
آیت اهلل شیخ موحد با توجه به شعار سال عنوان کرد

تبلیغ صداقت در عمل و گفتار؛
 راه تحقق شعار سال

معاون فرهنگی مدیریت حوزه علمیه خواهران 
استان فارس:

برگزاری کارگاه آموزشی 
در زمینه خشونت های خانگی 

در اولویت است

در سومین نشست هم افزایی فرهنگی مطرح شد

تعامل و همکاری مدیریت حوزه 
علمیه خواهران استان فارس با دفتر 

تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم

مدیر حوزه علمیه خواهران استان فارس در مراسم 
تودیع و معارفه معاونت فرهنگی تأکید کرد

تصحیح نحوه گزینش 
و پیگیری موقعیت 

فارغ التحصیالن

مراسم تودیع و معارفه 
معاونت فرهنگی حوزه علمیه 

خواهران استان فارس برگزار شد
مدیر حوزه علمیه خواهران استان فارس، یکی از راه های تحقق شعار سال 95 را تبلیغ صداقت در عمل و گفتار 

توسط حوزه های علمیه خواهران دانست.
***  ص .9

استاد شهید مطهری: 

»خداوند فکر و استعداد درس 

خواندن را و میل و شوق به آن را همان طور 

كه در مرد قرار داده در زن هم قرار داده و 

منع او چیزی جزجلوی استعداد خدا دادی 

را گرفتن نیست «.
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در حوزه علمیه خواهران فارس
 برگزار شد

نخستین کارگاه »روش 
تحقیق میدانی«

آیت اهلل شیخ موحد در اولین نشست هم افزایی فرهنگی مدارس 
علمیه خواهران شهر شیراز و باشگاه خبرنگاران صدا و سیما عنوان کرد

پرهیز از زورگویی و داشتن 
برهان در کالم؛ دو عامل مهم 

در تبلیغ تأثیرگذار

با حضور مسئوالن حوزه علمیه خواهران 
فارس برگزار شد

دومین نشست هم افزایی 
فرهنگی با مسئوالن 

دادگستری استان فارس
علمیه  حوزه  پژوهش  معاون  صدیق«،  »مدینه 
نخستین  برگزاری  از  فارس  استان  خواهران 

كارگاه »روش تحقیق میدانی« در شیراز خبر داد.

مدیر حوزه علمیه خواهران استان فارس تأكید 
معظم  مقام  منویات  به  عمل  راستای  در  كرد: 
رهبری)مدظله العالی( در خصوص حوزه های علمیه 
خواهران، بانوان حوزوی می بایست هدایت جامعه 

را در دست بگیرند.

دومین نشست هم افزایی فرهنگی مسئوالن حوزه 
علمیه خواهران فارس با مسئولین معاونت اجنماعی و 

پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان برگزار شد.

با قاچاق مبارزه  جّدی بشود؛ اینها 
دارد به اقتصاد کشور لطمه می زند 
و ضررش را مردم می برند. این کار 
تحّقق  باید  که  است  کاری  یک 
است.  این هم ممکن  و  کند  پیدا 
می شود؛  کاماًل  نمی شود،  نگویند 
قاطع  به طور  را  قاچاق  جلوی 
بگیرند. پشتوانه  این برخورد دولتی، 

مجلس است.  
مقام معظم رهبری
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اخبار مدارس
در مدرسه علمیه خواهران الزهرا )س( 

آباده طشک مطرح شد
حضرت زهرا )س(؛ حلقه اتصال

 امامت و نبوت
حضرت  جایگاه  بررسی  منظور  به  نشستی 
مدرسه  فرهنگی  معاونت  همت  به  زهرا)س( 
برگزار  آباده  طشک  الزهرا)س(  خواهران  علمیه 
شد. در این نشست بیش از 300 نفر از خواهران 

و برادران آباده طشک حضور داشتند.
حوزه  مدرس  خطیب«،  عرب  »حجت االسالم 
حضرت  گفت:  نشست  این  در  دانشگاه  و 
مالی  درخواست  هیچگاه  خانه  در  زهرا)س( 
از  ایشان  نداشتند.  علي)ع(  حضرت  از  مادی  و 
پایین ترین مردم جامعه  نظرساده زیستي در حد 
در  الرحمن  سوره  شد:  یادآور  وی  بوده اند.  خود 
شرح حال حضرت علي)ع( و حضرت زهرا)س( 
درباره  یلتقیان.«  البحرین  »مرج  می فرماید: 
»یخرج  می فرماید:  نیز  بزرگوار  این  فرزندان 
عرب  حجت االسالم  المرجان.«  اللولوو  منهما 
این  خاطر  به  زهرا)س(  حضرت  عظمت  گفت: 
است که حلقه اتصال بین امامت و نبوت هستند.

در كارگاه »ارتباط زوجین« تبیین شد
مؤلفه های صمیمیت واقعی

کارگاه »ارتباط زوجین« با حضور طالب مدارس 
علمیه خواهران الزهرا)س( و فاطمیه)س( شیراز 

برگزار شد.
در  خانواده  کارشناس  نوروزی«،  زهرا  »خانم 
فرآیندی  واقعی،  صمیمیت  گفت:  نشست  این 
از چندین مؤلفه مربوط به هم  تعاملی است که 
فرآیند،  این  اصلی  هسته  و  است  شده  تشکیل 
با  شناخت، درک، پذیرش طرف مقابل، همدلی 
بی همتای  دیدگاه  از  قدرشناسی  و  او  احساسات 
را  صمیمت  همچنین  وی  است.  جهان  به  وی 
عقالنی،  جنسی،  روان شناختی،  عاطفی،  به 
معنوی، زیباشناختی، اجتماعی، تفریحی و زمانی 
نشست  این  از  دیگری  بخش  در  کرد.  تقسیم 
بررسی  به  حوزه  استاد  متحد«،  خدیجه  »خانم 

تفاوت های مردان و زنان پرداخت.

به منظور آمادگی طالب برای تبلیغ
 در مراسم اعتکاف رجبیه

نشست »فنون مشاوره و شیوه های 
جذب جوانان« برگزار شد

جذب  شیوه های  و  مشاوره  »فنون  نشست 
و  برکت  با  ایام  نزدیکی  با  همزمان  جوانان« 
معنوی اعتکاف به منظور آمادگی هر چه بیشتر 
فرهنگی  معاونت  توسط  تبلیغ  امر  در  طالب 
نرگس)س(  حضرت  خواهران  علمیه  مدرسه 

مدیر حوزه علمیه خواهران استان فارس، یکی از راه های تحقق شعار سال 
95 را تبلیغ صداقت در عمل و گفتار توسط حوزه های علمیه خواهران دانست.

حضرت آیت اهلل علی شیخ موحد، در رابطه با نامگذاری شعار سال از سوی رهبر معظم انقالب، 
با عنوان »اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل« گفت: آنچه معظم له در مسئله نجات اقتصاد فرمودند، 

کالمی تجربه شده و صحیح می باشد.
وی یکی از راه های تحقق این شعار را تبلیغ صداقت در عمل و گفتار دانست و افزود: این تبلیغ 
می بایست به گونه ای باشد که تمام کارها بر اساس طرح و برنامه های تحقیق شده انجام پذیرد 
و کسی در کشور بر اساس منافع شخصی و گروهی کاری انجام ندهد. قطعاً رسیدن به این نقطه 
کار زیادی می طلبد، اما بسیار بزرگ و مطلوب است و حوزه های علمیه خواهران می توانند کار 
وسیعی در این باب انجام دهند. مدیر حوزه علمیه خواهران استان فارس، ضمن تأکید بر نقش مهم 
حوزه های علمیه خواهران در تبیین شعار امسال تصریح کرد:  امروز حوزه های علمیه خواهران 
باید گناه و ضمان را به صورتی تعریف کنند که مردم متوجه شوند ضمان اجتماعی از ضمان فردی 
عظیم تر و مشکل تر است. همان طوری که اگر بدهکاری به فرد باشد، ممکن است قابل رفع 

باشد، ولی اگر در مقابل جامعه باشد، نجات از آن بسی مشکل و غیر قابل حل است.
آیت اهلل شیخ موحد، در پایان طالب را به اداء تکلیف خود در راستای تصدیق منویات رهبری 
تشویق کرد و افزود: حوزه ها در تبیین اخالق اقتصادی، وظایف مهمی دارند که عدم توجه به آن 
ها خسارات غیر قابل جبرانی بدنبال دارد. به گونه ای که می توانیم ادعا کنیم این مهم، پیش از 

عمل به مستحبات، اجر و ارزش دارد.

آیت اهلل شیخ موحد با توجه به شعار سال عنوان کرد

تبلیغ صداقت در عمل و گفتار؛
 راه تحقق شعار سال

اخبار مدارس
در جمع مبلغان مدرسه علمیه خواهران
 الزهرا )س( آباده طشک عنوان شد

نیازسنجی مخاطبان، مهم ترین 
موضوع در تبلیغ

نشست »توجیهی برای طالب مبلغ« در مدرسه 
علمیه خواهران الزهرا)س( آباده طشک با حضور 

39 نفر از طالب و استادان برگزار شد.
»حجت االسالم فخرالدین میرزایی«، رییس اداره 
تبلیغات اسالمی نی ریز در این نشست گفت: هر 
فردی عقیده و راه مخصوص به خود را دارد و 

نیازهای افراد با هم متفاوت هستند.
وی افزود: مهمترین مسئله در تبلیغ، نیازسنجی 
نیازها و  از سوی دیگر شناخت  مخاطبان است. 
هدف خود اصلی تر و مهم تر است. اگر فردی در 
خوش بینی و بدبینی نسبت به خود، میانه و حد 
وسط باشد آسیب می بیند. اگر شخص نسبت به 
خواهد  پیشرفت  بیشتر  خیلی  باشد  بدبین  خود، 
و  می کند  مقایسه  باال  حد  با  را  خود  زیرا  کرد؛ 
مضاعف  باالتر  درجه  به  رسیدن  برای  تالشش 

می گردد. 
کرد:  تأکید  نی ریز  اسالمی  تبلیغات  اداره  رییس 
شخصی که نگاهش به خود حد وسط است در 
سختی ها خود را با پایین تر مقایسه می کند و از 
تالش برای رسیدن به خوبی ها باز می ماند و در 
نقاط مثبت همان جایگاهی که قرار دارد، مورد 
رضایت است. همچنین سعی و کوشش او برای 

کماالت بیشتر، کم می شود.  

در نشست تجلیل از مبلغان برتر بررسی شد
موانع و مشکالت تبلیغ

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

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

برای همت گذاشتن در امر تبلیغ بیان کرد.
در این نشست ضمن بررسی مشکالت و موانع 
بود،  شده  مطرح  مبلغان  سوی  از  که  تبلیغ 
راهکارهایی برای رفع این موانع و مشکالت از 
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نشست »حضرت زهرا)س(؛ الگوی سبک زندگی اسالمی« با حضور بانوان 
در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( شیراز برگزار شد.

»طیبه فالح زاده«، مدرس حوزه و دانشگاه در این نشست خواستار الگوگیری بانوان از شیوه 
عبادت، همسرداری، فرزند پروری و حضور در صحنه سیاسی حضرت صدیقه کبری)س( شد.

وی گفت: حضرت زهرا)س( با وجود سن کم و حضور امام علی)ع( در صحنه های جنگ و نبرد، 
بار زندگی را به تنهایی به دوش کشیده و هیچ گاه به همسر خود اعتراض نکردند، بلکه همواره 

با حضرت امیر)ع( با ادب و احترام برخورد می کردند.
این مدرس حوزه با بیان این که صدیقه کبری)س( بسیار برخورد عاطفی و صمیمانه با فرزندان 
خود داشتند، تصریح کرد: ایشان در صحنه سیاسی و دفاع از والیت حضور فعال داشته و در این 
راه جان خود را فدا کردند. وی ادامه داد: موضوع دیگر تقید حضرت فاطمه)س( به واجبات و 

ترک محرمات است. ایشان از عابدترین افراد زمان خود بودند.
گفتنی است، در پایان این نشست بانوان از نمایشگاه »عفاف و حجاب و محصوالت فرهنگی« 

بازدید کردند.

در جمع بانوان شیرازی تأکید شد

حضرت زهرا )س(؛ الگوی سبک زندگی اسالمی



اخبار مدارس
جهرم برگزار شد.

از  نفر   60 که  دوره  این  از  روز  نخستین  در 
طالب و استادان شرکت داشتند، نخست »خانم 
برشمردن  ضمن  دینی  مشاوره  مسعودیان«، 
مانند  مشاور  ویژگی های  مهم ترین  از  تعدادی 
پوشش  جانبه،  همه  دقت  خداترسی،  اخالص، 
کرد:  تأکید  و...  نداشتن  تکبر  تواضع،  مناسب، 
آن  بر  که  مباحثی  به  مشاور  عنوان  به  طالب 
داشتن علم  بدون  و  نشوند  وارد  ندارند،  تسلطی 

و آگاهی کافی به افراد مشاوره ندهند.
وی افزود: طالب توجه داشته باشند که مشاوره 
علمی با دینی متفاوت است و هر مشاور باید در 
و  کرده  ورود  خود  علم  و  استعداد  توان،  حیطه 

دیگران را مشاوره و راهنمایی کند.
در بخش دیگری از این مراسم، »حجت االسالم 
بهرامی نسب«، مدرس حوزه و دانشگاه، اعتکاف 
را نوعی جهاد معرفی کرد و گفت: همانگونه که 
نماز مقدمات، مقارنات و مبطالتی دارد، اعتکاف 

نیز مقدمات، مقارنات و مبطالتی دارد.
وی ادامه داد: با توجه به هجمه های دشمن در 
زمینه های مختلف باید به امر اعتکاف جهادگونه 
جذب  برای  معنوی  فرصت  این  از  و  کرد  نگاه 
آنان  به  علمی  و  دینی  بخشی  آگاهی  و  جوانان 
نهایت استفاده را کرد.در پایان مراسم نیز طالب، 
داشتن  اختیار  در  معتکفان،  شناسی  مخاطب 
با  مختصر  آشنایی  آن ها،  همراه  شماره های 
معتکفان پیش از برگزاری اعتکاف و... را از موارد 

پیشنهادی برای جذب جوانان برشمردند.

در مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا )س( داراب
كارگاه »منبع شناسی دیجیتال« 

برگزار شد
فاطمه  خواهران  علمیه  مدرسه  پژوهش  معاون 
»منبع  کارگاه  برگزاری  از  داراب  الزهرا)س( 

شناسی دیجیتال« خبر داد.
 »عفت کمال« گفت: این کارگاه با هدف ارتقای 
توان طالب در زمینه استفاده از فناوری های نوین 
و بکارگیری آن در امور پژوهشی انجام شد و از 
آنجا که فناوری های نوین نقش بسزایی در سطح 
کمی و کیفی پژوهش ها دارد، ضرورت دیده شد 
طالب با نحوه سرچ کردن موضوعات پژوهشی و 
استفادن از منابع پژوهش دیجیتالی آشنا شوند تا 
در کمترین زمان بتوانند پژوهش هایی با کیفیت 
مطلوب ارائه دهند. وی آشنایی با منابع پژوهشی 
از  استفاده  با  کرد:  اظهار  و  دانست  ضروری  را 
در  را  خود  رسالت  می توان  دیجیتالی  ابزارهای 
به سواالت، شبهات و مسائل  پاسخ گویی  زمینه 

تحقیقی و... با کیفیت و سرعت باال انجام داد.
فاطمه  خواهران  علمیه  مدرسه  پژوهش  معاون 
پویش  پایگاه  معرفی  ضمن  داراب  الزهرا)س( 

از  فارس  استان  خواهران  علمیه  حوزه  پژوهش  معاون  صدیق«،  »مدینه 
برگزاری نخستین كارگاه »روش تحقیق میدانی« در شیراز خبر داد.

