
انتصـاب معـاون فـرهنگی تربیتی
و ابقای معاون اداری مالی 

حــوزه های علمیه خــواهـران

دیدار مدیر حوزه های 
علمیه خواهران با امام 

جمعه کرمان

با حضور آیت اهلل مقتدایی؛

ســامانه زنان اسوه 
تاریخ اسالم رونمایی 

شد
مدیر سنجش و پذیرش حوزه های

علمیه خواهران:

نتایج اولیه پذیرش 
حوزه های علمیه 

خواهران اعالم شد

آیت اهلل مقتدایی:

برخی از بانوان طلبه با 
بهر ه گیری از فضای مجازی مبلغ 

دین برای هزاران نفر هستند
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مدیر حوزه های علمیه خواهران کشور با صدور احکامی معاون جدید فرهنگی تربیتی این نهاد را منصوب و 
معاون اداری مالی آن را ابقا کرد.

 ص . 8

 ص . 10

شماره صد و سی و نهم/ نیمه اول اردیبهشت ماه سال دولت و ملت، همدلی و هم  زبانی

آ یت اهلل العظمی سبحانی 
در دیدار مدیر حوزه های علمیه خواهران کشور:

برخی از بانوان طلبه 
می توانند فرهنگ دینی یک 

شهر را متحول کنند

 ص . 5 ص . 11  ص . 3

بازدید مدیر 
حوزه های علمیه خواهران 

از مدارس علمیه 
استان کرمان

معاون اداری مالی حوزه های علمیه 
خواهران خبر داد:

احداث 450 هزار مترمربع بنا

در حوزه های علمیه خواهران

با حضور مدیر حوزه های علمیه 
خواهران کشور انجام شد:

افتتاح ساختمان 
مدرسه علمیه  ریحانه 
النبی)س( رفسنجان

از  کشور  خواهران  علمیه  حوزه های  مدیر 
بازدید  کرمان  استان  حوزوی  واحدهای  برخی 
به  حوزوی  واحدهای  این  جمع طالب  در  و  کرد 

پرداخت. سخنرانی 

خواهران  علمیه  حوزه های  مالی  اداری  معاون 
مدیریت  مرکز  تاسیس  زمان  از  گفت:  کشور 
با  حوزوی  واحد   170 خواهران  علمیه  حوزه های 
احداث  در کشور  بنا  مترمربع  هزار  زیربنای 450 

شده است.

النبی)س(  ریحانه  علمیه  مدرسه  ساختمان 
رفسنجان طی مراسمی با حضور مدیر حوزه های 

علمیه خواهران کشور افتتاح شد.

کانونی  معلم  پرورش،  و  آموزش  در 
در  را  نقش  تأثیرگذارترین  و  ترین 
شکل دهی شخصیت فکری و روحی 
دانش آموزان و نسل آینده کشور دارد 
و  مادر  و  پدر  حتی  که  ای  گونه  به 
بر  تأثیرگذاری  چنین  زندگی  محیط 

دانش آموز ندارند.
مقام معظم رهبری  ص . 4

 ص . 2
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اخبار مدارس
اعزام تعدادی از مبلغان مدرسه فاطمیه 

جلفا به اردوی جهادی
شهر  فاطمیه  خواهران  علمیه  مدرسه  ,مدیر 
جلفا استان آذربایجان شرقی از اعزام تعدادی از 

طالب این مدرسه به اردوی جهادی خبر داد.
مبلغان  از  تعدادی  گفت:  خاتون محمدی  نرجس 
فرهنگی  جهادی  اردوی  در  علمیه  مدرسه  این 
عباد با عنوان »سفیران فاطمی« شرکت کردند.

این  تبلیغی  فعالیت های  محل  شد:  یادآور  وی 
جنوبی  خراسان  استان  محروم  روستاهای  گروه 

بود.
فاطمیه شهر جلفا  مدیر مدرسه علمیه خواهران 
اظهار کرد: مبلغان در این اردو به بیان و تبیین 
قرآنی  قصه های  و  احکام  اعتقادی،  موضوعات 

پرداختند. 
وی ادامه داد: جلسه مبلغان در دو نوبت صبح و 
نوجوانان،  کودکان،  سنی  گروه های  برای  عصر 

جوانان و بزرگساالن برگزار شد. 

اعزام طالب مدرسه خدیجه کبری)س( 
سوسنگرد به مناطق جنگی

,مدیر مدرسه علمیه خواهران حضرت خدیجه 
کبری)س( سوسنگرد از اعزام طالب این مدرسه 

علمیه به مناطق جنگی خبر داد.
از  نفر   30 سفر  این  در  گفت:  بوحمیدی  زینب 
طالب تحت عنوان اردوی راهیان نور به مناطق 

جنگی عملیاتی دفاع مقدس اعزام شدند.
وی افزود: طالب به در این سفر راهیان نور از 
مناطقی همچون طالئیه، شلمچه، شهدای علقمه 
و شهدای هویزه بازدید و با شهدای هشت سال 

دفاع مقدس تجدید پیمان کردند.

بازدید دانش آموزان یاسوجی از 
مدرسه علمیه فاطمیه

فاطمیه  خواهران  علمیه  مدرسه  ,سرپرست 
شهر یاسوج از بازدید مسؤوالن و دانش آموزان 
دبیرستان کمایی مقدم از این مدرسه علمیه خبر 

داد.
فاطمه سادات رضوی گفت: این بازدید با هدف 
پرورش  و  آموزش  و  حوزه   میان  بیشتر  تعامل 

برگزار شد.
شهر  فاطمیه  خواهران  علمیه  مدرسه  سرپرست 
آموزان  دانش  بازدید  این  در  شد:  یادآور  یاسوج 
وضعیت  با  کمایی مقدم  دبیرستان  مسؤوالن  و 

علمی و شرایط تحصیل در حوزه آشنا شدند.
نمایشگاه  از  دیدار  کرد:  تصریح  وی 
بروشور  و  مهدوی  کلیپ  پخش  مهدویت، 
برنامه های  دیگر  از  ماهواره  موضوع  با 
دبیرستان  آموزان  دانش  و  مسؤوالن  بازدید 
خواهران  علمیه  مدرسه  از  کمایی مقدم 

بود. یاسوج  شهر  فاطمیه 

انتصاب معاون 
فرهنگی تربیتی 
و ابقای معاون 
اداری مالی 

حوزه های علمیه 
خواهران

خواهران  علمیه  حوزه های  مدیر 
جدید  معاون  احکامی  با صدور  کشور 
فرهنگی تربیتی این نهاد را منصوب و 

معاون اداری مالی آن را ابقا کرد.
مدیریت  مرکز  عمومی  روابط  گزارش  به 
و  حجت االسالم  خواهران  علمیه  حوزه های 
المسلمین محمودرضا جمشیدی در حکم خود 
خطاب به حجت االسالم قندی معاون پیشین 
فرهنگی تربیتی حوزه های علمیه خواهران وی 
را به عنوان مشاور خود و با حفظ سمت مدیر 
حوزه  علمیه خواهران استان قم منصوب کرد.

متن این حکم به این شرح است: 
برادر عزیز و مکرم حجت االسالم و المسلمین 

حاج شیخ محمدتقی قندی
سالم علیکم و رحمه اهلل

بیش از یک دهه مجاهدت خالصانه، عالمانه و 
بی دریغ جنابعالی در مسئولیت معاونت فرهنگی 
علمیه  حوزه های  مدیریت  مرکز  تربیتی 
برکات  و  آثار  منشا  الهی  فضل  به  خواهران 
گردیده  سترگ  مجموعه  این  در  ماندگاری 
است، به طوری که شاهد درخشش طالب و 
مختلف  عرصه های  در  مرکز  دانش آموختگان 

اخالقی، علمی، فرهنگی و تبلیغی هستیم.
نظر به استعفای جنابعالی از معاونت فرهنگی 
موثر  خدمات  از  قدردانی  ضمن  تربیتی، 
همکاران  و  کارشناسان  مدیران،  حضرتعالی، 
تربیتی،  فرهنگی  معانت  مجموعه  معزز 
جنابعالی را به عنوان مشاور عالی مدیر مرکز 

در امور فرهنگی تربیتی برمی گزینم.
الزم است در این مسئولیت عالوه بر شرکت 
به  اداری  شورای  و  تربیتی  علمی  شورای  در 
عنوان عضو ثابت، با حضور در گروه مشاوران 
امور  شایسته تر  تدبیر  در  مرکز،  مدیریت 
و  تعلیم  جامع  نظام  تهیه  و  مرکز  راهبردی 

تربیت مشارکت فعال داشته باشید.
نظر به اهمیت و جایگاه ویژه استان قم عش 
جایگاه  و  السالم  و  الصلوه  علیهم  محمد  آل 
معصومه  فاطمه  حضرت  بیت  اهل  کریمه 
جایگاه  ارتقای  ضرورت  و  علیها  اهلل  سالم 
تبلیغی  و  تربیتی  اخالقی،  آموزشی،  پژوهشی، 
استان و توجه ویژه به ارتقای علمی و اخالقی 

مراکز  انتقال  به  توجه  با  و  دانش آموختگان 
به  مجازی  آموزش های  و  مدرس  تربیت 
از  استفاده  و  تعامل  ضرورت  و  استان  این 
در  علیها  اهلل  سالم  الزهرا  جامعه  ظرفیت 
خواهران  علمیه  حوزه های  ارتقای  مسیر 
ویژه  اختیارات  و  با حفغظ سمت  را  جنابعالی 
استان  به عنوان مدیر حوزه علمیه خواهران 

می نمایم. منصوب  قم 
امید است با اتکال به عنایات الهی و توجهات 
فرجه  تعالی  اهلل  عجل  عصر  ولی  حضرت 
و  موفق  محوله  وظایف  انجام  در  الشریف 

سرافراز باشید.
مدیر حوزه های علمیه خواهران کشور همچنین 
در حکمی حجت االسالم رضا اسکندری را به 
عنوان معاون جدید فرهنگی تربیتی حوزه های 

