هستند که رفتارهای انسان را می سازند. 

وی در پایان اظهار داشت: انجام تکالیف الهی باعث ایجاد معرفت و 
نور در دل افراد می شود و این باعث رشد حیا و عفت در جامعه می گردد. 

برگزاری حلقه صالحین ویژه متاهالن 
با رویکرد عفاف و حجاب

مدرسه علمیه خواهران فاطمیه)س( قروه درجزین نمایشگاهی با 
عنوان »عفاف و حجاب« برگزار نمود.

معاون فرهنگی مدرسه علمیه خواهران فاطمیه)س( قروه درجزین 
حجاب  و  عفاف  فرهنگ  ترویج  هدف  با  نمایشگاه  این  در  گفت: 
جمله  از  فرهنگی  محصوالت  عرضه  غرفه های  ایرانی-اسالمی، 
کتاب، پوستر،  مسابقه طراحی و نقاشی کودکان با موضوع عفاف 

و حجاب برگزار شده است.
از  مثبت  ارزیابی  ضمن  درپایان  فضل الهی«  مژگان  »خانم 
این  داشت:  اظهار  فضاهایی  چنین   از  طالب  استقبال  و  بازدید 
نمایشگاه ها نشانگر جایگاه ویژه عفاف و حجاب در زندگی شخصی 

و اجتماعی افراد می باشد.

مدرسه علمیه خواهران فاطمیه)س( برگزار نمود
نمایشگاه عفاف و حجاب

فاطمیه)س(   خواهران  علمیه  مدرسه  طالب  صالحین  حلقه 
قروه درجزین با محوریت عفاف وحجاب در این مدرسه برگزار شد.

گفت:  فاطمیه)س(  خواهران  علمیه  مدرسه  فرهنگی  معاون 
نشست های  در  حجاب  و  عفاف  محوریت  با  صالحین  حلقه های 
مانند  به موضوعاتی  آن  در  و  برگزار شد  این حلقه ها  سرگروه های 
امنیت  و  آرامش  در  حجاب  نقش  برتر،  حجاب  حجاب،  فلسفه 

زندگی و بیان تفسیر آیات مربوط به حجاب پرداخته شد.
با  امروزه  این مطلب که  با تصریح  الهی«،  »خانم مژگان فضل 
وجود تبلیغات سوء علیه حجاب و عملی شدن این تبلیغات با ورود 
خواهران  علمیه  حوزه های  نقش  گفت:  بازار  در  نامناسب  البسه 
در این زمینه بسیار حساس است و با برگزاری نشست هایی مانند 

حلقه های صالحین این امر محقق می گردد.

حلقه های صالحین بامحوریت عفاف وحجاب

تجمع مردمی مدافعان حریم خانواده با حضور »حجت االسالم 
سیدحسن فاضلیان«، مدیر حوزه علمیه خواهران همدان در جمع 

طالب مدرسه علمیه خواهران حضرت زینب)س( مالیر برگزار شد.
 گفتنی است در این تجمع  حجت االسالم فاضلیان ضمن اشاره 
به آیات قرآن مجید در مورد پوشش بانوان گفت: زن مسلمان با 
حجاب، امنیت خود و مردان را در جامعه تأمین می کند و بانوان 
مسئله  همین  شهیدان  خون  برای  بها  بزرگ ترین   که  بدانند  باید 
آینده  نسل های  به  باید  که  است  میراثی  حجاب  و  است  حجاب 

منتقل شود.

با حضور طالب مدرسه علمیه حضرت زینب)س( برگزار شد

تجمع مردمی مدافعان حریم خانواده

به مناسبت هفته عفاف و حجاب  طالب، استادان و کارکنان 
مدرسه علمیه خواهران حضرت زینب)س( مالیر با »آیت الله گنبدی« 

در مسجد مهدوی این شهر دیدار نمودند.
در این دیدار آیت الله گنبدی گفت: اسالم دینی است که لباس و 
پوشش را با خود به ارمغان آورده است اما متأسفانه مشاهده می کنیم 
که همین مردمی که سنت و لباس محلی داشتند و زمانی این سنت 

ولباس محلی اعتبارشان بوده است آن را  به راحتی کنار می گذارند.
معظم له افزود: بانوان باید بدانند که اگر حجاب و مسائل دینی را رعایت 
نمایند به تمامی جنبه های زیبایی، وقار و محبوبیت دست می یابند.