صدیق گفت: این کارگاه یک روزه توسط »دکتر محمدمهدی کریمی« استاد دانشگاه و با حضور 
50 نفر از اساتید راهنما، دبیران و بعضی از اعضای گروه های رشد مدارس علمیه خواهران 

سراسر استان فارس برگزار شد.
و  آشنایی  را  دوره  این  برگزاری  از  فارس هدف  استان  علمیه خواهران  پژوهش حوزه  معاون 

مهارت افزایی طالب با شیوه تحقیق پیمایشی دانست.
انواع  میدانی،  تحقیق  های  روش  انواع  گوناگون،  حیثیت های  اساس  بر  تحقیق  انواع  صدیق 
غیراحتمالي،  و  احتمالي  نمونه گیري  انواع  پیمایشی،  تحقیق  انجام  مراحل  پیمایشي،  تحقیق 
نحوه طراحی پرسشنامه و تجزیه و تحلیل داده ها را از جمله مباحث مطرح شده در این کارگاه 

آموزشی عنوان کرد.

در حوزه علمیه خواهران فارس برگزار شد

نخستین کارگاه »روش تحقیق میدانی«

به  مبلغ  اعزام  از  طشک  آباده  الزهرا)س(  خواهران  علمیه  مدرسه  مدیر 
روستای تنگ حنا خبر داد. 

ائمه  میالد  روز  در  که  است  این  بر  ما  اعتقاد  کرد:  نشان  خاطر  دوست«،  صابر  مینا  »خانم 
اطهار)علیهم السالم( خداوند دریچه های خاص رحمتش را به واسطه مولود آن روز بر بندگان 
می گشاید و هر کس به فراخور ظرف وجودی کسب فیض می نماید. وی گفت: برخی توفیق 
که  کسانی  و  می کند  پیدا  معصیت  ترک  توفیق  برخی  آورند،  می  دست  به  بیشتری  عبادات 
دنیا را می خواهند خداوند دنیا را نصیبشان می کند. اما انسان زرنگ از سر سفره با برکت اهل 
بیت)علیهم السالم( عاقبت به خیری را طلب می کند. خانم صابر دوست بیان کرد: امروز سر 
سفره موال و امام عصر)ارواحنا له الفدا( نگاه حضرت زهرا)س( را طلب کنید. کسی که باعث 

خلقت عالم امکان است. یک نیم نگاه زهرایی همه دنیا و آخرت را به شما هدیه می دهد.

مدرسه علمیه خواهران الزهرا )س( آباده طشک اعزام کرد

اعزام مبلغ به روستای تنگ حنا

اخبار مدارس
سوی استاد ارائه شد.

مدرس  داده«،  دست  آقای  »حجت االسالم 
و  برتر  مبلغان  از  تشکر  دانشگاه ضمن  و  حوزه 
جنگ  شهدای  و  رزمندگان  تبلیغ  نحوه  مقایسه 
تحمیلی با طالب امروز گفت: رزمندگان و شهدا 
در زمان جنگ تحمیلی و در شرایط سخت آن 
زمان به خوبی از عهده وظایف خود بر می آمدند 
خود  از  امر  این  در  کاستی  و  خلل  هیچگونه  و 
و  اهانت ها  راه  این  در  آن ها  نمی دادند.  نشان 
تحقیرها را تحمل می کردند؛ چون به درستی راه 
خود اطمینان داشته و از هدف اصلی خود غافل 

نمی شدند.
الگو  با  باید  نیز  امروزه  طالب  داد:  ادامه  وی 
گرفتن از راه و شیوه شهدا و رزمندگان هرگونه 
سختی در راه تبلیغ را به جان خریده و از هدف 
را  خود  کار  باید  آن ها  نشوند.  غافل  خود  اصلی 
چشم  و  داده  انجام  خدا  رضای  خاطر  به  فقط 

داشت مادی به این مسئله نداشته باشند.
گفتنی است، در پایان مراسم از مبلغان برتر تقدیر 

به عمل آمد.

در جمع طالب طالب و استادان مدرسه علمیه 
خواهران نرگس )س( جهرم بیان شد
الگوهای سبک زندگی اسالمی 

و زن معاصر
همایش »الگوهای سبک زندگی اسالمی و زن 

معاصر« برای70 نفر از طالب و استادان مدرسه 
علمیه خواهران نرگس)س( جهرم برگزار شد.

و  حوزه  استاد  داده«،  دست  »حجت االسالم   
را  دینی  متفکر  وظیفه  همایش  این  در  دانشگاه 
استخراج شیوه های زندگی از طریق تاریخ، قرآن 
به  لطمه  بدون  مطالب  بودن  روز  به  روایات،  و 
محتوا، برنامه ریزی جهت ارائه محتواهای به روز 
اجرائی شدن  سازی جهت  فرهنگ  به  شروع  و 

آن ها برشمرد.
وی گفت: الگو عبارت است از یک سری قوانینی 
قسمت  یا  چیزی  می توان  آن  از  استفاده  با  که 
یک چیزی را تولید کرد و سبک روش و شیوه 
است. سبک زندگی روش نوع زندگی فرد، گروه 
از روش ها، در  یا فرهنگ است که مجموعه ای 

هر چیز را در بر می گیرد.
استاد حوزه و دانشگاه تصریح کرد: زنان معاصر 
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معاون پژوهش حوزه علمیه خواهران استان فارس از برگزاری اولین جلسه 
دفاع از پایان نامه در سال 95 به صورت ویدئو كنفرانس در ساختمان مدیریت 

حوزه علمیه خواهران استان فارس خبر داد. 
مدینه صدیق گفت: جلسه دفاعیه خانم منیژه شمسایی از طالب ورودی سال 89 رشته کالم 
راهنمایی  با  و  البالغه«  نهج  دیدگاه  از  اجتماعی  زندگی  در  دین  »کاربرد  عنوان  با  اسالمی، 

حجت االسالم حمید محمودیان برگزار شد.
وی افزود: مشاور این جلسه آقای دکتر مرتضی حق شناس بود و داوری آن را حجت االسالم 
فاضل حسامی برعهده داشت. معاون پژوهش حوزه علمیه خواهران استان فارس تصریح کرد: 

پایان نامه خانم شمسایی از اساتید ادبیات عرب سطح دو با رتبه خوب پذیرفته شد.

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه 
در حوزه علمیه خواهران فارس
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اخبار مدارس
طالب  استفاده  جهت  در  پایگاه  این  امکانات  و 
در زمینه ارتقای توان پژوهشی بیان کرد: طالب 
و  داشته  کامل  رضایت  کارگاه  این  برگزاری  از 
با  بیشتر  آشنایی  و  کارگاه  این  ادامه  خواستار 

پایگاه ها و سایت های پژوهشی شدند.

استاد حوزه تأكید كرد
تبلیغ دین و ارزش های دینی

استاد حوزه گفت: در جهان امروز که بحران های 
معنویت  از  انسان  کردن  تهی  درصدد  فرهنگی 
نشأت گرفته   ارزش های  و  تبلیغ دین  می باشند، 
از آن، به جهت مقابله  با این بحران ها ضرورت 
در  اندیشی  هم  نشست  می کند.  پیدا  ویژه ای 
عنوان  با  ششده  الزهرا)س(  علمیه  مدرسه 
»بررسی خالء تبلیغی در منطقه« با هدف بررسی 
مشکالت تبلیغی و ارائه راهکارهای موثر برگزار 
به  نشست  این  در  احمدپور  فاطمه  خانم  شد. 
و  پرداخت  تبلیغ  درامر  موجود  خالء  بررسی 
تبلیغ  عنصر  الهی،  انبیای  و  پیامبران  گفت: 
همین  با  و  کرده  قلمداد  الهی  وظیفه  یک  را 
اسالم  مبین  دین  گسترش  و  نشر  به  رویکرد 
پرداختند و در این راستا تمامی خطراتی که در 
را  اشاره شده  آنها  به  نیز  روایات  و  قران  متن 

به جان خریدند.
قرار  الگو  با  دینی  مبلغان  نیز  امروزه  افزود:  وی 
دادن و تأسی ازانبیا و اوصیای الهی می بایست 
راه مقدس آن ها را ادامه داده و با تمام وجود، 
موانع و مشکالت موجود را با صعه صدر و توکل 
به خداوند و ائمه معصومین را پشت سر گذاشته 
انجام رسالت خود که همان  و خدای نکرده در 

تبلیغ می باشد قدمی فرو نگذارند.
مدرسه  و طالب  مسئولین  جمع  در  حوزه  استاد 
علمیه الزهرا)س( ششده اظهار داشت: در جهان 
تهی  درصدد  فرهنگی  بحران های  که  امروز 
و  تبلیغ دین  معنویت می باشند،  از  انسان  کردن 
ارزش های نشأت گرفته  از آن، به جهت مقابله  با 

این بحران ها ضرورت ویژه ای پیدا می کند.
 

در نشست »امیدواری به رحمت خدا« عنوان شد
مناجات موسی )ع( 

با خدا درباره گناهکاران
نشست فرهنگی با موضوع »امیدواری به رحمت 
پوچ  القائات  با  طالب  آشنایی  هدف  با  خدا« 

مدیر حوزه علمیه خواهران استان فارس تأكید كرد: در راستای عمل به منویات 
مقام معظم رهبری)مدظله العالی( در خصوص حوزه های علمیه خواهران، بانوان 

حوزوی می بایست هدایت جامعه را در دست بگیرند.
»آیت اهلل علی شیخ موحد«، مدیر حوزه  علمیه خواهران استان فارس، در نشست »هم افزایی 
فرهنگی مدارس علمیه خواهران شهر شیراز و باشگاه خبرنگاران صدا و سیما« که با حضور 
»خانم دکتر سیده نصرت شجاعی«، مدیر باشگاه خبرنگاران جوان صدا و سیمای مرکز فارس 

در اتاق مدیریت حوزه  علمیه خواهران استان فارس برگزار شد، به ایراد سخن پرداخت.
وی ضمن ابراز خرسندی از آغاز تعامل مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهران با رییس شورای 
پاپی واتیکان، به بیان تفسیر آیاتی از سوره مبارکه یاسین پرداخت و اظهار داشت: سوره یاسین 
طبق روایات، قلب قرآن است و سه مسئله مهم نبوت، توحید و معاد را تشریح می کند. مدیر 
این  باید  واقع شود،  موثر  تبلیغ،  بخواهید  اگر  تأکید کرد:  فارس  استان  علمیه خواهران  حوزه  
کالم از زورگویی، بدور بوده و مستدل باشد؛ زیرا تعقل انسان، تا نکته ای به بدیهیات برسد، 

نمی پذیرد.
در بخش دیگری از این نشست »خانم دکتر سیده نصرت شجاعی«، مدیر باشگاه خبرنگاران جوان 
صدا و سیمای استان فارس، ضمن معرفی اجمالی، باشگاه خبرنگاران را بازوی حمایتی صدا و 
سیما دانست و گفت: برگزاری دوره های آموزشی متناسب با نیاز روز جامعه برای متقاضیان و تهیه 
گزارش تولیدی و خبری و برنامه های رادیویی و تلویزیونی توسط همین افراد، دو رسالت مهم 
باشگاه می باشد. وی حضور کمرنگ خواهران طلبه در فضای مجازی را از عوامل مهم گمنام 
ماندن و عدم نفوذ آنان در جامعه بیان کرد و افزود:زنان حوزوی می بایست موضوعات مختلف 
تربیتی، اجتماعی و فرهنگی بروز و مبتالبه استان را شناسایی و آنها را بصورت های مختلف 

همچون مقاله عملیاتی کنند.
مدیر باشگاه خبرنگاران جوان صدا و سیمای استان فارس، از مدیران مدارس علمیه خواهران شهر 
شیراز خواست، زنان موفق حوزه را به باشگاه معرفی نموده تا از این طریق هم به جامعه معرفی 

شوند و هم در زمینه های مختلف از حضور آنها استفاده شود.
در پایان این نشست مقرر شد، تفاهم نامه ای جهت همکاری هایی دو جانبه بین باشگاه خبرنگاران 
جوان صدا و سیمای استان فارس و مدیریت حوزه  علمیه خواهران استان فارس تنظیم و امضا شود. 

آیت اهلل شیخ موحد در اولین نشست هم افزایی فرهنگی مدارس 
علمیه خواهران شهر شیراز و باشگاه خبرنگاران صدا و سیما عنوان کرد

پرهیز از زورگویی و داشتن برهان در 
کالم؛ دو عامل مهم در تبلیغ تأثیرگذار

اخبار مدارس
حیطه  در  خود  اسالمی  زندگی  سبک  در  باید 
در  که  الگوهایی  اجتماعی  و  خانوادگی  فردی، 
قرآن از آن ها نام برده شده، داشته باشند که ازه 
این الگوها حضرت زهرا)س( بهترین الگو است.

مانند  امور  تمام  در  باید  بانوان  داد:  ادامه  وی 
آراستگی، همسرداری،  فقهی،  و  تکالیف شرعی 
مدیریت خانه، زینت، آرایش و مسائل سیاسی نیز 

از الگوهای قرآنی پیروی کنند.
همایش،  این  برگزاری  از  هدف  است،  گفتنی 
در  انگیزه  ایجاد  و  طالب  علمی  سطح  ارتقای 
زندگی  سبک  درباره  تحقیق  زمینه  در  آن ها 

اسالمی و زن معاصر بود.