علمیه خواهران منصوب کرد.
المسلمین  و  حجت االسالم  حکم  متن 

جمشیدی خطاب به وی به این شرح است: 
رضا  شیخ  حاج  والمسلمین   االسالم  حجت 

اسکندری
سالم علیکم و رحمة اهلل

باتوجه به صالحیت های علمی ، اخالقی و نیز 
تجارب ارزشمند حضرتعالی در حوزه فرهنگی 
تأیید شورای محترم  باعنایت به  نیز  تبلیغی و 
خواهران،  علمیه  حوزه های  سیاستگذاری 
به عنوان »معاون فرهنگی  را  بدینوسیله شما 
علمیه  حوزه های  مدیریت  مرکز  تبلیغی 

خواهران« منصوب می نمایم. 
اولویت های برنامه های آن معاونت عبارتند از:

1-   تهیه نظام های اخالقی، تربیتی و تبلیغی 
حوزه های علمیه خواهران؛

وضعیت   ارتقاء  به   نسبت  ویژه  اهتمام   -2
اخالقی و تهذیبی  طالب، اساتید و همکاران 
ظرفیت های  تمامی  از  بهره مندی  با  معزز 

حوزه های علمیه؛
و  طالب  تبلیغی  توانمندی  ارتقاء   -3
ارشاد  در  آنان  ساماندهی  و  دانش آموختگان 
و  بین المللی  و  داخلی  مخاطبان  راهنمایی  و 

استفاده از ظرفیت فضای سایبری؛
4-   برنامه  ریزی جامع  جهت  توانمندسازی 
مختلف  ابعاد  در  دانش آموختگان  و  طالب 

فرهنگی، سیاسی و اجتماعی. 
امید است با اتکال به عنایات الهی و توجهات 
فرجه  تعالی  اهلل  )عجل  عصر  ولی  حضرت 
و  موفق  محوله  وظایف  انجام  در  الشریف( 

سرافزار باشید. 
الزم می دانم از فعالیت های ارزشمند و اهتمام 
جناب  المسلمین  و  االسالم  حجت  مؤثر 
در  ایشان  همکاران  و  عزه(  قندی)دام   آقای 
عهده داری مسئولیت معاونت فرهنگی تربیتی 

در سال های اخیر قدردانی نمایم.
حکم  در  خواهران  علمیه  حوزه های  مدیر 
اداری  معاونت  در سمت  را  عبداللهی  دیگری 
مالی حوزه های علمیه خواهران کشور ابقا کرد. 

متن این حکم به این شرح است:
برادر مکرم جناب آقای حاج  اصغر عبداللهی  

»زید عزه«
سالم علیکم و رحمة اهلل

اخالقی  مدیریتی،   شایستگی های  به  نظر   
تحقق  در  جنابعالی  گرانسنگ  تجارب  نیز  و 
از  مرکز   حمایتی  و  پشتیبانی  مأموریت های 
تایید شورای  به  توجه  با  و  حوزوی  واحدهای 
محترم سیاستگذاری، شما را به عنوان »معاون 
علمیه  حوزه های  مدیریت  مرکز  مالی  اداری 

خواهران« منصوب می نمایم.
دوره جدید  در  معاونت  آن  برنامه های  اولویت 

عبارتند:
1. تهیه و استقرار نظام جامع  اداری – مالی و 

پشتیبانی حوزه های علمیه خواهران؛
توانمندی   ارتقاء  جهت   ریزی  برنامه   .2
مدیریت  و  ی  مرکز  ستاد  گرامی   همکاران 
های   مأموریت  با  متناسب   استانی   های 

ستادی و استقرار نظام ارزشیابی کارکنان؛
منابع  تأمین  و  جذب  به    خاص  اهتمام    .3
مالی پایدار   به ویژه احیای موقوفات و توسعه 
از  پشتیبانی  و  حمایت  برای   وقف   فرهنگ 

واحدهای حوزوی . 
امید است با اتکال به عنایات الهی و توجهات 
فرجه  تعالی  اهلل  )عجل  عصر  ولی  حضرت 
بخش های  همه جانبه  همکاری  و  الشریف( 
ستادی و استانی مرکز  در انجام وظایف محوله 

موفق و سرافزار باشید.
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اخبار مدارس
برپایی سه نمایشگاه همزمان با هم در 
مدرسه علمیه حضرت فاطمه)س(سقز

حضرت  خواهران  علمیه  مدرسه  ,مدیر 
به  نمایشگاه  سه  برپایی  از  سقز  فاطمه)س( 
پیروزی  موضوعات  با  هم  با  همزمان  صورت 
انقالب اسالمی ایران، هشت سال دفاع مقدس 
و جنگ نرم در سالن این مدرسه علمیه خبر داد.

بیانگر  نمایشگاه  سه  این  گفت:  عبدی  خدیجه 
بیداری و استقامت ملت ایران در عرصه جنگ ها 
این  بر  ظلم  حاکمان  و  ابرقدرت ها  فشارهای  و 

مرز و بوم است.
پیروزی  ابتدا  نمایشگاه ها  این  در  افزود:  وی 
فاسد  حکومت  مقابل  در  ایران  مسلمان  ملت 
شاهنشاهی پهلوی به تصویر درآمده است و به 
دنبال آن پایداری و پیروزی در هشت سال جنگ 
ملت  ایستادگی  اینک  و  علیه کشور  بر  تحمیلی 
نمایش  به  نرم  جنگ  عرصه  در  ایران  سرافراز 
این  در  که  دهد  نشان  تا  است  شده  گذاشته 
این ملت همیشه  باز  نیز به یاری خداوند  جنگ 
در صحنه ایران است که پیروز میدان هستند و 
با شعار قرار دادن کالم امام حسین)ع( به عنوان 
ندای هیهات  با  و سرلوحه عمل خود،  سرمشق 
پیروز و  نیز  این جنگ  از  الهی  مدد  به  منه الذله 

سربلند بیرون می آیند.
مدیر مدرسه علمیه خواهران حضرت فاطمه)س( 
و  طالب  خانواده های  عموم  کرد:  اظهار  سقز 
بانوان سطح شهر از این نمایشگاه دیدن کردند و 

از نزدیک با محیط مدرسه آشنا شدند.
این  خاص  شرایط  به  توجه  با  داد:  ادامه  عبدی 
برای  نمایشگاه هایی  چنین  این  برپایی  منطقه 
به  ضروری  بسیار  مردم  بیشتر  وآگاهی  بصیرت 

نظر می رسد.

برگزاری جلسه گفتمان دینی با عنوان 
جایگاه مادران در تربیت فرزندان در 

مدرسه فاطمیه دامغان
,جلسه گفتمان دینی با موضوع »جایگاه مادران 
خواهران  علمیه  مدرسه  در  فرزندان«  تربیت  در 

فاطمیه دامغان برگزار شد.
در این گفتمان طیبه مهرابی، مدیر مدرسه علمیه 
خواهران فاطمیه دامغان با بیان این که ما نعمت 
انقالب را مدیون خون شهدا و امام)ره( هستیم، 
مقابل  در  اسالمی  جمهوری  نعمت های  گفت: 
نقمت هایی که در کشور داریم بسیار بیشتر است 
را  نعمت  قدر  گرفته ایم،  قرار  نعمت  در  چون  و 

نمی دانیم.
وی در ادامه به جایگاه مادران در عرصه تربیت 
پرداخت و افزود: در قیامت برخی از فرزندان به 
والدین خود می گویند: »جزاک اهلل خیراً« و وقتی 
فرزندان  می پرسند؛  فرزندان  آن  از  را  این  علت 
بیت  اهل  برابر  در  را  ما  شما،  چون  می گویند: 

سربلند کردید.

بازدید مدیر 
حوزه های 

علمیه خواهران 
از مدارس 

علمیه 
استان کرمان

خواهران  علمیه  حوزه های  مدیر 
حوزوی  واحدهای  برخی  از  کشور 
در جمع  و  کرد  بازدید  کرمان  استان 
به  حوزوی  واحدهای  این  طالب 

پرداخت. سخنرانی 
مدیریت  مرکز  عمومی  روابط  گزارش  به 
حجت االسالم  خواهران  علمیه  حوزه های 
جمشیدی  محمودرضا  المسلمین  و 
زینب  علمیه  مدرسه  طالب  جمع  در 
شرط  سخنانی  در  رفسنجان  کبری)س( 
دانست  اخالص  را  اعمال  شدن  ماندگار 
کنیم،  درک  را  مفهوم  این  اگر  افزود:  و 

می رود. کنار  ناسالم  رقابت های 
آیت اهلل  از  خاطره ای  به  اشاره  با  وی 
اشتباهات  ز  ا یکی  داد:  ادامه  مشکینی 
که  بود  این  پهلوی  رژیم  استراتژیک 
حوزه  مدرسین  جامعه  اعضای  از  نفر   25
دور  و  مختلف  شهرهای  به  را  قم  علمیه 
شد  موجب  کار  این  کرد.  تبعید  فتاده  ا
باشند  ثر  ا منشا  اعضا  این  ز  ا کدام  هر 
کار  این  کنند.  متحول  را  منطقه ای  و 
و  زمان  وظیفه  انجام  می دهد  نشان 

نمی شناسد. مکان 
امنای  هیات  عضو  نجفی  حجت االسالم 
رفسنجان  کبری)س(  زینب  علمیه  مدرسه 
علمیه  حوزه های  دیدار  این  در  نیز 
اسالمی  انقالب  برکات  از  را  خواهران 
اسالمی  جمهوری  حکومت  استقرار  و 
این  در  سرمایه گذاری  افزود:  و  دانست 
خواهد  ما  عاید  را  مناسبی  بازدهی  بخش، 

کرد.
کبری)س(  زینب  علمیه  مدرسه  افزود:  وی 
رفسنجان در طول سال برنامه های فرهنگی 
و مذهبی مختلفی دارد که عموم بانوان شهر 

آنها بهره می برند. از 
المسلمین  و  حجت االسالم  همچنین 
اساتید  با  دیدار  جریان  در  جمشیدی 
مدرسه  در  خواهران  علمیه  حوزه های 
با  سخنانی  در  رفسنجان  فاطمیه  علمیه 
اساتید،  دغدغه های  و  مشکالت  به  اشاره 
اساتید  وضعیت  در  می کنیم  تالش  گفت: 

شرایط  به  خواهران  علمیه  حوزه های 
تحصیل  زمینه  و  یابیم  دست  باثباتی 
فراهم  را  باالتر  تحصیلی  مقاطع  در  اساتید 