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

دیدار خواهران طلبه با »آیت الله گنبدی«

فاطمه الزهرا)س(  خواهران  تخصصی  مرکز  فرهنگی  معاون   
»خانم  حضور  با  مبلغ  تربیت  دوره  دومین  برگزاری  از  اردکان 
حبیبی«، مدیر مرکز تخصصی اردکان ، »خانم امیری« و جمعی از 

مبلغان  فعال  خبر داد.
فاطمه الزهرا)س(  خواهران  تخصصی  مرکز  مدیر  حبیبی،  خانم 
ضمن بیان هدف اصلی حوزه های علمیه خواهران که همان تبلیغ 
است از مبلغان خواست تا ضمن تمرکز بر روی این مسئله به معرفی 

اسالم ناب محمدی)ص( بپردازند.
باید  مبلغان  بین  نظر  تبادل  و  هم اندیشی  جلسات  افزود:  وی 
تبادل نظر ها و اطالعات،  تا از طریق  به طور ماهیانه برگزار گردد 

فعالیت های تبلیغی بهتری انجام پذیرد.

در  مرکز تخصصی خواهران فاطمه الزهرا)س( برگزار شد
دومین دوره تربیت مبلغ

تخصصی  مرکز  همت  به 
خواهران فاطمه الزهرا)س( اردکان 
در  حجاب  و  عفاف  نمایشگاه 
این شهر  امام)ع(  دوازده  مسجد 

برگزار شد.
 معاون فرهنگی مرکز تخصصی خواهران فاطمه الزهرا)س( هدف 
از برگزاری نمایشگاه عفاف و حجاب را نهادینه نمودن ارزش های 

اسالمی در جامعه بانوان برشمرد.
که  است  فطری  امری  عفاف  و  افزود:حجاب  مریم شیری«  »خانم 
خدواند متعال در وجود انسان نهاده است و این هدیه الهی در زن بیشتر 
نمود دارد لذا زنان ما باید ضمن آشنایی عمیق با دستورات اسالم این 
هدیه الهی را در وجود خود حفظ نمایند و به نسل های آینده منتقل کنند. 

برگزاری نمایشگاه عفاف و حجاب

خدیجه)س(   حضرت  خواهران  علمیه  مدرسه  فرهنگی  معاون 
بهاباد از برگزاری نشست فرهنگی با عنوان »طلبه و سبک زندگی 

دینی و علمی« در این مدرسه خبر داد.
گفتنی است در این نشست »حجت االسالم جعفری«، استاد حوزه 

و دانشگاه به تشریح فضایل طلبگی و سبک زندگی دینی  پرداخت.
استاد حوزه ودانشگاه در پایان با اشاره به روایتی از امام صادق)ع( 
گفت : پایه و اساس علم تواضع است، طلبه باید در مقابل استاد و 

پدر و مادر تواضع داشته باشد.

در مدرسه علمیه خواهران حضرت خدیجه)س( بررسی شد

طلبه و سبک زندگی دینی و علمی

نام کتاب:
مصادیق و مراتب حقوق در اسالم 

نویسنده: کبری جاوید
ناشر: 

مرکز نشر هاجر
قطع: رقعی

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

مرکز پخش:
02537842544
02537842543

نام کتاب:
نظم آهنگ قرآن 

نویسنده: ام البنین خالقیان
ناشر: 

مرکز نشر هاجر
قطع: رقعی

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

مرکز پخش:
02537842544
02537842543

نام کتاب:
مهاجرت علمی

نویسنده: منیره سادات 
کامرانی و سکینه قنبرپورگروی

ناشر: مرکز نشر هاجر
قطع: رقعی

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

مرکز پخش:
02537842544
02537842543