در جمع طالب مدرسه الزهراء ششده بیان شد
مبلغان؛ مرزداران اندیشه های دینی و 

فرهنگی جامعه
روش  »بررسی  عنوان  با  اندیشی  هم  نشست   

های موثر تبلغ دین« با حضور مسئوالن و جمعی 
از طالب مدرسه علمیه الزهرا)س( ششده برگزار 

شد.
با  مبلغان  آشنایی  هدف  با  که  نشست  این  در 
»خانم  شد،  برگزار  دین  تبلیغ  موثر  های  روش 
احمد پور«، استاد حوزه گفت: مبلغان، مرزداران 

اندیشه های دینی و فرهنگی جامعه هستند.
علت  به  بشری،  کنونی  جامعه  در  افزود:  وی 
به  یابی  دست  سهولت  و  ارتباطات  گسترش 
پیشرفت  و  منطقی غرب  به ظاهر  اندیشه های 
سریع تکنولوژی در جوامع گوناگون و در نتیجه 
کشورهای  گرفتن  قرار  فرهنگی  تهاجم  مورد 
جهان سوم و در حال توسعه، تبلیغ های دینی نیز 
باید تحّولی ژرف یافته و در شیوه ها و ابزارهای 

تبلیغی تجدید نظر گردد.
استاد حوزه، داشتن آگاهی از جدیدترین شیوه ها 
و ابزارهای تبلیغ را برای مبلغان ضروری دانست 
هدایت  بر  افزون  آگاهی  این  داشت:  اظهار  و 
جامعه اسالمی به سوی سعادت و سالمت دینی، 
از ورود افکار و اندیشه هایی که بر مبنای دین 
به  ممانعت  نیز  است  ستیزی  دین  یا  و  گریزی 

عمل آورند.
دینی  مبلغ  یک  التزامات  به  پایان  در  پور  احمد 
تزکیه نفس  از  بعد  دینی  مبلّغ  پرداخت و گفت: 
و خودسازی می بایست در امر تبلیغ به استفاده 
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اخبار مدارس
شیطانی و رحمت واسعه الهی در مدرسه علمیه 

خواهران الزهرا)س( نی ریز برگزار شد.
»صدیقه پردازی«، استاد حوزه و دانشگاه در این 
از طالب  نفر   50 از  بیش  با حضور  که  نشست 
می فرمایند:  امیرمؤمنان)ع(  گفت:  شد،  برگزار 
که  تو  می فروشی؟  فخر  چه  به  آدم  فرزند  »ای 
در آغاز نطفه ای گندیده و در پایان مرداری بدبو 

هستی!«
که  است  ضعیف  قدری  به  انسان  افزود:  وی 
آلوده  انسان  وقتی  نمی داند.  را  خود  کار  عاقبت 
پوچ  القائات  و  افکار  با  شیطان  می شود  گناه  به 
و شیطانی سعی می کند تمام روزنه های ارتباطی 
او با خدا رو قطع کند. برای نمونه به انسان القا 
نماز  چه  برای  گناه  همه  این  با  »تو  می کند: 
به دنبال مأیوس کردن  این کار  با  می خوانی؟« 

انسان است.
مدیر مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( نی ریز با 
تأکید بر این که شیطان آرام آرام در دل فرد نفوذ 
می کند، بیان کرد: گاهی شیطان به گونه ای وارد 
خبردار  نیز  انسان  روح  که  می شود  جان  و  روح 
گناه  میزان  هر  به  فرد  داد:  ادامه  وی  نمی شود. 
و  مأیوس  الهی  رحمت  از  نباید  باشد  داشته  نیز 
ناامید شود، بلکه باید عبادات خود را انجام دهد 

تا شاید نجات یابد.
پردازی، توجه دائمی به بودن در محضر خداوند 
متعال را راهکاری رهایی از وسوسه های شیطان 
خداست.  محضر  عالم  کرد:  عنوان  و  دانست 

مراقبت کمین های شیطان باشیم.
مناجاتش  در  یادآور شد: حضرت موسی)ع(  وی 
به خدا عرضه داشت: »یا اله المحسنین« پاسخ 
آمد: لبیک. عرضه داشت: »یا اله المطعین« پاسخ 
آمد: لبیک. عرضه داشت: »یا اله العابدین« پاسخ 

آمد: لبیک. 
عرضه داشت: »یا اله العاصین« پاسخ آمد: لبیک، 
لبیک، لبیک. حضرت)ع( از خدا سوال کرد: »چرا 
در سه مورد اول پاسخ یک بار لبیک بود، اما در 

مورد آخر سه بار لبیک؟«
خود،  احسان  به  »محسنین  فرمود:  خداوند 
مطیعین به اطاعت خود و عابدین به عبادات خود 
کسی  به  من  جز  به  گناهکاران  اما  دارند،  امید 

امید ندارند.«
اسماعیل  محمد  شیخ  افزود:  حوزه  مدرس  این 
و  تور  یک  و  تار  یک  »خدا  می گوید:  دوالبی 
را  آدم ها  خود  تور  و  تیر  و  تار  با  دارد:  تیر  یک 
نغمه های  است.  قرآن  خدا  تار  می کند.  جذب 
جذب  طریق  این  از  خیلی  است،  آسمانی  قرآن 
مثل  می کند،  جذب  تور  با  را  خیلی ها  می شوند، 
همان  خدا  تیر  رمضان...  ماه  و  اعتکاف  مراسم 
این  از  را  آدم ها  غالب  است..  مشکالت  بارهای 
برای  خدا  اولیای  می کند.  خودش  جذب  طریق 

مشکالت لحظه شماری می کنند.«

دومین نشست هم افزایی فرهنگی مسئوالن حوزه علمیه خواهران فارس با 
مسئولین معاونت اجنماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان برگزار 

شد.
این نشست با حضور آقایان اصغر زارع پور؛ سرپرست اداره مشارکت های مردمی و مدنی و هادی 
امین؛ کارشناس اداره فرهنگی اجتماعی  معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان 
فارس، رضا باقری؛ سرپرست و مصطفی دهقانی کارشناس کانون های فرهنگی هنری مساجد استان 
فارس و نیز حجج االسالم یوسف متوسلیان معاونت تبلیغ و آموزشهای کاربردی و صالح ابراهیمی نیا؛ 

مسئول آمار و برنامه ریزی حوزه علمیه برادران استان فارس برگزار شد.
حاضرین در جلسه به تعیین اولویت خود در زمینه پیشگیری از آسیب ها و جرایم خاصه خشونت، 
طالق، فضای مجازی و اعتیاد پرداخته و کارگاه آموزشی مورد نیاز خود را در زمینه مربوطه اعالم 

کردند.
در پایان این نشست، مقرر شد هر یک از دستگاه های حاضر در جلسه، گروه های هدف خود را 
معرفی و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس نیز براساس نیازسنجی 
انجام شده کارگاه مورد نیاز را برگزار و عالوه بر ارائه بسته آموزشی متناسب با دوره، گواهی آموزشی 

نیز صادر نماید.

با حضور مسئوالن حوزه علمیه خواهران فارس برگزار شد

دومین نشست هم افزایی فرهنگی
با مسئوالن دادگستری استان فارس

نمایشگاه »حدیث گل یاس« در مدرسه علمیه خواهران حضرت زهرای اطهر)س( 
الرستان برگزار شد.

در این نمایشگاه صحنه های از سبک زندگی فاطمی، دفاع از والیت و مظلومیت حضرت زهرا)س( به 
تصویر کشیده شد. همچنین گروه های مختلفی از مدارس و عموم بانوان از این نمایشگاه بازدید کردند.

در نمایشگاه »حدیث گل یاس« صورت گرفت

بررسی سبک زندگی فاطمی

اخبار مدارس
به  پاسخ  شرعی،  احکام  بیان  قرآنی،  مفاهیم  از 
و  جلسات  تشکیل  فکری،  شبهات  و  سواالت 
حلقه های جمعی با جوانان و توجه به واقعیات در 

سخنرانی ها ملتزم باشد.

با حضور 50 طلبه و استاد خواهر مدرسه علمیه 
خواهران الزهرا)س( گراش

نشست »اعتکاف« برگزار شد
نشست »اعتکاف« به منظور دانش افزایی مبلغان 
برای حضور تبلیغی در مراسم اعتکاف رجبیه با 
حضور 50 نفر از طالب و استادان مدرسه علمیه 

خواهران الزهرا)س( گراش برگزار شد.
این  در  حوزه  استاد  فیروزی«  صغری  »خانم 
می فرمایند:  نبی اکرم)ص(  کرد:  تأکید  نشست 
»کسی که عبادت خود را به جا می آورد، و مردم 

را به نیکی امر کند، مانند پیامبر است.«
وی افزود: اگر طلبه ای واجبات را خوب بجا آورد، 
را  افراد  بدی ها  از  کرده،  بیان  نیز  را  مستحبات 
نهی کند، مانند پیامبر خواهد بود. این استاد حوزه 
رمضان  و  شعبان  رجب،  ماه های  این که  بیان  با 
تأکید  است،  مؤمنان  اندرز  برای  زمان  بهترین 
کرد: مبلغان در ایام اعتکاف باید به بیان احکام 
شرعی بپردازند که این امر با برنامه ریزی مناسب 

و شناخت مخاطبان مسیر می شود.

در جمع طالب و بانوان مرودشت تأكید شد
عجز بشریت از درک شأن و مقام 

حضرت زهرا )س(
طالب،  حضور  با  شناسی«  »فاطمه  نشست 
استادان و عموم بانوان در مدرسه علمیه خواهران 

حضرت زهرا)س( مرودشت برگزار شد.
»خانم هاجر محمدزاده«، مدرس حوزه و دانشگاه 
صفات  و  ویژگی ها  تبیین  به  نشست  این  در 
انسان های  گفت:  و  پرداخت  زهرا)س(  حضرت 
عادی از درک شأن و مقام دختر نبی اکرم)ص( 
محمد)ص(  حضرت  افزود:  وی  هستند.  عاجز 
می فرمایند:  مردم  به  زهرا)س(  حضرت  درباره 
»دین خود را از زهرا بگیرید، او متصل به غیب 

بوده و علم لدنی دارد.«
درخشنده  معنای  به  را  زهرا  حوزه،  مدرس  این 
ایشان به  معرفی کرد و یادآور شد: نور وجودی 
عده ای  متأسفانه  ولی  می رسد،  موجودات  تمام 
می کنند.  و  کرده  محروم  نور  این  از  را  خود 

حضرت فاطمه)س( اسوه عالم هستند.
بانویی  تنها  زهرا)س(  حضرت  داد:  ادامه  وی 
بودند که در مباهله شرکت کردند و این عظمت 

ایشان را نشان می دهد.
با اشاره به روایت نبی اکرم)ص( که  محمدزاده 
و  من  غضب  زهرا)س(،  »غضب  می فرمایند: 



اخبار مدارس
با حضور طالب مدرسه علمیه خواهران
 الزهرا )س( استهبان صورت گرفت

تشییع پیکر شهید مدافع حرم
الزهرا)س(  خواهران  علمیه  مدرسه  طالب 
در  مدرسه،  مسئوالن  همراه  به  استهبان 
مراسم تشیع پیکر »سردار سرتیپ دوم پاسدار 
مدافع حرم شرکت  الهی«، شهید  حاج محسن 

کردند.
آن  روح  شادی  جهت  فاتحه  قرائت  با  طالب 
اجر  ایشان  خانواده  به  تسلیت  و  عزیز  شهید 
عظیم را برای ایشان از خداوند متعال خواستار 

شدند.

حضور مبلغان خواهر
 در اردوی جهادی

نور بسیج دانش آموزی  اردوی زیارتی راهیان 
و  جبهه  فرهنگ  داشتن  نگه  زنده  بمنظور 
طالب  بسیج  همکاری  با  شهداء  یاد  و  جنگ 
استهبان  الزهرا)س(  خواهران  علمیه  مدرسه 

برگزار شد.
جمعی از دانش آموزان بسیجی با معیت طالب 
مبلغ این مدرسه بمدت 10 روز از مناطق جنگی 
هویزه،  شلمچه،  چهار،  کربالی  اروندرود،  مانند 

دهالویه و غیره دیدن کردند.

در جمع طالب مدرسه علمیه خواهران الزهرا )س( 
استهبان برگزار گردید

مراسم بزرگداشت روز معلم
سخنرانی  با  معلم  روز  بزرگداشت  مراسم 
طالب  جمع  دهقانی«در  »حجت االسالم 
استهبان  الزهرا)س(  خواهران  علمیه  مدرسه 

برگزار شد.
تبلیغات  اداره  رئیس  دهقانی،  االسالم  حجت 
و  استاد  حقوق  به  اشاره  با  استهبان،  اسالمی 
شاکرد به یکدیگر گفت: امام سجاد)ع( فرمودند: 
این  استاد  برابر  در  اولین وظیفه شاگرد  و  »حق 
است که احترامش کند، محضرش را موقر بدارد، 
با دقت به سخنانش گوش دهد، صورتش رو به 
از  را  کند، صدایش  نگاه  استاد  به  و  باشد  استاد 
صدای استاد بلندتر نکند، هر گاه کسی از استاد 
سوالی را پرسید شاگرد جواب ندهد و خوبی های 

استاد خود را بیان کند.«

عیادت از معلوالن ذهنی و جسمی
خواهران  علمیه  مدرسه  مسئوالن  و  طالب 
الزهرا)س( استهبان در حرکتی انسان دوستانه به 

خانم سیده رقیه علوی معاون فرهنگی تبلیغی حوزه علمیه خواهران استان 
افزایی فرهنگی مشترک حوزه علمیه خواهران  فارس در دومین نشست هم 
استان فارس با مسئولین معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری 
استان ضمن ارائه توضیحاتی در مورد تعداد مدارس علمیه خواهران در استان 
و هم چنین تعداد دانش آموختگان، خواستار استفاده از این ظرفیت عظیم در 

موضوعات پیشگیری از جرم و آسیب های اجتماعی شد. 
وی افزود: با توجه به اینکه این مبلغین در دوره های مختلف شرکت نموده اند، برای جذب بهتر 
آنها ضمن استفاده از اساتید مجرب، علمی و صاحب نام، اهداف دوره ها و محتوا دقیقًا مشخص 

گردد و در پایان دوره نیز گواهی آموزشی صادر گردد.
رو  ویژه خشونت خانگی در سطح جامعه  به  اینکه خشونت ها  به  توجه  با  تأکید کرد:  علوی 
به افزایش می باشد، خواستار برگزاری کارگاه آموزشی برای حوزه علمیه خواهران با موضوع 

پیشگیری از خشونت های خانگی هستیم.

معاون فرهنگی مدیریت حوزه علمیه خواهران استان فارس در جمع 
مسئولین معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان: 

برگزاری کارگاه آموزشی در زمینه 
خشونت های خانگی در اولویت است

الزهرا )س( نی ریز، كالس توان  به همت معاونت پژوهش مدرسه علمیه 
افزایی منبع شناسی تبلیغ با موضوع فلسفه با حضور طالب پایه سوم و چهارم 

برگزار شد.
لیال بنان با اشاره به علوم اسالمی فلسفه، گفت: یکی از انواع  علوم اسالمی فلسفه است و 
فلسفه از جمله علوم عقلی است. وی افزود: برای نوشتن تحقیقات فلسفی باید آشنایی اجمالی 

با منابع فلسفی داشته باشیم لذا الزم است که کالس آشنایی با منابع فلسفه تشکیل می شود.
استاد مدرسه علمیه الزهرا )س( نی ریز گفت: فلسفه اسالمی مکاتب مختلفی دارد، اولین مکتب، 
مشاء می باشد که این مکتب بر پایه استدالل بنا شده است و سیر و سلوک و مجاهدت نفس 

را قبول ندارند و از جمله افرادی که این مکتب را قبول دارند ابن سینا و فارابی می باشند.
وی ادامه داد: دومین مکتب، اشراق است، روش این مکتب، استدالل همراه با سیر و سلوک 
قلبی است و سهروردی پیرو این مکتب است و سومین مکتب عرفان است که در آن به سیر و 
سلوک و تهذیب نفس توجه می شود. خانم بنان افزود: آخرین مکتب کالم می باشد و فرق این 
مکتب با فلسفه این است که در آن دغدغه دین وجود دارد در حالی که فلسفه از دین خاصی 
حمایت نمی کند.استاد مدرسه علمیه الزهرا )س( نی ریز در ادامه ضمن معرفی کتب فلسفه 
اسالمی و بیان ویژگی های هر کتاب گفت: در زمینه فلسفه آثار زیادی از جمله کتاب آشنایی 
با علوم اسالمی اثر شهید مرتضی مطهری وجود دارد که شهید مطهری در این کتاب از علوم 
اسالمی سخن گفته و بخشی از آن در مورد فلسفه است که می تواند در تحقیقات فلسفی هم 
مورد استفاده قرار گیرد. وی در پایان گفت:کتاب دیگری که می توان از آن بهره برد حکمت نامه 

می باشد که به عقاید فلسفی و دیدگاه های حکیم سبزواری پرداخته شده است.