. کنیم
پنج  طول  در  طالب  اینکه  بیان  با  وی 
در  خود  عمر  سال های  بهترین  از  سال 
هستند،  علمیه  حوزه های  و  اساتید  خدمت 
تنها  اساتید  کار  موضوع  شد:  یادآور 
بانوان  تربیت  برای  باید  و  نیست  تدریس 

داشت. برنامه  طلبه 
با  خواهران  علمیه  حوزه های  مدیر 
آموزش  امر  در  اساسی  رکن  اینکه  بیان 
اظهار  هستند،  اساتید  علمیه،  حوزه های 
تنها  را  طالب  تربیت  امر  نباید  کرد: 
حوزوی  واحدهای  فرهنگی  معاونت  به 

یم. ر بسپا
جمشیدی  المسلمین  و  حجت االسالم 
حوزه های  بخواهیم  اگر  کرد:  خاطرنشان 
خوب  طالب  باید  باشند  ماندگار  علمیه 
اساتید  کار  این  زمینه ساز  و  بخوانند  درس 
هستند. وی با اشاره به گسترش فعالیت های 
اظهار  خواهران  علمیه  حوزه های  پژوهشی 
کرد: باید در زمینه آموزش نیز مانند پژوهش 
کنیم.  ایجاد  سراسری  علمی  نهضت  یک 
از  دیدار  در  خواهران  علمیه  حوزه های  مدیر 
سخنانی  در  نیز  زرند  فاطمیه  علمیه  مدرسه 
را  خود  عمر  سرمایه  بداند  باید  انسان  گفت: 

در چه راهی به کار می برد.
امام  سرباز  را  خود  اگر  افزود:  وی 
این  برای  باید  می دانیم  زمان)عج(  

شویم. آماده  سربازی 
جمشیدی  المسلمین  و  حجت االسالم 
لتحصیالن  فارغ ا زیاد  تعداد  به  اشاره  با 
شهر  این  در  دو  سطح  عمومی  مقطع 
مقطع  زودی  به  کرد  امیدواری  اظهار 
زرند  شهر  در  نیز  سه  سطح  تحصیلی 

شود. ندازی  ه ا را
علمیه  مدرسه  مدیر  انصاری  دیدار  این  در 
در  طلبه   130 اینکه  به  اشاره  با  نیز  رزند 
تحصیل  به  مشغول  علمیه  مدرسه  این 
مدرسه  این  اساتید  تمام  گفت:  هستند، 

مدرک  دارای  خانم  اساتید  از  علمیه 
این  در  تحصیل  به  شاغل  یا  سه  تحصیلی 

هستند. مقطع 
وی با اشاره به لزوم تامین امکانات آموزشی 
تالش  افزود:  طالب  شان  در  پژوهشی  و 
و  ادارات  با  تجهیزات  تامین  برای  کرده ایم 
داشته  تعامل  غیردولتی  و  دولتی  نهادهای 
باشیم و این نهادها ارتباط مناسبی با مدرسه 

دارند. فاطمیه  علمیه 
مدرسه  مدیر  عضویت  به  اشاره  با  وی 
فرهنگ  شورای  در  زرند  فاطمیه  علمیه 
مدرسه  کرد:  خاطرنشان  شهر  این  عمومی 
سپاه  و  تبلیغات  اداره  با  فاطمیه  علمیه 
ساماندهی  منظور  به  مناسبی  تعامل 

دارد. شهر  تبلیغی  فضای 
اشاره  با  زرند  فاطمیه  علمیه  مدرسه  مدیر 
اظهار  علمیه  مدرسه  این  فعالیت های  به 
در  محروم  مناطق  به  مبلغ  اعزام  کرد: 
پاسخگویی  واحد  راه اندازی  تابستان،  فصل 
واحد  راه اندازی  شرعی،  سئواالت  به 
فراخوان های  برگزاری  دانش آموختگان، 
از  آزاداندیشی  کرسی  سه  اجرای  و  مقاله 
بوده  علمیه  مدرسه  این  فعالیت های  جمله 

است.
همچنین  خواهران  علمیه  حوزه های  مدیر 
جمع  در  کرمان  فاطمیه  علمیه  مدرسه  در 
خواهران  علمیه  مدرسه  چهار  طالب 
ارزش  به  اشاره  با  سخنانی  در  شهر  این 
پا  عالم  کرد:  خاطرنشان  عالم  جایگاه  و 
که  گونه  همان  و  می نهد  انبیا  پای  جای 
عقوبت  است،  جاهل  از  بیش  او  کار  ارزش 
کار بدتر از عقوبت کار جاهل است. وی با 
میان  ارتباط  حفظ  و  ایجاد  لزوم  به  اشاره 
باید  طلبگی  در  کرد:   اظهار  و طالب  مردم 
دل را به صاحب اصلی کار سپرد و در این 

کرد. استقامت  راه 
خواهران  علمیه  حوزه های  مدیر 
گونه  همان  طالب  کرد:  خاطرنشان 
حوزه  وارد  مراقبت  با  ه  را آغاز  در  که 
خرج  به  استقامت  ادامه  در  باید  می شوند 

. هند د
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اخبار مدارس
دامغان  فاطمیه  خواهران  علمیه  مدرسه  مدیر 
تصریح کرد: جایگاه شما مادران، اصولی ترین و 
با ارزش ترین جایگاه در تربیت است، چرا که شما 
تربیت  را  انسانی  ارزش های  دهنده  ادامه  نسل 

می کنید.
مهرابی خطاب به مادران تأکید کرد: برای اینکه 
خود  باید  کنید،  تربیت  خوب  را  خود  فرزندان 
تالش کنید و الزم است اهداف و نگاه های خود 

را تغییر دهید.
وی با روایتی از امام علی)ع( که فرمودند: خداوند 
رحمت کند انسانی را که به سه سؤال »ِمن أْیَن؟ 
فی أْیَن؟ إلی أْیَن؟« پاسخ دهد، گفت: هدف از 

این سخن، رسیدن به رستگاری است. 
کرد:  اظهار  دامغان  فاطمیه  علمیه  مدرسه  مدیر 
دهد،  پرورش  را  خود  هدفی  چنین  با  که  کسی 
رستگاری  به  که  کند  تربیت  انسانی  می تواند 

برسد.
و  روایات  اخالقی،  داستان های  بیان  با  مهرابی 
در  را  مادران  جایگاه  بزرگان،  زندگی  شرح حال 
این  در  عملی  راهکارهای  و  کرد  تبیین  تربیت 

زمینه ارائه کرد.
وی تغییر دادن هدف و تعالی دادن به اهداف در 
زندگی، اطاعت، عبادت و تالش در عدم معصیت 
را از جمله مهم ترین روش ها برای تربیت نفس 

عنوان کرد.

برگزاری جلسه گفتمان دینی جایگاه 
حیا در تربیت فرزندان در مدرسه 

فاطمیه دامغان
,جلسه گفتمان دینی تحت عنوان جایگاه حیا 
و  آموزش  اداره  همکاری  با  فرزندان  تربیت  در 
پرورش شهر دامغان در مدرسه علمیه خواهران 

فاطمیه دامغان برگزار شد.
در این جلسه طیبه مهرابی، مدیر مدرسه علمیه 
درباره  مطالبی  بیان  با  دامغان  فاطمیه  خواهران 
»جایگاه حیا در تربیت فرزندان«، گفت: حیا به 
است  منکرات  از  دوری  پوشیدگی،  عفت،  معنی 

که معادل فارسی ندارد.
وی با اشاره به روایتی از پیامبر اکرم)ص( افزود: 
حیا سبب همه خیرات است و برای نهادینه کردن 
حیا در فرزندان باید حیا را در خود نهادینه کنیم.

دامغان  فاطمیه  خواهران  علمیه  مدرسه  مدیر 
اظهار کرد: از پیامبر اکرم)ص( برای گناه نکردن 
حیا  اگر  فرمود:  پیامبر)ص(  خواستند،  راهکار 

نکردی، هر کاری خواستی انجام بده. 
نکردن  گناه  حیا،  راهکار  این که  بیان  با  مهرابی 
اشتر  مالک  به  علی)ع(  امام  داد:  ادامه  است، 
توصیه کردند، اگر بخواهی کسی را برای کاری 
برگزینی او را به دو صفت تجربه و حیا آزمایش 

کن. 
داشته  را  صفت  دو  این  مدیران  اگر  افزود:  وی 
باشند، جامعه به جامعه ای مهدوی تبدیل می شود.

ـ  علمی  شورای  جلسه  نخستین 
استان  علمیه خواهران  پژوهشی حوزه 
استانی  مدیریت  ساختمان  در  ایالم 

برگزار شد.
در این جلسه حجت االسالم سید نواب حسنی، 
مدیر حوزه علمیه خواهران استان ایالم گفت: 
فراوانی  قابلیت های  و  ظرفیت ها  دارای  استان 
امیدواریم  افزود:  وی  است.  پژوهش  امر  در 
ـ  علمی  شورای  فعالیت  شروع  با  بتوانیم 
پژوهشی استان ایالم، کمک مؤثر و کارآمدی 
علمیه  مدارس  پژوهشی  امور  راستای  در 
حوزه  مدیر  باشیم.  داشته  استان  در  خواهران 
در  کرد:  تصریح  ایالم  استان  خواهران  علمیه 
به  ویژه ای  توجه  خواهران  علمیه  حوزه های 
آموزشی  امور  حتی  و  است  شده  پژوهش  امر 
نیز در حال پژوهشی محور شدن هستند. وی 
هر  اساسنامه،  و  مصوبات  براساس  داد:  ادامه 
در  پژوهشی  علمی  شورای  یک  باید  استان 
مرکز استان و یک شورای علمی پژوهشی در 
مدارس داشته باشد تا بتوان در تحقق شعار هر 
طلبه یک پژوهشگر اقدامات سودمند و مفیدی 
داشت.حجت االسالم حسنی یادآور شد: حداقل 
باید  التحصیلی  فارغ  به هنگام   2 طالب سطح 
آشنا  پژوهش  و  تحقیق  بحث  ابتدائیات  با 
علمی  شورای  اهداف  به  اشاره  با  وی  باشند. 
پژوهشی حوزه های علمیه خواهران گفت: این 
می شود  تشکیل  یکبار  هفته  دو  هر  جلسات 
این  برگزاری  به  نسبت  اعضا  است  الزم  و 

جلسات دغدغه داشته، آن را مهم بشمارند.
گفتنی است، در این جلسه نقاط قوت و ضعف 
و  بیان  ایالم  استان  خواهران  علمیه  مدارس 

مطالبی پیرامون آن از سوی اعضا بیان شد.

خواهران  علمیه  مدرسه  مدیر 
طالب  گفت:  بابل  شهر  عصمتیه 
خانه  از  مدرسه  این  مسؤوالن  و 

سالمندان بازدید به عمل آوردند.
بازدید  این  در  بیان کرد:  زیرک فطرت  فاطمه 
و  مولودخوانی  با  همراه  مادران  برای  جشنی 
علمیه  مدرسه  مدیر  شد.  برگزار  هم خوانی 
کرد:  اظهار  بابل  شهر  عصمتیه  خواهران 
بانوان  دل های  در  پای  بازدید  این  در  طالب 
در  طالب  کرد:  تصریح  وی  نشستند.  سالمند 
الحوائج  باب  سالمندان  خانه  از  برنامه  این 

کردند. بازدید 

جلسه  برگزاری 
شورای علمی ـ پژوهشی 

حوزه علمیه ایالم

بازدید طالب 
از  بابل  مدرسه عصمتیه 

سالمندان  خانه 

تاثیر  شهرها  در  طلبه  بانوان  از  برخی  گفت:  سبحانی  العظمی  آیت اهلل 
فوق العاده ای دارند و فرهنگ دینی یک شهر را متحول می کنند.

در  شیعیان  تقلید  مرجع  خواهران  علمیه  حوزه های  مدیریت  مرکز  عمومی  روابط  گزارش  به 
دیدار مدیر حوزه های علمیه خواهران کشور در سخنانی اقدامات صورت گرفته در حوزه های 
علمیه خواهران را قدم هایی مثبت و مفید خواند و افزود: بنده از ابتدا در تشکیل مرکز مدیریت 

حوزه های علمیه خواهران مشارکت داشته ام.
وی با بیان اینکه برخی از بانوان طلبه در شهرها تاثیر فوق العاده ای دارند، افزود: برخی از آنها 

شهری را متحول می کنند.
مرجع تقلید شیعیان افزود: باید بانوان طلبه بعد از تحصیل کارایی داشته باشند و صرفا به اخذ 
مدرک و خودسازی اکتفا نکنند. آنان باید در دیگرسازی فعال باشند. وی ادامه داد: بانوان طلبه 
در مدارس، شریعت و عقاید را تدریس کنند یا مجالس تبلیغی دایر کنند و وارد فرهنگ جامعه 

شوند تا جامعه از آنها استفاده کند.
آیت اهلل العظمی سبحانی با بیان اینکه کیفیت و مدت تحصیل حوزوی بانوان باید متفاوت از 
برادران باشد، گفت: برادران برای تحصیل فراغت بیشتری دارند، اما خواهران همیشه نمی توانند 
محصل باشند. وی با بیان اینکه باید از تبلیغ بانوان استفاده شود، اظهار کرد: بانوان طلبه باید 
از منابع مفید مانند نهج البالغه و صحیفه سجادیه استفاده کنند تا »رسوال من انفسهم« باشند.

در این دیدار همچنین حجت االسالم و المسلمین محمودرضا جمشیدی مدیر حوزه های علمیه 
خواهران در سخنانی با ارائه آماری از فعالیت های این نهاد خاطرنشان کرد: اکنون حدود 70 

هزار بانوی طلبه در حوزه های علمیه خواهران مشغول به تحصیل هستند.
وی با اشاره به درخشش بانوان طلبه در جشنواره های پژوهشی مشترک با برادران در سال های 
اخیر یادآور شد: در اکثر این جشنواره ها تعداد آثار ارسالی و رتبه های ممتاز خواهران بیش از 

برادران بوده است.
حجت االسالم و المسلمین جمشیدی با بیان اینکه 5هزار بانوی طلبه به عنوان وبالگ نویس در 
فضای مجازی فعال هستند، گفت: بانوان طلبه وارد فضای آموزش و پرورش شده اند و اکنون 
حدود 12 هزار تحصیل کرده حوزه های علمیه خواهران به عنوان معلم و مربی در آموزش و 
پرورش فعالیت می کنند. وی اظهار کرد: با توسعه فعالیت های حوزه های علمیه خواهران، هر 
یک از واحدهای حوزوی خواهران به یک قطب فرهنگی و تبلیغی در منطقه خود تبدیل شده اند.

مدیر حوزه های علمیه خواهران کشور با اشاره به ماموریت های این نهاد افزود: در درجه اول 
خود خواهر طلبه نقطه هدف است و پس از آن اثرگذاری در محیط خانواده و نسل آینده مدنظر 
قرار دارد. وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در زمینه آشنایی خواهران طلبه با معارف قرآن 
و تربیت مربیان قرآنی، اضافه کرد: اکنون هزار و 500 بانوی طلبه حافظ قرآن هستند و صدها 

مربی قرآنی در حوزه های علمیه خواهران تربیت شده اند.
حجت االسالم و المسلمین جمشیدی با اشاره به زحمات و خدمات آیت اهلل شرعی در حوزه های 
علمیه خواهران گفت: آیت اهلل شرعی نزدیک به نیم قرن از عمر خود را صرف حوزه های علمیه 

کرد. وی همچنین از حمایت های آیت اهلل سبحانی از حوزه های علمیه خواهران تقدیر کرد.

آ یت اهلل العظمی سبحانی در دیدار مدیر حوزه های علمیه خواهران کشور:

برخی از بانوان طلبه می توانند فرهنگ دینی 
یک شهر را متحول کنند
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یکی  دامغان  فاطمیه  خواهران  علمیه  مدرسه   
دیگر از مواضع حیا را گفتار دانست و گفت: حیا 
در گفتار یعنی اینکه متین و بدون طّنازی سخن 

بگوییم.
شنیدار  و  رفتار  را  حیا  مواضع  دیگر  از  مهرابی 
برشمرد و گفت: مادری که حیا را در همه مواضع 

رعایت کند، فرزندی با حیا تربیت خواهد کرد.

برگزاری دوره آموزشی توجیهی 
مدیران تشکل های پژوهشی از سوی 

حوزه علمیه قم
مدیران  توجیهی  ـ  آموزشی  دوره  ,نخستین 
تابعه  مراکز  و  مدارس  پژوهشی  تشکل های 
استان قم از سوی معاونت پژوهش حوزه علمیه 

خواهران استان برگزار شد.
حوزه  مدیر  اسماعیل نیا،   جواد  حجت االسالم 
علمیه خواهران استان قم در این دوره در جمع 
مدیران تشکل های پژوهشی و معاونان پژوهشی 
مدارس علمیه خواهران استان به بررسی اهمیت 
پژوهش در مدارس علمیه پرداخت و بر پژوهش 

گروهی تأکید کرد.
در بخش دیگری از این دوره خاضعی نیا، معاون 
پژوهش حوزه علمیه خواهران استان قم به تبیین 
پژوهش  معاونان  و  تشکل ها  مدیران  وظایف 
تأسیس  اهداف  پیشبرد  با  ارتباط  در  مدارس 

تشکل ها پرداخت.
برطرف  را جهت  راهکارها  برخی  همچنین  وی 
فعالیت های  انجام  مسیر  در  موجود  موانع  شدن 

تشکل های پژوهشی ارائه داد.
گفتنی است، همسو با بعد آموزشی برنامه، چهار 
کارگاه با موضوعات »سیر مطالعاتی تشکل های 
پژوهشی«، »آشنایی با پژوهش های مشارکتی«، 
بر  تأکید  با  پژوهش  قالب های  با  »آشنایی 
از  تحقیق«  روش  با  »آشنایی  و  خروجی ها« 

سوی اساتید و کارشناسان برگزار شد.
تبیین  به  هراتیان  مطالعاتی«،  »سیر  کارگاه  در 
پژوهشی  تشکل های  مطالعاتی  سیر  توضیح  و 
پژوهش های  با  »آشنایی  کارگاه  در  پرداخت. 
بیان  مشارکتی« نیز حجت االسالم حاجی پور به 
تعریف پژوهش گروهی، تاریخچه بحث، تفاوت 

پژوهش های فردی و گروهی پرداخت.
کارگاه »آشنایی با قالب های پژوهشی« از سوی 
با  آشنایی  و  خروجی ها  بر  تأکید  با  حکیم زاده 

روش های تحقیق برگزار شد. 

برگزاري دوره آموزشی رسالت طلبه 
پژوهشگر در فضای مجازی در مدرسه 

صادقیه تبریز
خواهران  علمیه  مدرسه  پژوهشی  ,معاون 
آموزشی رسالت  برگزاری دوره  از  تبریز  صادقیه 
حضور  با  مجازی  فضای  در  پژوهشگر  طلبه 

حوزه  تبلیغ  کارگروه  جلسه  پنجمین 
در  کردستان  استان  خواهران  علمیه 
الزهرا)س(  خواهران  علمیه  مدرسه 

شهر قروه برگزار شد.
فرهنگی  معاون  زارعی،  خاطره  جلسه  این  در 
کردستان  استان  خواهران  علمیه  حوزه  تربیتی 
پرچمدار فرهنگ  تصریح کرد:حوزه های علمیه  
تبلیغ  هستند،  وحیانی  آموزه های  مروج  و  دینی 
و ترویج فرهنگ دینی از تکالیف ذاتی حوزویان 

است.
است  موفق  تبلیغ  عرصه  در  مبلغی  افزود:  وی 
که نخست نفس خود را تربیت کند، تبلیغ را از 
فضای حوزه شروع و به فضای جامعه وارد شود، 
در این صورت تبلیغ او به درستی انجام خواهد 

شد.
خواهران  علمیه  حوزه  تربیتی  فرهنگی  معاون 
ساماندهی  کرد:  تأکید  کردستان  استان 
فارغ التحصیالن، تخصصی کردن مهارت دانش 
آموختگان و برنامه ریزی بهینه جهت ساماندهی 
مهم ترین  از  نفره   3 تبلیغی  گروه های  اعزام  و 