در مدرسه علمیه الزهرا )س( نی ریز برگزار شد

کالس توان افزایی منبع شناسی تبلیغ 

اخبار مدارس
غضب من غضب خدا است«، بیان کرد: رضایت 
مقام  است.  کبری)س(  صدیقه  رضایت  در  خدا 

فاطمه زهرا)س( ویژه است.
وی یادآور شد: فاطمه)س( در دفاع از ولی و امام 

خود به شهادت رسیدند.

با حضور 200 دانش آموز دختر راهنمایی
همایش »نماز راز شگفتن« برگزار شد

معاونت  همت  به  شگفتن«  راز  »نماز  همایش 
الزهرا)س(  خواهران  علمیه  مدرسه  فرهنگی 
دانش آموزان  از  نفر   200 حضور  با  گراش 

راهنمایی دخترانه برگزار شد.
در  دانشگاه  و  حوزه  استاد  فردفانی«،  »فاطمه 
این مراسم تأکید کرد: بی گمان تمام احکام الهی 
تمام  در  نیست  الزم  ولی  دارند،  دلیل  و  فلسفه 
احکام و فرمان های الهی در پی یافتن دلیل آن 

باشیم.
وی افزود: ما باید در برابر پیام وحی تسلیم باشیم 
است.  ما  کمال  پذیرش  و  تسلیم  روحیه  این  و 
انسان  آزمودن  برای  دستورات  از  برخی  اساسًا 
است، همانند فرمان خدا به حضرت ابراهیم )ع( 

برای قربانی کردن فرزندش اسماعیل.
علی)ع(  حضرت  شد:  یادآور  حوزه  استاد  این 
می فرمایند: »همه امور شما تابع نماز است. اگر 
نماز منظم و مرتب ادا شود همه کارها به دنبال 

آن منظم پیش می رود.«
مهمی  نقش  عبادت  در  زمان  داد:  ادامه  وی 
شود  خوانده  خودش  وقت  در  باید  نماز  دارد. 
أثرش  یا  و  نمی کند  أثر  یا  وگرنه  کند،  اثر  که 

کم می شود.

 
به همت مدرسه علمیه خواهران الزهرا )س( 

استهبان انجام شد
اعزام مبلغ به مراسم معنوی اعتکاف

خواهران  علمیه  مدرسه  از طالب  نفر   15 تعداد 
مراسم  در  مبلغ  عنوان  به  استهبان  الزهرا)س( 

معنوی اعتکاف شرکت کردند.
شرکت  و  آموزان  دانش  نماز  قرائت  تصحیح 
حلقه  تشکیل  اعتکاف،  مراسم  در  کنندگان 
اعتقادی،  سیاسی،  های  زمینه  در  معرفت  های 
احکام، اخالق، شرح دعاهای صحیفه سجادیه و 
...، تبلیغ عمومی و چهره به چهره جهت جهت 
پذیرش حوزه علمیه، برگزاری جشن به مناسبت 
میالد امام علی)ع(، برگزاری مراسم ختم قرآن، 
برگزاری مراسم احیاء و قرائت دعا و همکاری 
در برنامه ها و امور خدمت رسانی به معتکفین 
معنوی  مراسم  این  در  مبلغین  فعالیت  از جمله 

بود.
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اخبار مدارس
ناتوانان جسمی مؤسسه  دیدار معلوالن ذهنی و 

بقیه اهلل االعظم)عج( این شهر رفتند.
طالب در این بازدید برای معلوالن برای آنان 
خواستار  خداوند  از  را  عاجل  شفای  و  عافیت 

شدند.

در مدرسه علمیه خواهران الزهرا )س( 
استهبان بیان شد

رسالت تبلیغ بر عهده طالب است
و  طالب  جمع  در  تربیتی   – تبلیغی  نشست 
الزهرا)س(  خواهران  علمیه  مدرسه  در  استادان 

استهبان برگزار شد.
و  حوزه  حدائق«،استاد  علیرضا  »حجت االسالم 
این گونه نیست که  دانشگاه گفت: شرایط امروز 
باید  بلکه  کنند،  سوال  شما  از  که  باشید  منتظر 

خودمان به سمت مردم برویم
وی افزود: طلبه باید از همان پایه اول به تبلیغ 
دروس  تا  بمانید  منتظر  بخواهید  اگر  برود. 
کسی  برای  شیطان  دیگر  شود،  تمام  سطحتان 

دین نگذاشته است.
کسی که نان و نمک امام زمان)عج( را می خورد 
از همان اول باید کار کند، حرف بزند، سخنرانی 
کند، هر کس در حد خودش.» کلکم راع و کلکم 

مسئول عن رعیته« باشد.
داد:  ادامه  استهبان  بنیاد مهدویت  رئیس مرکز 
را  مردم  خدا  لَِیعِرفوا:  اال  اهلل  َخلَّق  َخلََق  »ما 
است«.  کرده  خلق  معرفت  به  رسیدن  برای 
مهم  است.  الهی  تقوای  به  رسیدن  برای  علم 
که  است  این  مهم  داریم.  علم  چقدر  نیست 

تقوا داریم. چقدر 
حجت االسالم حدائق در پایان بیان داشت: حال 
به  باید  بر عهده شما است.  تبلیغ  بدانید رسالت 
باال  را  مردم  آگاهی  باید  شویم،  متصل  مردم 
می  بدانند خودشان  را  حقیقت  مردم  اگر  ببریم، 

دانند چه کار کنند.

در نشست »بصیرت سیاسی« مطرح شد
وظیفه طالب در روشنگری جامعه

علمیه  مدرسه  در  سیاسی«  »بصیرت  نشست 
خواهران الزهرا)س( استهبان برگزار شد.

»سرهنگ شیبانی«، فرمانده سپاه ناحیه استهبان 
جنگ  حال  در  ما  امروزه  گفت:  نشست  این  در 

هستیم.
هیچ  برجام  با  و  است  بهانه  برجام  افزود:  وی 
تحریمی برداشته نشد، بلکه تحریم ها بیشتر شد. 
آمریکا  گرنه  و  افراد  برای  شد  ای  سوژه  برجام 
همان دشمنی است که امام )ره( فرمودند و هم 

اکنون هم نیز دشمن ماست.
این کارشناس مسائل سیاسی تأکید کرد: تا کنون 
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در سومین نشست هم افزایی فرهنگی مطرح شد

تعامل و همکاری مدیریت حوزه علمیه خواهران استان فارس 
با دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم

فضالی  فکر  اتاق  دبیرخانه  مسئول 
و  قم  علمیه  حوزه  در  فارس  استان 
نماینده دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم از 
بررسی مشکالت و معضالت فرهنگی 
استان در ابعاد مختلف خبر داد و گفت: 
و  قم  مقیم  شیرازی  فضالی  حضور  با 
در  فکری  اتاق  فارس  استان  نخبگان 
ارائه  با  تا  تشکیل شده  غدیر  قرارگاه 
طرح های مطالعاتی كاربردی به دنبال 
نیروهای  از  استفاده  و  ریزی  برنامه 
متخصص درون استانی جهت رفع این 

مشکالت باشند.
افزایی  هم  نشست  در  قانع  االسالم  حجت 
فرهنگی که بین مدیریت حوزه علمیه خواهران 
حوزه  اسالمی  تبلیغات  دفتر  و  فارس  استان 
ابراز  سخنانی  طی  شد،  برگزار  قم  علمیه 
در  رهبری  معظم  مقام  ابالغ  پی  داشت:در 
خصوص 5 ناهنجاری اجتماعی و تأکید ایشان 
بر رفع این ناهنجاری ها فضالی شیرازی مقیم 
دانشگاهی  و  حوزوی  نخبگان  همکاری  با  قم 
استان یک اتاق فکر فرهنگی تشکیل دادند که 
در آن به بررسی مشکالت و معضالت فرهنگی 
استان در ابعاد مختلف پرداخته و با ارائه طرح 
های مطالعاتی کاربردی به دنبال برنامه ریزی 

و استفاده از نیروهای متخصص درون استانی 
جهت رفع این مشکالت هستندکه این اتاق فکر 
یک دبیرخانه در قرارگاه فرهنگی غدیر در ستاد 

سلمان فارسی دارد.
وی افزود:این قرارگاه به دنبال استفاده حداکثری 

از ظرفیت عظیم حوزه علمیه بویژه مدارس علمیه 
خواهران در استان می باشد که در همین راستا 
آمادگی خود را جهت پشتیبانی علمی، محتوایی، 

و  طالب  های  طرح  عملیاتی  و  ریزی  برنامه 
دانش آموختگان حوزه علمیه خواهران در جهت 

رفع مشکالت فرهنگی استان اعالم می کند.
حجت االسالم قانع تصریح کرد : این قرارگاه 
توانمند  خود، طرح  های  نخست طرح  گام  در 
گذشته  سال  در  را  خانواده  مشاوران  سازی 
برگزار کرده که این مشاوران هم اکنون عضو 
انجمن سبک زندگی اسالمی در شیراز بوده و 
به فعالیت می پردازند. وی در بخش دیگری از 
سخنانش با بیان این که دفتر تبلیغات اسالمی 
به 400 دوره پژوهشی  حوزه علمیه قم قریب 
آموزشی مهارتی طراحی کرده اند که بصورت 
رایگان در اختیار حوزه علمیه خواهران قرار می 
دهند، تصریح کرد:جهت فعالیت فرق و مذاهب 
مختلف در استان فارس، دفتر تبلیغات آمادگی 
دارد در بحث حوزه فرق و مذاهب و عقاید و 
تعمیق باورهای دینی، تمام ظرفیت های تبلیغی 
و بودجه های سازمانی خود را در اختیار حوزه 

علمیه خواهران استان فارس قرار بدهد.
فکر  اتاق  مسئول  نشست  این  در  همچنین 

شورای فرهنگ عمومی استان فارس نیز طی 
سخنانی به طرح مطالعاتی اندیشه مطهر اشاره 
کرد و گفت: با توجه به سخنان ارزشمند مقام 
معظم رهبری مبنی بر مطالعه حداقل یک دور 
آثار شهید مطهری; توسط طالب، طرح بینش 
اتاق فکر  پیشنهاد  به  از سال حدود 91  مطهر 
ادارات و  نهادها و  شورای فرهنگ عمومی در 
آشنایی  هدف  با  استان  فرهنگی  سازمانهای 
عمیق تر مسئولین و کارمندان با معارف دینی 
و تقویت مبانی اعتقادی و معرفتی با محوریت 
آثار استاد شهید مطهری به صورت موضوعی به 

اجرا درآمده است.
محمد رضی حدائق  با بیان آمادگی خود جهت 
فارس  استان  علمیه خواهران  از حوزه  حمایت 
در اجرای این طرح گفت: در این طرح آثاری 
صورت موضوعی تدوین شده، به مطالعه در آمده 
توسط  و  گذاشته  بحث  به  هایی  نشست  در  و 

اساتید فن اشکاالت مرتفع می گردد.



اخبار مدارس
دو مرتبه آمریکا قصد حمله به ایران داشت، ولی 
با نشان دادن موشک عقب نشینی کرد و در حال 

حاضر کوتاه آمد.
انتخابات  دوم  مرحله  با  رابطه  در  همچنین  وی 
یادآور شد:  بیان کرد و  را  در شهرستان مطالبی 
حال  در  شما  اصلی  وظیفه  و  کنید  روشنگری 

حاضر روشنگری عموم جامعه است.

در مدرسه علمیه خواهران الزهرا )س( 
خرم بید برگزار شد

نشست»آشنایی با سیره زندگی امیرالمومنان ع «
نشست »آشنایی با سیره زندگی امیرمؤمنان)ع(« 
با حضور دانش آموزان دبیرستانهای دخترانه خرم 
این  الزهرا)س(  خواهران  علمیه  مدرسه  در  بید 

شهر برگزار شد.
گفت:  دانشگاه  و  حوزه  استاد  باقری«،  »خانم 
»عالمه مجلسی« در بحــــاراالنوار مـی گوید: 
»شخصی از امام علی)ع( درخواست کرد که این 
پرسش ها را پاسخ دهد: واجب چیست و واجب 
تر کدام؟ عجب چیست و عجب تر کدام است؟ 
نزدیک چیست  کدام؟  دشوارتر  و  دشوار چیست 
فرمودند:  پاسخ  در  حضرت  کدام؟  تر  نزدیک  و 
از  و  واجب  پروردگار  پیشگاه  به  نمودن  »توبه 
گردش  و  تغییر  است،  گناه  ترک  تر  واجب  آن 
است،  تر  عجیب  مردم  غفلت  و  عجیب  روزگار 
صبر در مقابل مشکالت دشوار و از دست دادن 
ثواب دشوارتر است و هرچه را که امید آمدنش 
نردیک  همه  از  مرگ  و  نزدیک  باشی  داشته  را 

تر است.«
فوق  حدیث  در  کرد:  تصریح  پایان  در  وی 
خلقت،  های  شگفتی  به  توجه  و  قیامت  یاد  به 
اشاره  انسان  منزلت  و  مقام  خدا،  جهت شناخت 
شده است تا انسان در سایه شناخت خویش به 
سرچشمه حقیقی یعنی خدا دست یافته و زندگی 

خود را براسا رضای الهی تنظیم کند.