اهداف این کارگروه است.
معظم  مقام  منویات  به  اشاره  با  ادامه  در  وی 
رهبری در راستای برگزاری سلسله نشست های 
تقویم  شد:  یادآور  اسالمی  زندگی  سبک 
سلسله  برنامه  اجرای  جهت  مدارس  زمان بندی 
نشست های سبک زندگی اسالمی تا پایان سال 

مورد بررسی قرار گرفته است .
زارعی درباره گروه های تبلیغی 3 نفره در استان 
گروه های  موفق  عملکرد  کرد:  خاطرنشان  نیز 
مدارس  که  داد  نشان  استان  در  نفره   3 تبلیغی 
علمیه ما ظرفیت افزایش تعداد گروه های تبلیغی 
بررسی های  به  توجه  با  بیان کرد:  دارند. وی  را 
آموزش  با مسؤوالن  متعدد  انجام شده، جلسات 
و پرورش در ستاد همکاری های حوزه علمیه و 
علمیه  مدارس  در  پیگیری  و  پرورش  و  آموزش 
 59 از  را  تبلیغی  گروه های  شدیم  موفق  استان 

گروه به 80 گروه تبلیغی سه نفره ارتقا دهیم.
استان  خواهران  علمیه  حوزه  فرهنگی  معاون 
کردستان درباره اعزام مبلغان به مراسم اعتکاف 
به تجربه  توجه  با  نیز تصریح کرد:  در هر شهر 
موفق اعزام مبلغ و گروه های تبلیغی 3 نفره به 
مراسم اعتکاف در سال گذشته و همکاری خوب 
با سازمان تبلیغات اسالمی در این راستا، امسال 
نیز باید مبلغان فعال و توانمند مدارس علمیه را 
جهت حضور در مراسم اعتکاف و پاسخ گویی به 
و تشکیل  اخالقی  سؤاالت شرعی، نشست های 

حلقه های معرفتی اعزام شوند.

پنجمین  برگزاری 
تبلیغی  کارگروه  جلسه 
حوزه علمیه خواهران 

کردستان  استان 

ساختمان مدرسه علمیه ریحانه النبی)س( رفسنجان طی مراسمی با حضور 
مدیر حوزه های علمیه خواهران کشور افتتاح شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران حجت االسالم و المسلمین 
محمودرضا جمشیدی مدیر حوزه های علمیه خواهران کشور در این مراسم با بیان اینکه انسان ها 
بر اساس ظرفیت خود و بهره گیری از آن اجر می گیرند، اظهار کرد: اخالق آن است که انسان به 
وظیفه خود در زمان خودش عمل کند. بنابراین اعضای هیات امنای مدارس علمیه باید تمکنی 
را که خدا به آنها داده است در بهترین راه مصرف کنند. وی با اشاره به دستاوردهای حوزه های 
علمیه خواهران تصریح کرد: امروز 30 هزار خواهر طلبه هر روز با مدارس آموزش و پرورش 
همکاری دارند و 12 هزار معلم آموزش و پرورش از پرورش یافتگان حوزه های علمیه خواهران 
حوزه های  سازمان یافته  مبلغ  هزار  اینکه 10  بیان  با  خواهران  علمیه  حوزه های  مدیر  هستند. 
علمیه خواهران در کشور فعالیت می کنند، ادامه داد: اکثر حلقه های صالحین که برای ارتقای 

فرهنگی خواهران در جامعه فعالیت می کنند، با حضور بانوان طلبه اداره می شوند.
وی خاطرنشان کرد: یکی از محاسن بانوان طلبه آن است که نشانه بارزی ندارند بنابراین از 
مصادیق بارز سربازان گمنام امام زمان)عج( خواهران طلبه هستند. حجت االسالم و المسلمین 
جمشیدی رکن اصلی تربیت در حوزه های علمیه را اساتید دانست و گفت: سهم اصلی در تربیت 
طلبه را استاد و کادر برعهده دارند. وی با بیان اینکه اساتید و کادر برای تربیت طلبه باید نقشه 
داشته باشند، خاطرنشان کرد: اساتید باید در حق شاگردان خود در مطالعه، مباحثه و تدریس 
پدری و مادری کنند. در این مراسم همچنین آیت اهلل امامی عضو هیات امنای مدرهس علمیه 
ریحانه النبی)س( رفسنجان در سخنانی با اشاره به نقش و جایگاهی که یک زن می تواند داشته 
باشد، گفت: در شعب ابی طالب زمانی که مردان جنگی در شرایط دشوار گریه می کردند، همه 
به رسول اهلل پناهنده بودند تا ایشان آنها را آرام کند و حضرت زهرا)س( مایه آرامش پیامبر 
اکرم)ص( بودند. وی اظهار کرد: اگر در هر خانه یک طلبه خواهر حضور داشته باشد، می تواند 
فرزند را نورانی تربیت کند و شوهر و بستگان خود را بانی و معین مالی حوزه های علمیه قرار 
دهد. عضو هیات امنای مدرسه علمیه ریحانه النبی)س( رفسنجان با بیان اینکه هر چه طالب 
نورانی تر و متواضع تر باشند، اثرگذارتر خواهند بود، گفت: امیدواریم حوزه های علمیه جامعه و 
محیط اطراف خود را اصالح کنند. حجت االسالم عباس رمضانی پور امام جمعه رفسنجان نیز در 
سخنانی با بیان اینکه سرانه مبلغان از سرانه پزشکان برای جامعه کمتر است، افزود: پزشکان 

برای سالمت روح مردم کار می کنند اما مبلغان دینی معلم و مرشد بشریت هستند.
وی با بیان اینکه یکی از رکن های اساسی نظام اسالمی والیت مطلقه فقیه است، اظهار کرد: 
الگو و موسس نظام اسالمی روحانیت هستند. بنابراین روحانیت باید در راستایی حرکت کنند 
که والیت فقیه را تبیین کند. امام جمعه رفسنجان با اشاره به اینکه کشور ما و سایر کشورها از 
نعمت والیت فقیه بهره می بریم، یادآور شد: حمایت از والیت از اموری است که آن را مالک 
عمل خود قرار داده ایم. وی با اشاره به اینکه زمین مورد نیاز برای احداث این مدرسه علمیه از 
سوی خیرین اهدا شده است، افزود: حوزه های علمیه نیازمند چنین خیرانی هستند که دغدغه 
این  باشند. حجت االسالم رمضانی خاطرنشان کرد:  را داشته  امام زمان)عج(  تربیت شاگردان 

مدرسه علمیه با زیربنای هزار و 509 مترمربع در سه طبقه احداث شده است. 

با حضور مدیر حوزه های علمیه خواهران کشور انجام شد:

افتتاح ساختمان مدرسه علمیه
 ریحانه النبی)س( رفسنجان
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علمیه  این مدرسه  در  دانشگاه  و  مدرسان حوزه 

خبر داد.
با  که  دوره  این  در  گفت:  محمدی خواه  منیره 
علمیه صادقیه  مدرسه  از طالب  نفر   20 حضور 
برگزار شد، حجج اسالم مجتبي نظري و  تبریز 
مهدي قهرمان مدرسان حوزه و دانشگاه به بیان 

مطالبی درباره فضای مجازی پرداختند. 
وی افزود: این کارگاه آموزشی با حضور طالب 
فعال در فضای مجازی و با هدف تشکیل تیمی 
به  پاسخگویی  و  انحرافی  موارد  رصد  در جهت 

این انحرافات برگزار شد.
معاون پژوهشی مدرسه علمیه خواهران صادقیه 
با  که  آموزشی  کارگاه  این  در  کرد:  اظهار  تبریز 
دو موضوع جریان شناسی و آسیب شناسی فضای 
مجتبی  حجت االسالم  شد،  تشکیل  مجازی 
و  جریانات  شناخت  ضرورت  بررسی  به  نظری 
مقابله با آنها پرداخت و جریان سازی در فضای 
از مسائل مهم در شکل گیری  مجازی را یکی 

یک تفکر در فضای حقیقی برشمرد.
همچنین  دوره  این  در  داد:  ادامه  محمدی خواه 
حجت االسالم مهدی قهرمان به آسیب شناسی 
این که  بیان  با  و  پرداخت  مجازی  فضای 
نیست،  آن  منافع  از  کمتر  این حوزه  آسیب های 
برای جلوگیری از آسیب ها،  مدیریت حضور در 
فضای مجازی و شبکه های اجتماعی را بهترین 

راهکار دانست.

برگزاری دوره تخصصی والیت فقیه در 
مدرسه حضرت معصومه س دماوند 

حضرت  خواهران  علمیه  مدرسه  ,مدیر 
معصومه)س( شهر دماوند از برگزاری هفدهمین 
جلسه از کارگاه تکمیلی _ تخصصی والیت فقیه 

خبر داد.
فاطمه شرفی گفت: در این جلسه حجت االسالم 
بیان  به  رهیافت  مطالعات  مرکز  دبیر  طاهری، 
فارغ  و  به طالب  فقیه  والیت  پیرامون  مطالبی 

التحصیالن پرداخت.
حضرت  خواهران  علمیه  مدرسه  مدیر 
این  در  کرد:  اظهار  دماوند  شهر  معصومه)س( 
تشکیل  عدم  چرایی  درباره  مباحثی  جلسه 
و  گذشته  فقهای  سوی  از  اسالمی  حکومت 
راحل  امام  سوی  از  اسالمی  حکومت  تشکیل 

مطرح شد.
وی ادامه داد:  همچنین در این جلسه آزمون میان 

دوره ای از طالب به عمل آمد.

برگزاری کارگاه آشنایی با نرم افزارهای 
نور در مدرسه فاطمیه س مشگین شهر

خواهران  علمیه  مدرسه  پژوهش  ,معاون 
کارگاه  برگزاری  از  شهر  مشگین  فاطمیه)س( 
افزارهای نور در  از نرم  آشنایی با شیوه استفاده 

مدیریت  اداری  شورای  جلسه 
همدان  استان  خواهران  علمیه  حوزه 
اکبر  علی  حجت االسالم  حضور  با 
حوزه های  پژوهش  معاون  حصاری، 

علمیه خواهران برگزار شد.
مدیر  فاضلیان،   محمدحسن  حجت االسالم 
این  در  همدان  استان  خواهران  علمیه  حوزه 
به  مدیریت  کلی  وضعیت  تشریح  به  جلسه 
در  پرداخت.  استان  پژوهش  معاونت  ویژه 
مدیر  حاجیلویی،  حجت االسالم  جلسه  ادامه 
خواهران  علمیه  حوزه  نظارت  و  برنامه ریزی 
واحدهای  وضعیت  تشریح  به  همدان  استان 
ارائه  ضمن  و  پرداخت  استان  تربیتی  آموزشی 
آمار دقیق از واحدهای آموزشی تربیتی، طالب، 
اساتید و کادر، به اهداف مورد نظر در مدیریت 
حوزه  پشتیبانی  معاون  تکلو،  پرداخت.  استان 
وضعیت  نیز  همدان  استان  خواهران  علمیه 
امور  ساخت،  دست  در  پروژه های  ساختمانی، 
بازگو  را  افزاری و مالی مدیریت استان  سخت 
پژوهش  معاون  ناطقی،  جلسه  ادامه  در  کرد. 
ضمن  همدان،  استان  خواهران  علمیه  حوزه 
استان،  پژوهشی  مدت  بلند  اهداف  به  اشاره 
شده  انجام  و  اقدام  دست  در  فعالیت های  به 
نیز  آموزشی  و  فرهنگی  معاونان  کرد.  اشاره 
توضیحات مختصری در زمینه کاری خود ارائه 
دادند . در پایان مراسم حجت االسالم حصاری 
گرفته،  صورت  فعالیت های  از  تقدیر  ضمن 
استان  در  علمی  قطب  تشکیل  ضرورت  به 
تأسیس مرکز  پیگیری  بر  و  اشاره کرد  همدان 
پژوهشی، راه اندازی رشته خاص و همچنین بر 

حفظ روحیه شاداب طالب تأکید کرد.

برگزاری شورای 
اداری حوزه علمیه 

خواهران استان همدان
مدیر و جمعی از مسؤوالن حوزه علمیه خواهران استان گلستان با نماینده ولی 

فقیه در استان دیدار کردند.
ضمن  دیدار  این  در  گلستان  استان  در  فقیه  ولی  نماینده  نورمفیدی،  کاظم  سید  آیت اهلل 
اگر می خواهید خدا،  علمیه گفت:  از سوی حوزه های  و طالب  مبلغان  ساماندهی  بر  تأکید 
پیامبر)ص( و اهل بیت)ع( از شما راضی باشند؛ معّرف دین باشید و از معیارهای دین، قرآن 

بگویید. و حدیث 
به ویژه جمهوری  دنیا علیه اسالم  از مسائلی که  امروزه یکی  اظهار کرد:  امام جمعه گرگان 
زنان  اگر  این رو  از  بانوان است،  به  ایران مطرح می کند، حقوق زن و مسائل مربوط  اسالمی 
عالم و اهل تحقیق، مسائل و شبهات مربوط به بانوان را تحقیق و پاسخگو باشند، اثرگذاری 

فراوانی خواهند داشت.
وی ابراز کرد: بنده نخست از مطرح شدن مسائلی که هیچ ارتباطی با دین، خدا و پیامبر)ص( 
نداشت و تنها ساخته و پرداخته ذهن افراد بود، در جلسات خانگی نگران بودم و برای مقابله با 

این موضوعات مدارس علمیه خواهران را تأسیس کردم.
آیت اهلل نورمفیدی تأکید کرد: ولی امروز باید هدف باالتری داشته باشیم و آن مسائل مربوط به 

دنیا و جهان است. مسائلی که دنیای کفر علیه اسالم، قرآن و دین مطرح می کند.
نماینده ولی فقیه در استان گلستان تصریح کرد: وجهه هّمت، مدیریت و هدف اصلی و نهایی 

شما باید مسائل جدید دنیا باشد، نباید وقت و فرصت خود را صرف امور بی ارزش کرد.
وی یادآور شد: هم و غّم افراد باید در جهت توسعه حوزه ها باشد؛ چرا که حوزه ها برای خدمت 

به اسالم، دین، اخالق، تقوا و معنویت تأسیس شده اند.
آیت اهلل نورمفیدی گفت: بنده بر مسأله ِعلمّیت تأکید می کنم، بانوان درس بخوانند و عالم شوند، 
البته خوشبختانه امروز وضعیت علمی بانوان طلبه خوب است، حتی برخی از آن ها دروس خارج 

را تقریر، تجزیه و تحلیل می کنند.

آیت اهلل نورمفیدی:
حوزه های علمیه خواهران باید پاسخگوی 

شبهات روز باشند

مدیر مدرسه علمیه خواهران قدسیه 
برگزاری  از  مازندران  استان  بهشهر 
این  در  پایانی  تحقیق  از  دفاع  جلسه 

مدرسه علمیه خبر داد.
نرجس  جلسه  این  در  گفت:  مظلومی  حمیده 
موضوع  با  خود  پایانی  تحقیق  از  قدرتی 
»مدیریت زمان از دیدگاه اسالم« با راهنمایی 
اصغری  حجت االسالم  داوری  و  یعقوبی 
به  پایانی  تحقیق  این  افزود:  وی  کرد.  دفاع 
به  توجه  با  مدرسه  پژوهش  معاون  درخواست 
این که موضوع آن کاربردی بوده است در جمع 

طالب در حال تحصیل برگزار شد.

جلسه  برگزاری 
دفاع از تحقیق پایانی 

در مدرسه قدسیه 
بهشهر 

مدیر مدرسه علمیه خواهران کوثر شهر تهران از برگزاری کارگاه آموزش 
مقاله  نویسی در سایت ویکی فقه در این مدرسه خبر داد.

خدیجه جاللی گفت: در این جلسه بیات، کارشناس رسانه به بیان اصول و ضوابط سایت ویکی 
فقه پرداخت. وی ادامه داد: همچنین طالب اشکاالت و سؤاالت خود را مطرح و پاسخ را به 
صورت تئوری و عملی دریافت کردند. مدیر مدرسه علمیه خواهران کوثر شهر تهران اظهار کرد: 
سایت ویکی فقه به دنبال ارتقای سطح علمی و پژوهشی طالب است که ارتباط میان تدریس 

استاد، تحقیق طلبه و مطالب کتاب ها را ایجاد می کند.

با  اسدآباد  شهر  الراضیه)س(  خواهران  علمیه  مدرسه  اخالقی  نشست 
سخنرانی مدرس حوزه و دانشگاه برگزار شد.

حجت االسالم حسینی مجد در این نشست با اشاره به روایتی از امام صادق)ع(؛ اهل بیت)ع( به 
ویژه حضرت زهرا)س( را تکیه گاهی ثابت برای افراد جهت صعود و رسیدن به قرب الهی بیان 
کرد. وی گفت: در شب قدر قرآن صامت نازل شد، ولی وجود حضرت فاطمه زهرا)س( قرآن 

ناطق هستند.
مدرس حوزه و دانشگاه اظهار کرد: پیامبر)ص( در روایتی می فرمایند »فاطمه پاره تن من است، 
کسی که او را خوشحال کند، مرا خوشحال کرده و کسی که او را ناراحت کند، مرا ناراحت کرده 
است«. وی ادامه داد: کنایه های که دشمنان درباره ابتر بودن به پیامبر)ص( بیان می کردند، با 

آمدن حضرت زهرا)س( پایان یافت.
افتخار عالم اسالم  مایه  فرزندانشان  اهل بیت)ع( و  این که  بیان  با  حجت االسالم حسینی مجد 

هستند، بیان کرد: سادات ستون اسالم هستند.
وی یادآور شد: از والیت نباید جدا شد، به هر میزان تقوا بیشتر شود،  ارتباط با اهل بیت)ع( نیز 

افزایش می یابد. 

برگزاری کارگاه آموزشی ویکی فقه 
در مدرسه کوثر شهر تهران

مدرس حوزه و دانشگاه:

به هر میزان تقوا افزایش یابد، ارتباط با اهل بیت 
بیشتر می شود
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اخبار مدارس
این مدرسه علمیه خبر داد.

کارگاه  این  برگزاری  از  هدف  اصغری  عزیزه 
نرم  از  استفاده  شیوه  با  آشنایی  را  پژوهشی 
فقه  جامع  افزار  نرم  محوریت  با  نور  افزارهای 
اهل بیت)ع( جهت تسهیل در امر پژوهش طالب 

و ارتقای توانمندی های پژوهشی دانست.
حجت االسالم  نشست  این  در  شد:  یادآور  وی 
بیان  به  دانشگاه  و  حوزه  مدرسان  از  زراعتی 

مزیت های نرم افزار در عصر حاضر پرداخت.
خواهران  علمیه  مدرسه  پژوهش  معاون 
فاطمیه)س( مشگین شهر اظهار کرد: همچنین 
در این کارگاه مسائلی در زمینه پژوهش بیان شد.

برگزاری کارگاه آموزش وبالگ نویسی 
در مدرسه حضرت زینب)س( 

سریش آباد
حضرت  خواهران  علمیه  مدرسه  ,مدیر 
از  کردستان  استان  سریش آباد  زینب)س( 
این  در  وبالگ نویسی  آموزشی  کارگاه  برگزاری 

مدرسه علمیه خبر داد.
صغری مالولی گفت: هدف از برگزاری این دوره 
وبالگ نویسی  با  طالب  آشنایی  وبالگ نویسی، 
جهت  مجازی  فضای  با  کار  مهارت  کسب  و 

استفاده از آن برای تبلیغ امور دینی است.
زیر  نویسی  وبالگ  آموزش  کارگاه  افزود:  وی 
فضای  کارشناس  رضا جمشیدکیانی،  استاد  نظر 
به  کارگاه  این  در  استاد  که  شد  برگزار  مجازی 
مجازی  و  واقعی  دنیای  در  تبلیغ  مسأله  اهمیت 

پرداخت.
مدیر مدرسه علمیه حضرت زینب)س( سریش آباد 
این کارگاه استاد جمشید کیانی،  اظهار کرد: در 
طریقه ایجاد وبالگ و نوشتن مطالب را به طالب 

و اساتید حاضر آموزش داد.
این کارگاه  داد: جمشید کیانی در  ادامه  مالولی 
تبلیغ و فعالیت در دنیای واقعی و مجازی را برای 
نشر مسائل دینی و مقابله با وبالگ ها، سایت ها 
ایجاد  دین  ضد  بر  که  اجتماعی  شبکه های  و 

شده اند، بسیار مهم برشمرد.