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

آزمون حضوری 
سیر مطالعاتی مهدویت

معاونت پژوهش مدرسه علمیه فاطمه الزهرا)س( 
آزمون  برگزاری  به  اقدام  داراب  شهرستان 

حضوری سیر مطالعاتی مهدویت نمود.
ترویج  هدف  با  مهدویت  مطالعاتی  سیر  طرح 
معارف  کسب  و  کتابخوانی  و  مطالعه  فرهنگ 
اسالمی  سازی  فرهنگ  راستای  در  مهدویت 
بنیاد  همکاری  با  فرهنگی  تهاجم  با  مبارزه  و 

مهدویت وآینده برگزار می گردد.
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مدیر حوزه علمیه خواهران استان فارس در مراسم تودیع و معارفه معاونت فرهنگی تأکید کرد

تصحیح نحوه گزینش و پیگیری موقعیت فارغ التحصیالن
استان  خواهران  علمیه  حوزه  مدیر 
معارفه  و  تودیع  مراسم  در  فارس 
كنترل  استان،  این  فرهنگی  معاونت 
اصلی  را  ها  حوزه  خروجی  و  ورودی 
عنوان  فرهنگی  بخش  دلهره  ترین 

كرد.
مراسم  در  موحد  شیخ  علی  اهلل  آیت  حضرت 
های  حوزه  فرهنگی  معاونت  معارفه  و  تودیع 
شروط  بیان  به  فارس  استان  خواهران  علمیه 
حضرت  تعبیر  به  اسالمی  سبک  به  زندگی 
می  ایشان  گفت:  و  پرداخت  اباعبداهلل)ع( 
را  یافته، چه چیز  را  تو  فرمایند: آن کسي که 
نیافته است، چه  نیافته؟ و آن کسي که تو را 
دارد، که اگر پناهگاه خدا باشد همه چیز هست 
و اگر نباشد، هیچ چیز نیست. اگر انسان کمی 
پول،  توجه کند، متوجه می شود که  در عالم 
ریاست یا قدرت و امثال این ها نمی تواند هم 

انسان را آرام کند و هم مطمئن.
وی ادامه داد: امام حسین)ع( می فرمایند: مبادا 
بندگاِن  گناهاِن  سبب  به  که  باشی  کسانی  از 
خدا بر سرنوشت آنان بیمناک است، ولی خود 
را از سزای گناه خویش ایمن می داند. یکی از 
بالهای جامعه این است که انسان همه بدی 
ها را از دیگران بداند. در حالی که اگر در ارتباط 
با مردم گناهان طرف مقابل را نادیده گرفته و 
تخلفات  از  وقتی  یقینًا  کند،  واگذار  خداوند  به 

خودش بترسد، جامعه نیز اصالح می شود.
وی شرط سوم زندگی به سبک اسالمی را این 
ا إِلَْیِه  گونه بیان کرد: مصداق آیه » إِنَّا هلِلِهّ َوإِنَـّ
َراِجعوَن » دقیقا همین جمله امام حسین است 
که می فرماید کسی که غیر از تو را، بدل از 
تو گرفت، باخته است. یعنی انسان بداند فقط 
خداوند مالک صحت و عدم صحت هر عملی 

است.
مدیر حوزه علمیه خواهران استان فارس ضمن 
ابراز خرسندی از وضعیت مطلوب ساختمان و 

زحمات  کلیه  داشت:  اظهار  مدارس،  پرسنل 
شود،  می  کشیده  حوزه  در  که  ای  دلسوزانه 
برای آن است که خروجی مناسبی داشته باشد. 
می  گزینش  که  طالبی  اول  مرحله  در  یعنی 
شوند، شرایط طلبگی داشته باشند و هم چنین 
نیز پیگیری شوند و دغدغه و  از تحصیل  بعد 
تمام  این  باشد.  برای جامعه  هدف آن ها کار 
دلهره ای است که در بخش فرهنگی دست به 

گریبان آن هستیم. 
و  تقدیر  ضمن  موحد  شیخ  اهلل  آیت  حضرت 
تشکر از زحمات خانم بهرامی شاد، جهت رفع 
خواست:  علوی  خانم  از  دلهره  این  از  نگرانی 
طرح گزینش طالب جدید را برای تکمیل یا 
به منظور تصحیح نحوه گزینش  اشکال  ایراد 
طالب و ایجاد یک برنامه منسجم، به مدیران 

ارائه کند.

فارغ  موقعیت  پیگیری  اهمیت  به  وی 
پرونده  تشکیل  گفت:  و  پرداخت  التحصیالن 
جامعی از این طالب که بالغ بر2000 نفر می 
آموزشی  برگزاری کالس  چنین  و هم  باشند، 
دانش  با  سازی  همگام  جهت  خدمت  ضمن 
از  استان  فرهنگی  معاونان  برای  جامعه  روز 

ضروریات است. 
حضرت آیت اهلل شیخ موحد به اهمیت انتخاب 
معاون فرهنگی مطلوب برای مدارس پرداخت 
معاون  انتخاب  معیار  اولین  داشت:  اظهار  و 

فرهنگی، توان علمی وی می باشد.
که  براین  عالوه  فرهنگی  معاون  افزود:  وی 
اهل مطالعه است، باید شناخت مطلوبی نیز از 
جامعه  ارتباط جمعی  وسایل  و  فرهنگ  اخبار، 

را دارا باشد.
را  فرهنگی  معاون  انتخاب  معیار  دومین  وی 
با  افزود:  و  دانست  استدالل  قدرت  داشتن 
توجه به کثرت سواالت و شبهات، خصوصًا در 
مناطقی که پیروان فرقه ها و مذاهب گوناگون 
در آن سکونت دارند، فردی می تواند جوابگو 
باشد، که اهل تئوری و فرهنگ سازی بوده و 

از توان استدالل باالیی برخوردار باشد.
وی با تأکید بر اهمیت مدیریت فرهنگ منطقه، 
به بیان سومین معیار انتخاب معاون فرهنگی 
به  فرهنگی  معاونان  داشت:  اظهار  و  پرداخت 
کمک طالب سال دوم به بعد، از طریق اعزام 
مبلغ به مدارس و مجالس خانگی می بایست 
زمام فرهنگ شهر را بدست گرفته و در وهله 
دینی  بالهای یک حکومت  که  خرافات  اول، 

هستند را از میان بردارند.



اخبار مدارس
از  نفر  با حضور 65  این طرح  آزمون حضوری   
طالب، استادان و اعضای کانون پژوهش برگزار 

گردید.
بتوانند  آزمون  این  در  که  افرادی  است  گفتنی 
بر گواهینامه  نمایند عالوه  را کسب  امتیاز الزم 
پایان دوره، می توانند جهت ارتقاء سطح آموزش 
خود در دوره 6 ماهه دوم که بصورت تخصصی 

برگزار می گردد شرکت نمایند.

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

همایش بررسی تفاوت های زن و مرد
با  مرد«  و  زن  های  تفاوت  »بررسی  همایش 
جمع  در  دهنوی«  االسالم  »حجت  سخنرانی 
طالب و استادان مدرسه علمیه خواهران فاطمه 

الزهرا)س( شیراز برگزار شد. 
حجت االسالم دهنوی با تاکید بر الگو قراردادن 
گفت:  مشترک  زندگی  در  زهرا)س(  حضرت 
است  بانوان جهان  تمام  الگو  زهرا)س(  حضرت 
باید حضرت زهرا)س( را الگو  و تمام مسلمانان 

خود قرار دهند.
همسر  از  زیادی  توقع  نباید  بانوان  افزود:  وی 
خود داشته باشند و باید بر حفظ لقمه حالل در 
خانواده مراقبت کنند و با توقعات زیاد زمینه لقمه 
های نامشروع را مهیا نکنند و همیشه این جمله 
حضرت زهرا)س( خطاب به حضرت علی)ع( را 
به یاد داشته باشند که حضرت می فرماید: »علی 
تو چیزی  از  که  کنم  از خدا شرم می  جان من 
مدنظرداشته  تونیست.«  توان  در  که  بخواهم 

باشند.
مردان  خاص  های  ویژگی  به  حوزه  استاد  این 
نیازهای  به  بیشتر  تمایل  و  اقتدارطلبی  مانند 
طبیعی اشاره کرد و گفت: هرچه این تمایالت در 
مردان بیشتر پاسخ داده شود، حس اقتدار در آن 
ها تقویت شده و موجب می شود مردان محبت 
کالمی نسبت به همسر را بیشتر کرده و رضایت 

از زندگی در زنان بیشتر شود.

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

جشن میالد امام جواد )ع(
»حجت  حضور  با  جواد)ع(  امام  میالد  جشن 
االسالم عندلیبی« در جمع طالب مدرسه علمیه 
خواهران فاطمه الزهرا)س( داراب برگزار گردید.

حجت االسالم عندلیبی، موسس مدرسه علمیه 
جمع  در  داراب،  الزهرا)س(  فاطمه  خواهران 
را  مطالبی  جواد)ع(  امام  فضائل  پیرامون  طالب 

بیان کرد.
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مراسم تودیع و معارفه معاونت فرهنگی حوزه علمیه خواهران استان فارس 
با حضور مدیر حوزه علمیه خواهران استان فارس و مدیران مدارس سراسر 

استان برگزار شد.
در این مراسم از خانم لیال بهرامی شاد تقدیر و تشکر به عمل آمد و خانم سیده رقیه علوی 
اعتماد مدیر حوزه  از حسن  به عنوان معاونت فرهنگی معرفی شد. خانم علوی ضمن تشکر 
علمیه خواهران استان فارس؛ برنامه ریزی جهت جذب نخبگان به حوزه ها، افزایش ثبت نام 
و پذیرش سپس گزینش مطلوب، معرفی فعالین کوثر بالگ، برنامه ریزی جهت طراحی دوره 
ای ضمن خدمت، سطح بندی مبلغین، افزایش ارتباط با بخش های مختلف شهر، تهیه بانک 
جامع دانش آموختگان، افزایش سواد رسانه ای طالب و تهیه نقشه جامع پراکندگی جغرافیایی 

مدارس استان را از برنامه های اجرایی خود در این واحد نام برد.

مراسم تودیع و معارفه معاونت فرهنگی حوزه 
اخبار مدارسعلمیه خواهران استان فارس برگزار شد

در مدرسه علمیه خواهران كوثر آباده برگزار شد
جلسه مخاطب شناسی 

با موضوع»اصول متقاعد سازی«
جلسه مخاطب شناسی با موضوع »اصول متقاعد 
جمع  فرخی«در  »خانم  سخنرانی  با  سازی« 
طالب مدرسه علمیه خواهران کوثر آباده برگزار 
شد. خانم فرخی گفت: از نظر روانشناسان متقاعد 
کردن یعنی میل و رغبت دیگران را برای انجام 

کاری برانگیزیم.
پرسش های  اثرات  و  مزایا  به  ادامه  در  وی 
برانگیزنده رغبت اشاره کرد و اظهار کرد:کنترل 
اهداف  جهت  در  مخاطب  هدایت  و  گفت وگو 
مخاطب،  عالقه های  با  شدن  آشنا  خویش، 
یادگیری  اثرات  از   ... و  شنونده  افکار  تحریک 

و استفاده از اصول متقاعد ساری دیگران است.

توسط طالب مدرسه علمیه خواهران الزهرا )س( 
استهبان صورت پذیرفت

دیدار با خانواده شهدا
خواهران  علمیه  مدرسه  مسئوالن  و  طالب 
شهید  »سردار  خانواده  با  استهبان  الزهرا)س( 

عزیز عباس مخبری« دیدار کردند.
بیان کرد که  در این دیدار معنوی ، مادر شهید 
پاسدار  جماران  در  ماه   8 مدت  به  ایشان  فرزند 
به  آن  از  بعد  و  بودند  )ره(  امام خمینی  حضرت 
عملیات  در  سالگی   20 سن  در  و  رفتند  جبهه 

کربالی 5 به شهادت رسیدند.

در نشست اخالقی مدرسه علمیه خواهران
الزهرا )س( استهبان مطرح شد

معرفت به امام )ع( سبب معرفت 
به خدا می شود

»حجت االسالم یونس شاهسوندی«، استاد حوزه 
علمیه  مدرسه  اخالقی  نشست  در  دانشگاه  و 
در  کرد:  عنوان  استهبان  الزهرا)س(  خواهران 
مذهب تشیع، شناخت و اعتقاد به امام از مسائل 
بنیادین دینداری بوده و پای بندی و اعتقاد به آن 
در کنار دیگر اصول دین همچون توحید و نبوت 

و معاد مطرح شده است.
در  ضعف  و  تزلزل  گونه  هر  وجود  افزود:  وی 
در  را  دینداری  امر  در  اختالل  اعتقادات،  اصول 
پی خواهد داشت. نبود یا کمبود معرفت نسبت به 
امام)ع( موجب نقصان در امر دین و عدم انجام 
وظیفه و یا کوتاهی در ادای تکلیف خواهد بود. 
منظور از این شناخت تنها آشنایی با اسامی امامان 
آن هم با حفظ ترتیب امامت هر یک از آن ذوات 
تأثیر  معرفت  از  حد  این  که  چرا  نیست  مقدس 
شکل گیری  و  اعتقادی  تفکر  بنای  در  چندانی 

افعال و اخالق انسان نخواهد داشت.
دریافت  منظور  بلکه  کرد:  تأکید  حوزه  استاد 
تعلیمات  روح  با  آشنایی  و  امامان  آموزش های 

»خانم  طشک،  آباده  الزهرا)س(  خواهران  علمیه  مدرسه  پژوهش  معاون 
صدیقه میرشکاری«، از برگزاری نشست »آسیب شناسی مهارت های كالمی 
دانش  استادان، طالب،  با حضور  خانوادگی«  روابط  در  آن  نقش  و  رفتاری  و 

آموختگان و عموم خواهران در این مدرسه علمیه خبر داد. 
 در این جلسه»خانم صابردوست«، استاد حوزه و دانشگاه ، به جایگاه و نقش سالم درتحکیم 
روابط خانوادگی و اجتماعی اشاره کرد.در ادامه این مراسم »خانم خواجه« و »خانم میرشکاری« 
به بحث سازگاری افراد خانواده، اهمیت گوش دادن به صحبت های طرف مقابل و همچنین به 

بحث راه های کنترل عصبانیت، ریشه یابی آن و تغییر رفتار اشاره کردند.

در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( آباده طشک تشریح شد

نقش مهارت های کالمی و رفتاری 
در روابط خانوادگی



اخبار مدارس
فعاالن  از  نفر   53 به  پایان  در  است  گفتنی 
تا  اول  رتبه  فرهنگی  مسابقات  در  که  فرهنگی 
و  گردید  اهدا  جوایزی  بودند  کرده  کسب  سوم 
دو نفراز طالب برتر در زمینه مسابقه قرآنی طرح 
را کسب  اول  رتبه  قرآنی  نسیم که در جشنواره 

کردنه بودند نیز جوایزی اهدا گردید.

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

غرور، تکبر و حسد از آفت های
 علم است

االسالم  سخنرانی»حجت  با  اخالقی  نشست 
سید علی اکبرپور« در جمع طالب مدرسه علمیه 
خواهران الزهرا)س( گراش با هدف دانش افزایی 
اکبرپور  سید  االسالم  برگزار شد. حجت  طالب 
قلب  رقت  طلبه  خواهران  خصوصیات  از  گفت: 
روایت  رنگ تر است. در  برادران کم  در  است که 
است که هیچ عملی نیست مگر اینکه نیت داشته 
باشد و عمل هم باید از روی اخالص باشد، پس 
نیت یک طلبه باید این باشد که بگوید خدایا من 
برای اینکه به مقام توحید و عبداهلل برسم درس 

می خوانم نه برای کسب مقام و درجات.
وی افزود: از آفت های علم غرور، تکبر و حسد 
است حتی اگر نسبت به پدر و مادر این طور باشد 

خداوند آن نور علم را از دلش می برد.
این استاد حوزه در پایان داستانی درباره حضرت 

زینب)س( بیان کرد.

در مدرسه علمیه خواهران نورالثقلین میانشهر 
برگزار شد

نشست تربیتی »حیات طیبه«
ارتقاء  هدف  با  طیبه«  »حیات  تربیتی  نشست 
این  استحکام  و  خانواده ها  فرهنگی  و  فکری 
»حجت  االسالم  سخنرانی  با  مقدس  نهاد 
نهاوندی« در جمع طالب مدرسه علمیه  گیوی 

نورالثقلین میانشهر برگزار گردید.
حجت االسالم گیوی نهاوندی هدف از برگزاری 
و  همسران  بین  روابط  تصحیح  را  نشست  این 
رابطه  اگر  این که  بیان  با  و  نمود  ذکر  فرزندان 
خانوادگی  روابط  باشد،  صحیح  همسران  بین 
مصداق های  ارائه  به  خواهدشد،  تصحیح  نیز 

همسرداری خوب پرداخت.
با  همسران  کردن  صحبت  خوب  وی 
آراستگی  زوجین،  بین  دائم  محبت  یکدیگر، 
همسر  نیازهای  تأمین  و  همسر  مقابل  در 
همسرداری  مصداق های  مهم ترین  از  را 
خاطرنشان  حوزه  مبلغ  و  استاد  برد.  نام  خوب 
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نشست »معیارهای انتخاب همسر« به همت مدرسه علمیه خواهران فاطمه 
اجتماعات  سالن  در  دانشجویان  و  طالب  حضور  با  مرودشت  الزهرا)س( 

دانشگاه آزاد این شهر برگزار شد.
ازدواج  یک  داشتن  برای  گفت:  نشست  این  در  خانواده  کارشناس  دهنوی«،  »حجت االسالم 
موفق، نخستین مسئله، اصل همتایی است، به این معنا که دو جوان برای تشکیل زندگی باید 

با هم تناسب داشته باشند.
این  به  علم  علیرغم  فرهنگی  و  علمی  محیط های  در  می شود  مشاهده  متأسفانه  افزود:  وی 
موضوع، این اصل به دلیل روابط عاطفی بوجود آمده میان افراد، نادیده گرفته می شود که پس 

از مدتی منجر به طالق می شود.
استاد حوزه و دانشگاه یادآور شد: البته برخی می گویند: با عشق همه مشکالت حل می شود؛ در 
حالی که این  اشتباه محض است، چون حتی افرادی که غیر عاشقانه ازدواج کرده اند، زندگی 
موفقی داشته اند. موفقیت گروه دوم)غیر عاشقانه( به این دلیل است که مسئله همتا بودن را در 

ابتدای امر در نظر گرفته اند و خود را در دام روابط عاطفی نینداخته اند.
وی اضافه کرد: برخی نیز می گویند: در نگاه اول عاشق شدم و دست خودم نبود و این 
وابستگی.  نه  می آید،  بوجود  علقه  نخست  نگاه  در  زیرا  است؛  اشتباهی  کامال  باور  نیز 
زندگی  به  راجع  تحقیقاتی  که  معنی  این  به  کرد،  برخورد  عاقالنه  علقه  این  با  فرد  اگر 
ازدواج  فرآیند  رفت،  پیش  عاقالنه،  و  اطالعات  با  داد، سپس  انجام  مقابل  فرد  رفتار  و 

بود. خواهد  موفق 
حجت االسالم دهنوی بیان کرد: پس از گذشتن چند هفته از ایجاد علقه، دلبستگی بوجود آمد 
که اگر بدون شناخت این دلبستگی ادامه داشته باشد، سبب عشق افراطی می شود که خود سبب 

ایجاد آسیب های روانی می شود.
وی درباره مالک های همتایی و هم کفوی نیز گفت: زوجین نباید از نظر اعتقادی فاصله زیادی 
نداشته باشند که خانواده ها نیز باید از نظر مذهبی یا غیر مذهبی بودن با هم هم کفو باشند؛ 

چون رفتار خانواده بر روی فرزند أثر گذار است.
کارشناس خانواده، دومین اصل، همتایی مذهبی دانست و یادآور شد: دو جوان باید با هم مذهب 

خود ازدواج کند. یعنی شیعه با شیعه و اهل سنت با اهل سنت.
وی ادامه داد: سومین اصل، همتایی خانوادگی است ، یعنی دو جوان باید از نظر سطح خانوادگی 
نیز همتای هم باشند که همتایی خانوادگی به همتایی اقتصادی مربوط می شود. یعنی هر دو 

خانواده از نظر اقتصادی در یک سطح باشند.
عنوان کرد  خانواده  تشکیل  در  اصل  را چهارمین  فرهنگی  حجت االسالم دهنوی، همتایی 
تفاوت های  چون  است.  خانواده ها  فرهنگ  بودن  مشترک  همتایی،  این  از  منظور  گفت:  و 
ایجاد  سبب  آینده  در  است  ممکن  و  است  زیاد  بسیار  قومیت ها  و  ملیت ها  در  فرهنگی 

شود. مشکل 

حجت االسالم دهنوی در جمع بانوان طلبه و دانشجو مرودشت تبیین کرد

اخبار مدارسمعیارهای انتخاب همسر
واالی حج الهی است. که در زمینه های مختلف 
فردی و اجتماعی، از ناحیه آن پیشوایان معصوم 
صادر شده است. تنها طریق مطمئن و تنها راه 
ورود و وصول به چشمه قرآن و سنت، تمسک و 
تعهد به راه و آموزش های امامان است. در منطق 
خداوند  شناخت  امام،  شناخت  تشیع،  راستین 
است؛ شناخت پیامبر است، شناخت قرآن است.

شناخت اسالم است. شناخت راه است و بالخره 
اخالق  کرائم  و  زندگی  صحیح  جهت  شناخت 

انسانی است.

در مدرسه علمیه خواهران الزهرا )س(
 استهبان برگزار شد

نشست »بهداشت و سالمت جسم«
نشست »بهداشت و سالمت جسم« با سخنرانی 
در  سالمت  و  بهداشت  مربی  رستمی«،  »خانم 
الزهرا)س(  جمع طالب مدرسه علمیه خواهران 

استهبان برگزار شد.
خانم رستمی گفت: دیابت انواعی دارد، از جمله 
از  ای  مجموعه  که  است  اول  نوع  دیابت  آن ها 
در  ایمونولوژیکی  و  محیطی  ژنتیکی،  عوامل 
ایجاد این نوع دیابت دخیل می باشند، که نهایتا 
انسولین سبب  تولید کننده  تخریب سلول های  با 

بروز عالیم بیماری می شوند.
وی افزود: این بیماری به طور عمده در کودکان 
سنین  تمام  در  ولی  می شود،  دیده  نوجوانان  و 

می تواند ایجاد گردد.
دیابت  به  اشاره  با  سالمت  و  بهداشت  مربی 
و  ژنتیکی  عوامل  از  مجموعه ای  گفت:  دو  نوع 
دو  نوع  قندی  دیابت  آمدن  بوجود  در  محیطی 
موثر است. اختالل اصلی در این بیماری کاهش 
انسولین  به  نسبت  مقاومت  یا  و  انسولین  تولید 
می باشد، سن شیوع این نوع دیابت در میانسالی 
و عمدتا بعد از سی سالگی است. وی در پایان 
دوران  در  سوم،  نوع  دیابت  کرد:  خاطرنشان 

بارداری اتفاق می افتد.

در مدرسه علمیه خواهران الزهرا )س( 
آباده طشک برگزار شد

جشن گل های باغ نبوت
جمع  در   ،» نبوت  باغ  گلهای  جشن»  مراسم 
الزهرا  خواهران  علمیه  مدرسه  واستادان  طالب 

س آباده طشک برگزار گردید.
»حجت االسالم علی سعادت فرد« استاد اخالق 
بیان کرد: ائمه معصومین)علیهم السالم ( برای به 
برای  بلکه  نکردند.  قیام  حکومت  گرفتن  دست 
به معروف و  امر  اجرای  و  اسالم  قوانین  اجرای 

نهی از منکر قیام نمودند.
امام حسین)ع( هیچ جا نفرمودند که  وی گفت: 
کردم  قیام  حکومت  گرفتن  دست  به  برای  من 
بلکه فرمودند:» من برای احیای دین جدم رسول 





اخبار مدارس
و  همسرداری  میان  بتوانند  باید  بانوان  کرد: 
همسرداری خوب تفاوت قائل شده و مالک های 
همسرداری خوب را از دستورات اسالم آموخته و 
در جهت حفظ کیان خانواده و کاهش اختالفات 
در  گیوی  حجت االسالم  گیریم.  بکار  خانوادگی 
و  اسالم)ص(  پیامبر  زندگی  مطالعه  بر  پایان 

اهل بیت)علیهم السالم( سفارش کرد.

 در مدرسه علمیه خواهران الزهرا )س(
 آباده طشک برگزار كرد
احیاء نیمه شعبان

آباده  الزهرا)س(  علمیه  مدرسه  فرهنگی  معاون 
این  در  شعبان  نیمه  احیاء  برگزاری  از  طشک 

مدرسه خبر داد.
به گزارش خانم صابردوست، در این مراسم که 
گردید  برگزار  علمیه  حوزه  اجتماعات  سالن  در 

حدود 30 نفر از طالب و بانوان شرکت داشت.

در مدرسه علمیه خواهران الزهرا )س( كازرون 
برگزار شد

نشست با عنوان »طب اسالمی«
نشست طب اسالمی با حضور حاج آقا نادری در 
جمع طالب مدرسه علمیه الزهرا)سالم اهلل علیها( 
با اشاره  کازرون برگزار شد. حجت االسالم نادری 
به تاثیرات طب اسالمی به بیان فوائد طب اسالمی 
ائمه)علیهم السالم(  احادیث  پایان  در  و  پرداخت 

مربوط به طب اسالمی بیان کرد.

در مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا )س(
 گله دار عنوان شد

اعتقاد به ظهور منجی در آخر الزمان، 
باوری همگانی است

به مناسبت میالد با شکوه امام زمان)عج( حوزه 
همکاری  با  دار  گله  الزهرا)س(  فاطمه  علمیه 
برگزاری  به  اقدام  دار  گله  ظهور  منتظران  ستاد 
برپایی  بر  عالوه  برنامه  این  در  نمودند.  جشنی 
احمد  سید  »حجت االسالم  نمایشگاه  و  غرفه 
نشان  گله خاطر  امام جمعه شهر  فالی«،  علوی 
کرد: اعتقاد به ظهور منجی در آخر الزمان، باوری 
و حتی غیر  الهی  ادیان  تمام  است همگانی که 

الهی بر آن تأکید دارند. 
حجت االسالم علوی افزود: در طول تاریخ اسالم 
اصل  در  تأثیری  آنان  مخالفت  که  اندکی  جز 
اصل  بر  مسلمانان  تمام  ندارد،  مهدویت  اعتقاد 
ظهور چنین شخصی اجماع دارند؛ اما در برخی از 

جزئیات آن اختالفاتی دیده می شود.
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به  را  از دخترانمان  باید یکی  تأكید كرد: در هر خانواده  امام جمعه گله دار 
نام حضرت زهرا)س( نامگذاری كنیم تا فرزندانمان نیز خصوصیات این بانوی 

بزرگوار را بگیرند.
 »حجت االسالم والمسلمین سید احمد علوی« در نشست تربیتی مدرسه علمیه خواهران فاطمه 
الزهرا)س( گله دار که با حضور طالب و عموم بانوان برگزار شد،به بیان فضائل و کرامات حضرت 
زهرا)س( پرداخت و گفت: حضرت فاطمه)س( افزون بر این که در زمینه اخالقی و معنوی الگویی 
کامل هستند، در زمینه والیت پذیری نیز می توان ایشان را الگویی تمام عیار و کامل دانست. وی 
در ادامه به نقش کلیدی و حساس زنان در جامعه و خانواده اشاره کرد و تصریح کرد: در صورتی 
که مادران فداکاری و گذشت داشته باشند می توانند فرزندانی که از نظر روحی سالم هستند 
را به جامعه تحویل دهند. باید مادران به نحوه تعامل خود با فرزندان بسیار توجه داشته باشند.

در جمع طالب و بانوان گله دار مطرح شد 

اخبار مدارسحضرت زهرا)س(؛ الگوی تمام عیار والیت پذیری
خدا)ص( و همچنین برای امر به معرف و نهی 
الگویی برای ما  از منکر قیام نمودم«. این خود 
شیعیان است که برای مقابله با ظلم حتما الزم 

نیست از مقام و جایگاه باالیی برخوردار باشیم.
با توجه به جنگ نرم و آسیب ها  ایشان در آخر 
ی آن به خانواده ها توصیه نمود تا از آسیب های 

آن در امان باشند.

به مناسبت هفته عقیدتی – سیاسی در مدرسه 
علمیه خواهران حضرت نرگس )س( جهرم 

برگزار شد
تجلیل از طالب بسیجی فعال در عرصه 

نشریات
مراسم  سیاسی،   – عقیدتی  هفته  مناسبت  به 
تجلیل از طالب بسیجی فعال در عرصه نشریات 
نرگس)س(  خواهران حضرت  علمیه  مدرسه  در 
برگزار شد. »خانم عادله رنجبر« معاون فرمانده 
با  مدرسه،  فعال  بسیجیان  گفت:  طالب،  بسیج 
استعانت از امام زمان )عج( از سال 1390 اقدام 
به چاپ »فصلنامه تحلیلی خبری بصیرت ظهور« 
این  همت  به  نشریه   14 امروز  به  تا  و  کرده اند 

طالب به چاپ رسیده است.
وی ادامه داد: هدف اصلی از چاپ و توزیع این 
دیگر  و  بصیرت طالب  و  دانش  ارتقای  نشریه، 
مخاطبان در زمینه های دینی، سیاسی و بصیرتی 
می باشد که خوشبختانه این مقصود تا به امروز 
حاصل شده است و امید است که در شماره های 
آتی این نشریه، شاهد همکاری دیگر طالب در 

این زمینه باشیم.

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

نشست »آشنایی با آسیب های 
شبکه های مجازی«

شبکه های  آسیب های  با  »آشنایی  نشست 
مجازی« با سخنرانی »خانم علوی نیا« در جمع 
طالب مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( 

داراب برگزار گردید.
اقتصادی،  امنیت  اقسام  بیان  با  نیا  علوی  خانم 
میزان  بررسی  به  سیاسی  و  فرهنگی  اجتماعی، 
امنیت در تلفن های هوشمند و معمولی و اهمیت 

امنیت در شبکه های مجازی پرداخت.
و  مجازی  شبکه های  اقسام  معرفی  به  وی 
مجازی  های  شبکه  در  موجود  آسیب های 
از  استفاده  که  است  واضح  پر  گفت:  و  پرداخت 
شایسته  و  می شود  محسوب  علم  شبکه ها  این 
نیست طالب و علما از علوم روز بی بهره باشند 

ولی استفاده صحیح باید مدنظر باشد.

با  طالب  آشنایی  هدف  با  معنویت«  بحران  و  »قرآن  پژوهشی  نشست 
پیامدهای بحران معنویت و راه های مقابله با آن در زندگی در مدرسه علمیه 

خواهران الزهرا)س( نی ریز برگزار شد.
»ریحانه ریحانی«، استاد حوزه در این نشست گفت: بحران معنویت، رابطه مستقیمی با بحران 
اعتقادی و اخالقی دارد که از پیامدها و آثار سوء فردی و اجتماعی بحران اخالقی و اعتقادی 
است. وی افزود: راه شناخت فرد و جامعه ای که در مسیر بحران معنوی قرار گرفته، توجه به 
پیامدهای انحرافات اعتقادی و اخالقی است. اگر در جامعه ای آمار طالق و از هم پاشیدگی 
نظام خانواده، اعتیاد به انواع مواد مخدر و مشروبات الکلی و داروهای آرام بخش و... باال رفت، 
نشانگر ابتالی جامعه به انحرافات و بحران معنوی است و بشر در سایه علوم تجربی نیز به 
این مسئله رسیده است. استاد حوزه و دانشگاه، اعتقاد نداشتن بشر به خوبی یا بدی، اعراض از 
یاد خدا و فرار دختران و پسران از خانه را از آثار بحران معنوی برشمرد و تأکید کرد: خانواده، 
در عصر بحران معنویت دگرگون شده و قداست آن از بین می رود. وی اضافه کرد: همچنین 
فراموشی یاد خدا فرد را گرفتار دنیاخواهی و سرگرم شدن به مادیات می کند که در این صورت 

انسان خود را یک موجود ناامید و شکسته خود می نگرد.
ریحانی بیان کرد: روابط نامشروع و دوستی های میان دختر و پسر یکی از دالیل فرار آن ها از 
خانه و خانواده است که ناشی از ضعف معنوی، فقر اخالقی و اعتقادی و عدم توجه خانواده ها به 
تقویت معنویت در فرزندانشان است. وی ادامه داد: زندگی در محیط های کنونی با رنج و فشار 
روحی توأم است و بشر مادی در فکر آرامش روح و روان و رهایی از این نگرانی ها و اضطراب ها 
است و تمام این مسائل نیز به سبب فراموشی معنویت به وجود آمده است. افراد برای فرار از 
نگرانی ها به مصرف مشروبات الکی مشغول می شوند. کارشناس مسائل اجتماعی تصریح کرد: 
معنویت و بهره بردن از آیات قرآن و روایات معصومان)ع( داروی درمان بسیاری از نابسامانی ها 
و بیماری های روحی بشر امروز است. زندگی که بر اساس معنویت باشد، هیچ گاه به بن بست 
و آخر خط نمی رسد. وی گفت: معنویت یک حرکت خودآگاه و اختیاری را در رودخانه پر تألطم 
زندگی مادی به وجود می آورد، به گونه ای که هدایت الهی را شامل حال انسان امروزی می کند.