برگزاری کارگاه آموزشی وبالگ نویسی 
در مدرسه امام خامنه ای کرمانشاه 

خامنه ای  امام  خواهران  علمیه  مدرسه  ,مدیر 
کارگاه  نخستین  برگزاری  از  کرمانشاه  شهر 

آموزشی وبالگ نویسی در این مدرسه خبر داد.
بتول محمدی با بیان این که، این کارگاه آموزشی 
اظهار  است،  مقاطع تحصیلی  تمام  برای طالب 
تفکیک  با  نویسی  وبالگ  آموزشی  کارگاه  کرد: 

طالب به گروه های 20 نفره برگزار می شود.
مدیر مدرسه علمیه خواهران امام خامنه ای شهر 
کرمانشاه هدف از برگزاری این کارگاه را آشنایی 
به  ورود  چگونگی  و  مجازی  فضای  با  طالب 

با حضور آیت اهلل مقتدایی؛

ســامانه 
زنان اسوه 

تاریخ اسالم 
رونمایی شد

شورای  رییس  حضور  با 
علمیه  حوزه های  سیاست گذاری 
مراسم  کشور  سراسر  خواهران 
تاریخ  اسوه  زنان  سامانه  از  رونمایی 

اسالم)پایگاه اسوه( برگزار شد.
مدیریت  مرکز  عمومی  روابط  گزارش  به 
حوزه های علمیه خواهران در این مراسم دکتر 
فناوری اطالعات  علی طائی زاده رییس مرکز 
و  سازی  بهینه  خواهران  علمیه  حوزه های 
آموزشی،  مالی،  ـ  اداری  امور  مکانیزاسیون 
سازی  فرهنگ  و  حمایت  غیره،  و  فرهنگی 
مجازی،  فضای  در  علمیه  حوزه  مؤثر  حضور 
تأسیس و حمایت از شبکه های اجتماعی دین 
محور و تولید سامانه های نرم افزاری عمومی 

را از جمله اهداف این مرکز بیان کرد.
شبکه   اتصال  وضعیت  درباره  طائی زاده 
مدیریت های استانی و مدارس علمیه خواهران 
نقطه در کشور متصل  اکنون420   بیان کرد: 
خواهران  علمیه  حوزه های  یکپارچه  شبکه  به 
کار  به  آغاز   85 سال  از  شبکه  این  هستند، 
کرد و سال 87 از سوی آیت اهلل محمد یزدی 
افتتاح شد. وی تأکید کرد: ارتباط تلفنی داخلی 
امنیت  افزایش  و  هزینه ها  کاهش  سبب  که 
می شود، از جمله دستاوردهای این شبکه است.

رییس مرکز فناوری اطالعات حوزه های علمیه 
اطالعاتی  سیستم های  وضعیت  خواهران 
تشریح  این گونه  را  علمیه خواهران  حوزه های 
کرد: در حال حاضر 24 حوزه کاری با 5 هزار 
کاربر سازمانی و 55 هزار کاربر طلبه و استاد در 
امور  فعالیت می کنند. وی مدیریت  این زمینه 
آموزشی، مکانیزاسیون امور پذیرش،اتوماسیون 
تجمیع  اطالع رسانی،پرتال  پرتال  مکاتبات، 
مجازی،  وصال،آموزش  خدمات  کننده 
اتوماسیون  اطالعات(،  و  آمار  سما)مدیریت 
کوثرنت،  پژوهشی  علمی  ریحان،شبکه  مالی 
کوثربالگ، اساتید، پشتیبانی خدمات کاربران، 
علمی،  المپیاد  پایان نامه،  امور  مکانیزاسیون 
امین،  پژوهشی،شیدای  فراخوان های  پیامک، 
سامانه های  را  عمره  حج  و  دانش آموختگان 
سراسر  خواهران  علمیه  حوزه های  اطالعاتی 

کشور برشمرد.

طلبه  هزار  تاکنون 863  شد:  یادآور  طائی زاده 
آموزشی  از سیستم  واحد  انتخاب  برای  ترم  ـ 
بهره برده اند و 10 هزار اثر ثبت شده از سال 
فراخوان های  به وسیله سیستم  نیز  تا 92   90

پژوهشی صورت گرفته است.
وی حضور کم رنگ طالب در فضای مجازی 
دانش  نداشتن  مبلغ،  و  طلبه  یک  عنوان  به 
کافی طالب در زمینه فناوری اطالعات، عدم 
مجازی،  فضای  در  تبلیغی  منبرهای  ایجاد 
در  هزینه  و  زمان  اتالف  و  غیرعلمی  حضور 
تخصصی  شبکه های  نبود  مجازی،  فضای 
امکانات فضای  از  استفاده  ویژه طالب جهت 
مجازی، وجود محدودیت های مکانی و زمانی 
جهت بهره مندی از مطالب علمی و تخصصی 
به ویژه در شهرها، تفاوت امکانات در شهرها، 
اول  طراز  اساتید  و  منابع  به  دسترسی  عدم 
وعدم سهولت همکاری های علمی ـ پژوهشی 
میان طالب و اساتید مدارس مختلف کشور را 
از جمله موانع حضور طالب در فضای مجازی 
اطالعات  فناوری  مرکز  رییس  برشمرد. 
حوزه های علمیه خواهران همچنین تأکید کرد: 
سالم  محیطی  طالب  پژوهشی  علمی  شبکه 
هم افزایی  سبب  که  است  مجازی  فضای  در 
اساتید مدارس مختلف کشور جهت  و  طالب 

تولید محتواهای پژوهشی و علمی می شود.
تعریف  سبب  شبکه  این  همچنین  افزود:  وی 
اساتید  سوی  از  مهم  پژوهشی  موضوعات 
مباحثه  کشور،  سطح  در  گروهی  پژوهش  و 
سوی  از  مجازی  درس  کالس  مجازی،ایجاد 
به  آموزش  برای  طلبه ها  از  گروهی  یا  یک 
و  تحقیقی  درسی،  گروه های  دیگران،ایجاد 
گروه ها  به  اساتید  و  داوطلبانه طالب  پیوستن 
طالب  و  اساتید  تبلیغ  تجربه های  واشتراک 

می شود.
کوثر  امتیازات  بیان  در  همچنین  طائی زاده 
نت تصریح کرد: به وسیله این سامانه طالب 
زمانی  در هر  از کشور  نقطه ای  در هر  خواهر 
آموزش  آموزش دهند،  روز می توانند  از شبانه 
و  مطرح  را  خود  کنند،سواالت  مباحثه  ببینند، 
علمی  دهند،منابع  پاسخ  را  دیگران  سواالت 
خود را با دیگران به اشتراک گذارند و از منابع 

دیگران استفاده کنند وهر لحظه ای که سوال 
یا مشکلی دارند آن را با تمام طالب و اساتید 
سطح کشور مطرح کنند. وی آموزش دروس، 
سیاسی،  فرهنگی،  پژوهش،  و  مباحثه،تحقیق 
تبلیغ  اجتماعی،پرسش و پاسخ، آموزش فنون 
وآموزش فنون سخنوری را از جمله گروه های 

موجود در کوثر نت برشمرد.
حوزه های  اطالعات  فناوری  مرکز  رییس 
علمیه خواهران، معرفی و اشتراک مستندات و 
تجربیات،پایان نامه، مقاله،آموزش فنون تحقیق 
پایان نامه  و پژوهش، آموزش نگارش مقاله و 
زمینه های  در  پژوهش  و  نظر  تبادل  وبحث، 
مختلف را از قابلیت های شبکه علمی پژوهشی 
بالگ  کوثر  درباره  کرد. وی  عنوان  نت  کوثر 
تخصصی  سامانه  یک  بالگ  کوثر  گفت:  نیز 
وبزرگ ترین  طلبه  خواهران  نویسی  وبالگ 
از  که  است  طالب  دینی  وبالگی  اجتماع 
محیطی امن ایجاد شده است که سبب تثبیت 
زن  محوریت  با  فاخر  محتوای  تولید  ترویج  و 
مسلمان در فضای مجازی و گسترش فرهنگ 
استفاده از ابزارهای نوین میان خواهران طلبه 
علمیه  حوزه های  مقدس  اهداف  راستای  در 

می شود.
طلبه  خواهران  وبالگ های  تعداد  طائی زاده 
و 700  هزار   4 از  بیش  را  مجازی  فضای  در 
عدد دانست و افزود: از این تعداد 4120 نفر از 

طالب خود وبالگ نویس هستند.
تاریخ  اسوه  زنان  سامانه  است  ذکر  به  الزم 
بیان  به  نخست  فاز  در  اسوه(  اسالم)پایگاه 

زندگینامه حضرت خدیجه)س( می پردازد.
از  اینفوگرافی  تولید  از طرح  قدم  نخستین  در 
زندگانی بانوان بزرگ تاریخ اسالم که الگوی 
سرنوشت  و  بود ه اند  تاریخ  طول  در  زنان 
تأثیرگذاری در جهان اسالم داشته اند. زندگانی 
فداکار  همسر  عنوان  به  خدیجه)س(  حضرت 
عنوان  به  اسالم)ص(  پیامبر  وفای  با  یار  و 
اسالم  تاریخ  تارک  در  ایشان  نام  که  بانویی 

می درخشد، طراحی و تنظیم شده است.
یک  قالب  در  که  اینفوگرافی  این  اطالعات 
سایت اطالع رسانی و به صورت تحت وب در 
محصول  دارد،  قرار  عالقه مندان  عموم  اختیار 
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عرصه های جدید تبلیغی عنوان کرد.

وی افزود: برای پیشبرد فرهنگ دینی و تبلیغ در 
این  با  فضای مجازی ضروری است که طالب 

عرصه آشنایت کامل داشته باشند.