در نشست »قرآن و بحران معنویت« مطرح شد

پناه بردن به قرآن و عترت؛ راه رهایی از 
نابسامانی های جامعه امروز
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اخبار مدارس
در جمع طالب مدرسه علمیه الزهرا )س(

 كازرون برگزار شد
نشست اخالقی با عنوان »خداشناسی«

نشست اخالقی با عنوان »خداشناسی« با حضور 
استادان  و  طالب  محمدی«،  »حجت االسالم 
کازرون  الزهرا)س(  خواهران  علمیه  مدرسه  در 

برگزار شد. 
به خدا  تأکید معرفت  با  حجت االسالم محمدی 
لذا همه  از خداست  انسان  روح همه  کرد:  بیان 
انسان ها باید نسبت به خدا معرفت داشته باشند 
و خدا را بشناسند، زیرا اگر انسان به خدا معرفت 

پیدا کند به سعادت و کمال می رسد.

در مدرسه علمیه حضرت نرگس )س(
 جهرم برگزار شد

سی و نهمین دوره مسابقات سراسری 
قرآن كریم

مدیر مدرسه علمیه حضرت نرگس س جهرم، از 
برگزاری سی و نهمین دوره مسابقات سراسری 
قرآن کریم سازمان اداره اوقاف، به میزبانی این 

مدرسه خبر داد.
»خانم طاهره قره خانی«،استاد حوزه و دانشگاه 
در خصوص این مسابقات گفت: این مسابقات که 
مواجه  مردم  عموم  و  طالب  خوب  استقبال  با 
ترتیل،  قرائِت  حفظ،  ی  رشته  چهار  در  شد، 
قرائِت تحقیق و دعاخوانی برگزار گردید، و در 
هر رشته، طالب مدرسه علمیه حضرت نرگس 
نیز  خود  عالقه  و  توانایی  مطابق  جهرم  س 

کردند. شرکت 
قرآن  سراسری  مسابقات  میزبانی  افزود:  وی 
توسط مدرسه علمیه حضرت نرگس س جهرم، 
بیشتر  چه  هر  شدن  آشنا  برای  مناسبی  فرصت 
عموم مردم با این مدرسه، طالب و استادان آن 

بوده است.

در مدرسه علمیه خواهران الزهرا )س( 
كازرون برگزار شد

مراسم احیا شب نیمه شعبان
برگزاری مراسم احیاء شب نیمه شعبان و جشن 
علمیه  مدرسه  در  زمان)عج(  امام  میالد  بزرگ 

الزهرا)س( کازرون برگزار شد.
حجت االسالم یاسین راد با اشاره به عظمت شب 
نیمه شعبان به بیان وظایف بانوان منتظر پرداخت 
و گفت: حجاب مهم ترین سنگری است که یک 

زن در جبهه انتظار باید آن را حفظ کند.
گفتنی است در ادامه این مراسم اعمال مخصوص 
نیمه شعبان در فضایی معنوی و با نشاط، با حضور 
نوجوانان و عموم خواهران شهرستان  و  جوانان 

انجام شد.

طالب  جمع  در  استهبان  جمعه  امام  خاوری«،  والمسلمین  »حجت االسالم 
مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( این شهر بیان مشکالت و آسیب شناسی 

جذب افراد به حوزه و راه های جذب افراد اشاره كرد.
وی گفت: حوزه های علمیه در طول تاریخ پرونده درخشانی از خود به جا گذاشته اند که استمرار 
فکر و عمل دینی ، مرهون تالش مراجع عظام ومبلغان حوزه های علمیه است. گرچه بانوان 
در اغلب زمان ها از فیوضات الهی برخوردار بوده و مستقیم و غیر مستقیم مخاطب ندای الهام 
بخش پیام آوران دینی قرار داشته اند. ولی به دالیل مختلف به وجود آمدن حوزه های علمیه 

خواهران ضرورت یافت که تاسیس گردد.
استاد حوزه تأکید کرد: حوزه های علمیه از جهات مختلفی به گسترش دین و دینداری کمک 
می کنند از جمله: ارتقای دانش و دینداری خواهرانی که وارد حوزه ها می شوند. ترویج دانش 
دینی در میان بانوان به طور مستقیم و به وسیله مبلغان زن با اتکای بر نیازها و تجارب زنان. 

گسترش دینداری در خانواده ها و...
وی ادامه داد: متاسفانه گاهی مشکالتی نظیر اختالفات خانوادگی به دلیل عدم مهارت کافی 
دختران در جمع بین زندگی تحصیلی و زندگی خانوادگی که زاییده عصر جدید بوده و ارتباط 
با تحصیالت حوزوی ندارد و حتی مشکالت شوهران در حل مسائل روزمره زندگی زناشویی 
همه اموری هستند که باعث عدم پرداختن خواهران به تحصیل در حوزه می شود و باید سعی 

شود که این دیدگاه ها را تغییر داد.

مدرسه  فرهنگی  معاونت  همت  به  خواهر  طالب  افزایی  بصیرت  نشست 
الزهرا)س( گراش برگزار شد.

مسئول کل سرمربی حلقه های صالحین کشور دراین برنامه، طی سخنانی اظهار داشت: اگر 
ارتباط بندگان با خدا به درستی برقرار نشود در نتیجه محبت به خالق به وجود نمی آید اما اگر 

این ارتباط به خوبی برقرار شود به احکام الهی عمل می شود.
خانم معصومه شکری  با اشاره به  آیات و روایات، اساس دین اسالم را محبت اهل بیت بیان 

داشت و افزود: معرفت به خدا عشق و ارتباط می آورد.
وی در بخش دیگری از سخنانش به تفسیر سوره مبارکه »عصر« پرداخت و گفت: این سوره 
مبارکه تکالیف و وظایفی را برای ما بیان می کند تا ما را  با وظایف و جایگاهی که در جامعه 

اسالمی داریم، آشنا کند.
شکری، ایمان بدون عمل صالح را در برابر شیطان ناکافی دانست و خاطر نشان کرد: شیطان 
هنگامی که می خواهد انسان را وسوسه کند با لشکرش انسان را محاصره می کند در نتیجه 

انسان بدون ایمان و عمل صالح  مقابل شیطان مغلوب می شود.
وی در پایان باتاکید براینکه شجره صالحین یکی از عرصه هایی است که توصیه  به حق و صبر 
در آن رعایت می شود، گفت: همچنین صالحین یکی از بخش های عملی مباحث حوزه های 

علمیه می باشد، که باید به آن توجه جدی بشود.

برگزاری نشست بصیرت افزایی 
در مدرسه الزهرا )س( گراش 

امام جمعه استهبان:

نقش حوزه های علمیه خواهران در گسترش دینداری

اخبار مدارس
در مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا )س( 

داراب برگزار شد
كارگاه مقاله نویسی

عفت  »خانم  سخنرانی  با  نویسی  مقاله  کارگاه 
علمیه خواهران  در جمع طالب مدرسه  کمال« 

فاطمه الزهرا)س( داراب برگزار گردید.
و  مساله  یابی  اهمیت  بیان  ضمن  کمال  خانم 
به  تحقیقاتی،  موضوع  یک  انتخاب  چگونگی 
چگونگی  و  علمی  مقاله  یک  اجزای  معرفی 
کتابخانه های  به  مراجعه  با  اطالعات  گردآوری 
دیجیتال و سایت های اینترنتی پرداخت و در ادامه 
یک مقاله علمی پژوهشی به صورت عملی مورد 
بررسی قرار داد و ساختار آنرا به تفکیک توضیح 

دادند
شایان ذکر است این کارگاه با هدف ایجاد انگیزه 
در طالب جهت شرکت در فراخوان ها و ارتقاء 
توان طالب در زمینه نوشتن مقاله ها و چگونگی 
استفاده از فناوری های نوین و بکارگیری در امور 

پژوهشی انجام گرفت.

امام جمعه استهبان در جمع طالب خواهر عنوان كرد
قلب، سرچشمه تمامی  جوشش  ها و 

خیزش  های وجود آدمی
االسالم  »حجت  حضور  با  اخالقی  نشست 
در  استهبان  جمعه  امام  خاوری«  والمسلمین 
شهر  این  الزهرا)س(  خواهران  علمیه  مدرسه 
برگزار شد. این استاد حوزه گفت: قلب و بصیرت 
در مسیر کمال  معنوی  مولفه  های مهم  از  قلبی 
ناب  روایات  و  کریم  قرآن  در  که  است  انسان 
قلب  است.  شده  آن  بر  بسیاری  اسالمی تاکید 
سرچشمه تمامی  جوشش  ها و خیزش  های وجود 
آدمی  است. یکی از اسمای حق تعالی، مدبر است 
روز  تدبیر  به  آن  وسیله  به  جهان  پروردگار  که 
باید  نیز  انسان  نظام خلقت می پردازد.  و  و شب 
خویشتن را متخلق به اخالق الهی کند و تدبیرگر 

روز و شب خویش باشد.
درگاه خدا  از  تحویل سال  دعای  در  افزود:  وی 
بهترین  به  را  ما  وجود  طبیعت  که  می خواهیم 
تغییر  این  کندو  تبدیل  طبیعت  ها  نیکوترین  و 
و  تغییر  با  همسو  را  ما  وجود  ظاهری  یا  باطنی 
و  دگرگونی طبیعت ظاهری در مسیر شکوفایی 
عنوان  استهبان  جمعه  امام  دهد.  قرار  بالندگی 
تغییر  همان  حال  احسن  به  حال  تحویل  کرد: 
و  است؛  الهی  حال  حسن  به  انسان  حال  سوء 
این تغییر وقتی تحقق می یابد که از پلیدی گناه 
فرا  را چون چراغی  واجبات  انجام  یابیم؛  رهایی 
روی راه خود قرار دهیم تا ما را به سوی حسن 
حال الهی رهنمون سازد؛ زنگار صفات پلید را از 
حال  به حسن  ما  حال  تا سوء  برداریم  دل  آینه 

نگار تبدیل شود.
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در جمع طالب مدرسه الزهرا)س( گراش

 مطرح شد
عوامل ایجاد بركت در زندگی

سخنرانی  با  برکت  پر  زندگی  اخالقی  نشست 
خانم فاطمه فردفانی و با حضور طالب و مردم 
شهر گراش باهدف بکارگیری آموزه های دینی 

برگزار شد.
مباحثی  از  یکی  گفت:  فردفانی  فاطمه  خانم 
است؛  مهمانی  می شود،  برکت  ایجاد  باعث  که 
میان  از  و  است  بوده  انبیا  سنت  از  مهمانداری 
انبیا حضرت ابراهیم)ع( مشهور به مهمان نوازی 
داشتند؛  اباضیف  صفت  به  شهرت  که  بودند 
است  روایت  نمی خوردند.  غذا  مهمان  بدون  و 
روزی  و  رزق  می کنند،  مهمان داری  که  افرادی 
آن ها سریعتر از کاردی که در گوشت فرو می رود، 

می رسد.
و  پاش   و  ریخت  چشمی،  هم  و  چشم  وی 
این  دهنده  کاهش  عوامل  از  را  گرایی  تجمل 
که  خانه ای  افزود:  و  دانست  موکد  مستحب 
وارد  خدا  مالئکه  نشود،  وارد  مهمان  آن  در 
را  خانه  این  علما  فرمایش  مطابق  و  نمی شود 
افراد  نیست  الزم  می گیرد.  نکبت  و  ظلمت 
بیگانه و غریب دعوت کنیم. افراد درجه یک و 

دو را مهمان کنیم.
ورود  تاثیرات  بیان  به  دانشگاه  و  حوزه  استاد 
مهمانی  هیچ  گفت:  و  پرداخت  خانه  به  مهمان 
رزق خودش  اینکه  مگر  نمی شود،  وارد  خانه  به 
را به همراه دارد؛ بالیای اهل خانه را دور کرده 
که  زمانی  می کند.  پاک  را  خانه  اهل  گناهان  و 
تمام  با  می رود(  منزل  می کند)از  رحلت  مهمان 
گناهان اهل منزل می رود،حتی اگر گناهان اهل 

منزل به اندازه هفت طبقه آسمان باشد.
خانم فردفانی در ادامه 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 
اطاعت  از هر گونه سر پیچی،  معصیت و خالی 

فرمان کند.
مسلم است که این اوصاف در کمتر کسی جمع 
محال  را  آن  اصواًل  بعضی  اینکه  ولی  می شود 
پنداشته اند بی اساس است و دلیل بر عدم آشنایی 

آنها به این مفاهیم و مراحل عبودیت است. 
بر  که  کسي  فرمودند:  کاظم)ع(  امام  که  چرا 
او  بگوید  الحمدهلل  و  کند  را  خدا  حمد  نعمتي 
آن  از  او  حمد  این  و  است  کرده  شکرگزاري  را 
نعمتي که به او داده أفضل و باالتر است. یا در 
جای دیگر امام صادق)ع( می فرمایند: کسي که 
توفیق شکرگزاري به او عطا شده زیادتي نعمت 

هم نصیب او مي گردد.
برکت  ایجاد  عامل  آخرین  را  انفاق  حوزه  استاد 
دانست  آدمی  سعادت  و  رشد  مایه  و  زندگی  در 

عموم  و  ویژه طالب  ظهور«  تا  »از شهادت  عنوان  با  مهدویت  بزرگ  جشن 
خواهران داراب در مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( داراب برگزار شد.

در این مراسم »حجت االسالم قانعی«، نماینده ولی فقیه داراب خاطرنشان کرد: هرکس بخواهد 
به خدا ایمان داشته باشد و از او اطاعت کند باید امام زمانش را بشناسد و از او فرمان ببرد و 
الزمه اطاعت، شناختن امام و پذیرفتن او است. وی در ادامه گفت: یکی از موانع ظهور امام 
واقعی؛ کسب  منتظر  عنوان  به  منتظر  وظایف  گفت:  و  دانست  گناهان  زیاد شدن  زمان)عج( 

معرفت نسبت به حضرت مهدی)عج( و تهذیب نفس و اصالح فردی است.

رئیس اداره تبلیغات اسالمی داراب گفت: مشکالت و سختی ها را در راه تبلیغ 
به جان بخرید، از جوانان و نوجوانان در این مسیر غافل نشوید.

»حجت االسالم صادقی« رئیس اداره تبلیغات اسالمی داراب بیان کرد: تبلیغ دین باالترین مقام 
بوده که این توفیق الهی راخدا به شما مبلغان عنایت کرده است. و شما مبلغین باید »کونوا دعاة 
الناس بغیرالسنتکم« باشید. وی گفت: مشکالت و سختی ها را در راه تبلیغ به جان بخرید، از 
جوانان و نوجوانان در این مسیر غافل نشوید، مسائل شرعی رابیان کنید، با مردم در بیان مسائل 
و مشکالت اقتصادی و اجتماعی همراهی کنید، راهکارهای الزم را ارائه دهید، مسئله مهدویت و 
امام زمان)عج( را فراموش نکنید. در ادامه »خانم معصومی« مدیر این مدرسه در بیان رهنمودهای 
خود به مبلغان گفت: مردم را در این ماه مبارک با نعمات الهی آشنا کنید؛ مردم را عاشق و شیفته 
خدا گردانیند، بینش مردم به مسائل اعتقادی را درآنان افزایش دهید. در پایان این گردهمایی سبد 
تبلیغی که شامل 4عدد سی دی با موضوعات نکته های ناب همسرداری و تربیت فرزند، سی دی 

امیربیان ویژه ماه رمضان، سی دی مراقبات ماه رمضان دراختیار مبلغین قرارداده شد.

به همت معاون فرهنگی مدرسه علمیه الزهرا)س( گراش، جلسه بهداشت با 
موضوع طب اسالمی برای عموم با هدف بکارگیری آموزه های دینی در مدرسه 

علمیه الزهرا)س( گراش برگزار شد.
»خانم فاطمه سعادت« پرستار و مسئول بهداشت اداره آموزش و پرورش شهرستان گراش با 
اشاره به آیات و روایات استفاده شده در طب اسالمی گفت: در طب اسالمی باید مزاج ها را 

بشناسیم که بدن ما ایرانی ها طبع و غذای ایرانی را می پسندد. 
وی  افزود: در اسالم فقط دو وعده صبحانه و شام وجود داشته است. صبحانه؛ اصلی ترین وعده 
غذایی، از اذان صبح تا ساعت هشت باید کامل خورده شود؛ ناهار بهتر است خورده نشود و وعده 

شام نیز بهتر است از ابتدای اذان مغرب تا ساعت هشت شب مصرف شود.

در مدرسه علمیه الزهرا)س( گراش برگزار شد:

برگزاری کالس  طب اسالمی  

در مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا )س( داراب مطرح شد

از شهادت تا ظهور

مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا )س( داراب برگزار کرد

گردهمایی مبلغان طرح طریق هدایت

اخبار مدارس
با حضور 50 مبلغ مدرسه علمیه خواهران 

فاطمه الزهرا )س( داراب برگزار شد
مراسم معنوی اعتکاف با عنوان

»بربال ملکوت«
مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س(داراب، 
ملکوت  بربال  عنوان  با  اعتکاف  معنوی  مراسم 
با حضور 800 نفر از خواهران معتکف را برگزار 

کرد.
علمیه  مدرسه  مبلغین  و  طالب  نفراز   50
عنوان  به  داراب،  الزهرا)س(  فاطمه  خواهران 
فرهنگی،  برنامه های  کلیه  افتخاری  خادمین 
تبلیغی،تدارکاتی و پشتیبانی اعتکاف را به عهده 

داشتند.
زالل  عنوان  با  شرعی  سواالت  به  پاسخگویی 
دعا،  قرائت  جماعت،  نماز  برگزاری  احکام، 
امام  میالد  جشن  مراسم  نماز،  قرائت  تصحیح 
های  حلقه  تشکیل  شهدا،  روایتگری  علی)ع(، 
اجرا  فرهنگی  های  برنامه  جمله  از  و...  معرفت 
شده توسط طالب مدرسه علمیه خواهران فاطمه 

الزهرا)س( داراب بود.
جمع  در  مدرسه  این  مدیر  معصومی«،  »خانم 
معتکفین گفت: اعتکاف حرکت به سوی خداست 
باید غبارهای دل  آینه دل  و برای شفاف شدن 
را پاک و از هر فرصتی برای بندگی خدا استفاده 

کرد.

برگزاری كارگاه تخصصی حقوق و 
مسئولیت های اجتماعی بانوان 

در حوزه شیراز
مسئولیتهای  و  حقوق  تخصصی  کارگاه  اولین 
خواهر  طالب  توسط  ایرانی  بانوان  اجتماعی 
علمیه  حوزه  این  در  شیراز  فاطمیه)س(  مدرسه 

برگزار شد.
های  مسئولیت  و  حقوق  تخصصی  کارگاه 
این  فرهنگی  معاونت  همت  به  بانوان  اجتماعی 
مدرسه برای اولین بار در مدرسه فاطمیه شیراز 
با  علمیه  حوزه  معاونین  و  طلبه  خواهران  ویژه 

حضور 60 نفر در این مدرسه برگزار شد.
در  شیراز  فاطمیه  مدرسه  مدیر  دستغیب  خانم 
ازدواج  داشت:  اظهار  تخصصی  کارگاه  این 
است  هایی  مسئولیت  و  حقوق  پیدایش  سبب 
اعضای  سایر  و  زن  و  مرد  از  یک  هر  که 
صاحب  هر  و  دهند  انجام  را  آنها  باید  خانواده 
به  این وظایف  برسد. عمده  به حق خود  حقی 
خانواده  اساس  که  مربوط می شود  زن  و  مرد 
دو  آن  که  صورتی  در  و  دهند  می  تشکیل  را 
وظایف خود را بشناسند و آن ها را انجام دهند 
اعضای  و  خود  بختی  موجب خوش  تردید  بی 

خانواده می شوند.
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وتصریح کرد: انفاق از امور مهم برای رفع فاصله 
تکامل  و  سعادت  به  انسان  رسیدن  و  طبقاتی 
با  کننده  انفاق  فرد  که  ترتیب  این  به  است. 
بخشش سرمایه های مادی و معنوی، روح خود 
خداوند،  نزد  و  داده  نجات  اخالقی  رذایل  از  را 
اجر عظیم دریافت کرده است و فردی که مورد 
انفاق قرار گرفته، فرصت بیشتری برای ارتباط با 
جامعه  در  اجرای عدالت  به  امیدوار  و  یافته  خدا 

گشته است.
وی افزود: بسیاری از انسان ها گمان می کنند 
انفاق فقط به نفع کسی است که مورد انفاق قرار 
بیشترین سود شامل حال  حالیکه  در  گیرد،  می 
و  اوست  اختیار  در  آنچه  از  که  شود  می  کسی 
به آن عالقه مند است، انفاق و گذشت می کند. 
از صفات رذیله چون حسادت، طمع  در حقیقت 
و... فاصله می گیرد و به خداوند بی نیاز نزدیکتر 
می شود و می آموزد که بهترین چیزهایی را که 
دیگران  اختیار  در  چشم داشتی  هیچ  بدون  دارد، 
قرار دهد و این نکته روح خداجویی را در انسان 
بیدار می کند و انسان را از دلبستگی به دنیا دور 

می کند.
از  را  طبقاتی  اختالف  مسأله  فردفانی  خانم 
کرد:  تأکید  و  دانست  بشر  مشکالت  مهمترین 
در  ثروت  شدن  انباشته  و  عدالت  رعایت  عدم 
زده  دامن  مشکل  این  بر  اندک  ای  عده  دست 

است. 
آنچه این مسأله را تشدید می کند، بسته شدن 
معنی  به  تعاون  و  انسانی  های  کمک  درهای 
رباخواری که  و همچنین  به روی مردم  حقیقی 
در  دقت  با  است  فاصله طبقاتی  عوامل  از  یکی 
آیات قرآن مجید آشکار می شود یکی از اهداف 
طریق  از  طبقاتی  اختالف  بردن  بین  از  اسالم 
پرداخت  وجوب  رباخواری،  چون  اموری  تحریم 
از قبیل زکات و خمس و  مالیات های اسالمی 
وقف  انفاق،  به  تشویق  و  آنها  مانند  و  صدقات 
و  مالی  و کمک های مختلف  الحسنه  و قرض 
برادری  و  ایمان  روح  کرده  زنده  مهمتر  از همه 

انسانی در میان مسلمانان است.
وی در پایان به بیان فضایل ماه مبارک رمضان 
پرداخت و اظهار داشت: یکی از راه های افزایش 
ماه  در  حرام  از  پرهیز  انسان،  وجودی  ظرف 

رمضان است. 
هرچه ظرف بزرگتر باشد، رزق و برکت دو چندان 
خواهد شد. ماه رجب و شعبان ظرف آماده سازی 
باعث  روزه  است.  رمضان  ماه  برای  فردی  هر 
دوری از حرام می شود و شخص روزه دار هنگام 
ارتکاب گناه، راحت تر چشم پوشی خواهد کرد و 
اراده  تقویت  باعث  را ترک می کند و همین  آن 
برابر  دو  نیک  اعمال  ثواب  ماه  این  در  می شود. 
می شود، مانند: نماز خواندن. یا صدقه دادن، که 
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به مناسبت هفته معلم و گرامیداشت یاد و خاطره استاد مطهری)ره( و عید 
از طالب و استادان در مدرسه علمیه خواهران  با حضور برخی  بزرگ مبعث، 

كوثر آباده برگزار گردید.
»خانم اعظم عسکری«، طلبه پایه 4 با اشاره به حدیث امام سجاد)ع(که فرموده اند: »اگربخواهیم 
حق خداوند رابجا بیاوریم باید بنده خوبی باشیم«، یادآورشد: برای بندگی چند شرط الزم است 
که داشتن روحیه توحیدی در رأس آن ها است. متأسفانه در عصر حاضر اکثر ما به خداوند 
نگاهی طلبکارانه داریم، اما بهتراست از خودمان بپرسیم که تاکنون درمقابل الطاف بی پایان 

خداوند چه کرده ایم.،آیامحبت خالصانه خود را نثارش کرده ایم؟
وی گفت: از راه های بندگی داشتن روحیه سپاسگذاری است.

خانم اعظم عسکری با توجه به فرمایش مقام معظم رهبری)مدظله العالی( که می فرمایند:» 
درمحبت کردن تنها جایی که حد و اندازه ندارد محبت به همسر است« در اینجا از این سخن 
ارزشمند به این نکته می رسیم که داشتن روحیه توحیدی همراه با محبت و گذشت شاه کلید 
بسیاری از مشکالت امروز بشر است. در پایان »خانم فرخی« هدایایی رابه رسم سپاس تقدیم 

استادان کرد و از زحمات این بزرگواران تقدیر و تشکر انجام شد.

»حجت االسالم  گفت:  جهرم  نرگس)س(  حضرت  علمیه  مدرسه  مدیر 
جهرمی« از استادان برجسته حوزه علمیه، دلسوزان به نظام مقدس جمهوری 

اسالمی و انقالب و نمونه یک استاد اخالق خودساخته بود.
 »خانم طاهره قره خانی«، مدیر مدرسه علمیه حضرت نرگس)س( جهرم ضمن ابراز تأثر و 
استادان برجسته  از  استاد فرهیخته گفت: »حجت االسالم جهرمی«  این  از درگذشت  تأسف 
حوزه علمیه، دلسوزان به نظام مقدس جمهوری اسالمی و انقالب و نمونه یک استاد اخالق 
خودساخته بود که از سال های ابتدایی تأسیس مدرسه علمیه خواهران حضرت نرگس جهرم، 

با این مدرسه همکاری داشتند.
وی گفت: کالس درس و مجلس وعظ آن بزرگوار بسیار دلنشین، ساده، اثرگذار و سرشار از 
صفا و معنویت بود، و حیات طیبه آن عبد صالح می تواند الگویی برای همه خداجویان، به ویژه 
طالب جوان و روحانیون باشد. ایشان در کنار مشغله های کاری بسیاری که به علت فعالیت در 
ارگان های مختلف داشتند اعم از امامت جمعه شهرهای مختلف، استاد دانشگاه، ریاست اسبق 

سازمان تبلیغات جهرم خالصانه در راه رشد و تعالی علمی و اخالقی طالب تالش می کردند.

ارتحال حجت االسالم جهرمی

در مدرسه علمیه خواهران کوثر آباده تشریح شد

سبک زندگی اسالمی

اخبار مدارس
اثر  و  خانواده  در  زن  نقش  کرد:  اضافه  وی 
بیشتر  مرد  از  زیادی  های  جنبه  از  او،  وجودی 
است، زن به سبب استعدادهای شایسته ای که 
دارد می تواند تاثیرهای متفاوت و مهمی در خانه 
و اداره آن داشته باشد، به همین منظور مسئولیت 
هایی از قبیل خانه داری، شوهر داری و تربیت 

فرزند به عهده او می باشد.
این استاد حوزه افزود: عالوه بر موضوعات مطرح 
شده، زن به عنوان یک مسلمان مسئولیت های 
اسالمی فردی مانند نماز، روزه و حج، فراگیری 
واجبات دین و نیز مسئولیت های اجتماعی مانند 
واجد  در صورت  منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر 
دارد که  را  به مسلمانان  و خدمت  بودن شرایط 
باید در مرحله اول مسئولیت های اسالمی خود 

را انجام بدهد.
طالب  تخصصی  کارگاه  این  در  است:  گفتنی 
چون  مباحثی  با  شیراز   فاطمیه  مدرسه  خواهر 
امور  اداره  زنان،  بودن  مادر  و  همسر  مسئولیت 
امانت  خانواده،  در  زن  کاری  وظایف  و  داخلی 

داری زن آشنا شدند.

نشست هیئت امناء مدرسه علمیه 
خواهران الزهرا )س( ششده

خواهران  علمیه  حوزه  امناء  هیئت  نشست 
»حجت االسالم  حضور  با  ششده  الزهرا)س( 
شهبازی«، حجت االسالم والمسلمین دادگر امام 
جمعه ششده، »آقای بالغی« رئیس اداره آموزش 
و پروش ششده، »حجت االسالم دادگر« برگزار 
گردید. »خانم حسن زاده«، هدف از برگزاری این 
نشست را تعامل بیشتر با ادارات و سازمان ها و 
رسیدگی به مشکالت و امورات این حوزه اعالم 
کرد. وی درابتدای نشست به گزارشی از فعالیت های 

انجام شده پرداخت.
شهبازی«  »حجت االسالم  نشست  این  در   
زمین  خرید  و  انتخاب  با  رابطه  در  حاضرین  با 
و  به بحث  پیشنهادی  زمین  بین سه  از  مناسب 

تبادل نظر پرداخت.

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

برگزاری فراخوان انتظار موعود
محورهای  با  موعود«  »انتظار  فراخوان 
امام  درباره  شعر  و  دل نوشته  مقاله نویسی، 
زمان)عج( با هدف زمینه سازی فرهنگ انتظار و 
اشاعه ترویج فرهنگ مهدوی در مدرسه علمیه 

خواهران فاطمه الزهرا)س( داراب برگزار شد.
و  شرکت  فراخوان  این  در  طالب  از  نفر   17
اهدا  یادبود  رسم  به  هدایایی  برگزیدگان  به 

گردید.