برگزاري جلسه هم اندیشی طالب در 
مدرسه امام خمیني)ره( رباط کریم

,مدیر مدرسه علمیه خواهران امام خمیني)ره( 
شهر رباط کریم استان تهران از برگزاری جلسه 
در  مادر  از  قدرداني  عنوان  با  هم اندیشی طالب 

این مدرسه علمیه خبر داد. 
به  طالب  جلسه  این  در  گفت:  اصغری  افتخار 
مادران  از  خود  شیرین  و  تلخ  خاطرات   بیان 
نشست،  این  برگزاري  از  استقبال  با  و  پرداختند 
یادآوري  براي  مؤثر  راهي  را  خاطرات  یادآوري 

زحمات مادران دانستند.
یادآوري  با  بودند  معتقد  طالب  افزود:  وی 
کاري   هیچ  که  مي شود  متوجه  انسان  خاطرات 
در قبال زحمات بي دریغ  مادر انجام نداده است.

خمیني)ره(  امام  خواهران  علمیه  مدرسه  مدیر 
از  نشست  این  در  کرد:  اظهار  رباط کریم  شهر 
راه هاي ابراز محبت به مادران و چگونگي جبران 
زحمات آنها از سوی فرزندان سؤال شد که هر 

یک از حاضران توضیحي ارائه کردند

برگزاری کارگاه آموزشی تبلیغ ویژه 
مراسم اعتکاف در مدرسه الزهرا)س( 

یزد
الزهرا)س(  خواهران  علمیه  مدرسه  ,سرپرست 
تبلیغ  آموزشی  روزه  سه  کارگاه  برگزاری  از  یزد 
ویژه مراسم معنوی اعتکاف با حضور بیش از 70 
تن از طالب مبلغ در این مدرسه علمیه خبر داد.

این  این که  بیان  با  نیک پوررحمت آباي  آزاده 
کارگاه با حضور سه تن از اساتید مجرب برگزار 
حضور  با  کارگاه  جلسه  نخستین  گفت:  شد، 
حجت االسالم شعبانزاده، مدرس حوزه ودانشگاه 

و با موضوع مخاطب شناسی برگزار شد.
این  در  شعبانزاهد  حجت االسالم  افزود:  وی 
مبلغ  مأموریت  درباره  مطالبی  بیان  به  کارگاه 
نحوه  و  پرداخته  است  مخاطبین  هدایت  که 

ارتباط گیری مؤثر با مخاطب را تبیین کرد.
سرپرست مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( یزد 
اظهار کرد: دومین جلسه کارگاه با حضور یوسفی، 
با موضوع احکام  از اساتید این مدرسه علمیه و 

اعتکاف و پرسش وپاسخ تشکیل شد.
پایانی  جلسه  در  داد:  ادامه  نیک پوررحمت آبادی 
مدرسه  مدیر  قیاسی،  سخنان  از  طالب  کارگاه 
استفاده  زینب)س(  حضرت  خواهران  علمیه 

کردند.
مدیر  صحبت  موضوع  کرد:  خاطرنشان  وی 
زینب)س(  حضرت  خواهران  علمیه  مدرسه 

از  تن  دو  تالش  حاصل  و  پژوهشی  کار  یک 
پژوهشگران حوزه علمیه خواهران است که این 
افزار شیدای امین  با اساس قراردادن نرم  کار 
خدیجه)س((  حضرت  زندگانی  )مأخذشناسی 
ذیل  در  دیگر که  معتبر  منابع  به  مراجعه  با  و 
تمامی مطالب عنوان شده، سامان یافته است. 
مخاطب عالقه مند با مراجعه به این سایت، با 
تولد  از  بزرگوار  بانوی  این  زندگی  دوره  یک 
تا وفات، همچنین حوادث مهم و نقاط عطف 
اسالم  شکوهمند  تاریخ  با  که  ایشان  زندگی 
گره خورده است، آشنا می شود. همچنین باید 
حضرت  زندگانی  مأخذشناسی  کرد،  اضافه 
خدیجه)س( یک کار علمی تحقیقی بزرگ و 
گرانسنگ و حاصل تالش سه ساله گروهی از 
محققان در مدرسه علمیه حضرت خدیجه)س( 
شهر تهران است که در قالب نرم افزار شیدای 

افزار  نرم  این  در  است.  شده  عرضه  امین 
موجود  مطالب  تا  است  شده  تالش  پژوهشی 
در برخی کتب تاریخی قرون اولیه صدر اسالم 
و  گردآوری  در یک مجموعه  تا عصر حاضر، 
در دسترس پژوهشگران قرار گیرد تا محققان 
به  اطالعات  این  به  رجوع  با  پژوهشگران  و 
جریان  در  بپردازند.  داده ها  تحلیل  و  تجزیه 
کتاب  1100جلد  حدود  اثر،  این  کتاب شناسی 
مورد بررسی قرار گرفته است که از میان آن ها 
مطالب مربوط به حضرت خدیجه )س( از میان 
386 جلد کتاب با 208 عنوان، استخراج و فیش 
برداری شده که در نرم افزار حاضر ارائه شده 
است. این نرم افزار نخستین و کامل ترین مرجع 
تحقیقی و علمی است که درباره زندگانی این 
بانوی گرانقدر تاریخ اسالم در دو محور بانک 

اطالعاتی و اینفوگراف فراهم شده است.

مطالب  فیش برداری   و  استخراج  گزینش، 
386 جلد کتاب با 208 عنوان، بررسی 1100 
تا  هجری  دوم  قرن  اول  نیمه  از  کتاب  جلد 
دوران معاصر، بررسی بیش از 10 هزار فیش 
تحقیقاتی، دسترسی به فیش های پژوهشگران 
و بیان شناسنامه منابع مورد استفاده به همراه 
6 هزار تصویر از متن منابع از جمله ویژگی های 
به  دسترسی  همچنین  است.  افزار  نرم  این 
عناوین،  به  دسترسی  پژوهشگران،  فیش های 
عنوان  هر  به  مربوط  کلید واژه های  و  نمایه ها 
و  ساده  جست وجوی  درخت واره،  طریق  از 
از  برگزیده  پنجره های  به  دسترسی  پیشرفته، 
نمایه های  و  فهرست  ها  عرضه  محقق،  سوی 
مختلف جهت تسهیل در امر تحقیق، دستیابی 
به آخرین عملیات های انجام شده را می توان از 

امکانات نرم افزار شیدای امین برشمرد.

با  اسالمی  زندگی  سبک  نشست 
موضوع زن و آخرالزمان و در راستای 
رهبر  رهنمودهای  به  بخشیدن  تحقق 
واحدهای  سوی  از  انقالب  معظم 
الزهرا)س(  حوزوی  تربیتی  آموزشی 
قروه و حضرت زینب)س( سریش آباد 

در مجتمع نور شهر قروه برگزار شد.
و  محقق  پورمسعود،  علیرضا  نشست  این  در 
اراک  یاسین عصر شهر  مؤسسه  از  پژوهشگر 
دوره های  در  زنان  زندگی  سبک  بر  تأکید  با 
مختلف، ارزش و اهمیت حضور زن در جامعه 
را تبیین کرد و گفت: اگر می خواهید مملکتی 
جامعه  آن  زنان  روی  باید  بیاورید  در  پا  از  را 
سرمایه گذاری کنید، در سایر جوامع نگاه به زن 
به عنوان ابزار و حتی کمتر از حیوان اهلی بود 
و زن را به عنوان انسان محسوب نمی کردند و 
هیچ حقی را برای آن قائل نبودند و زن را به 
عنوان کاال جابجا می کردند و زن در کشورهای 
هند و چین حق انتخاب  و ازدواج نداشت، در 
جوامع عاشورایان و زردتشتیان زن تابع مطلق 
مرد بود و اگر عملی را مستقل انجام می داد، 

مرد می توانست زن را در آب غرق کند.
همچنین  و  زن  جایگاه  و  ارزش  به  وی 
و  دوره ها  در  که  سازنده ای  فعالیت های 
عصرهای مختلف انجام داده است اشاره کرد و 
افزود: در حال حاضر دشمن محور اصلی جنگ 
نرم را زن قرار داده و با تغییر ادبیات و جایگاه 
زن می خواهد، جلوه و عظمت زن را از بین ببرد 
و یکی از پروژه های آنان مسابقه زن با زن در 

برابر دلربایی از مردان و مسابقه زنان با زنان 
در خشونت است.

محقق و پژوهشگر دینی با بیان این که زن در 
اسالم دارای شأن و جایگاه است، اظهار کرد: 
پیامبر)ص( فرمودند: خداوند به زنان مهربان تر 
ذکر  بحاراالنوار  در  همچنین  است.  مردان  از 
بنیانی  با هم تفاوت  شده است که زن و مرد 
نیازمند  هم  به  و  یگدیگرند  مکمل  و  دارند 
هستند. پورمسعود ادامه داد: زن و مرد از نظر 
با  تصمیم گیری ها  سایر  و  اقتصادی  مدیریت 
هم تفاوت دارند و هر کدام در بخش خاصی 
از زندگی قابلیت و توانایی دارند و این به دلیل 

متفاوت بودن سن بلوغ و رشد است.
خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  وی 
بیان  را  الزمان  آخر  در  امام  یاران  خصوصیات 
به  نسبت  ابتدا  در  باید  امام  یار  افزود:  و  کرد 
امام معرفت و شناخت داشته باشد، ثانیا نسل 
حجاب  و  عفاف  ثالثا  کند،  تربیت  منتظری 
شناس  عرصه  آخر  مرحله  در  و  باشد  داشته 
که دشمن  باشد  قوی  اندازه ای  به  یعنی  باشد 

را بشناسد، خوب بفهمد و درست عمل کند.
دالیل  از  یکی  دینی  پژوهشگر  و  محقق 
و  آگاهی  عدم  را  مختلف  های  فرقه  موفقیت 
یا پایین بودن اطالعات و آگاهی زنان دانست 
و خاطرنشان کرد: برخی از زنان بدون آگاهی 
احساسات  روی  از  را  بعضا عملی  اطالعات  و 
انجام می دهند که همین امر کمک به دشمن 

است، بدون این که خود فرد متوجه شود.
وی با اشاره به مقام واالی زنان و نقش بسزای 

تفکر غریزی  جامعه، گفت:  و  خانواده  در  آنها 
دارد  شدن  دیده  به  نیاز  که  است  این  در  زن 
و همین امر سبب می شود برخی از افراد این 
بگذارند  ظهور  و  بروز  منصه  به  را  خود  تفکر 
امر  این  که  کنند  نمایان  را  خود  جذابیت  تا 
موجب وقوع برخی مشکالت در جامعه و نگاه 

نامحرمان به این گوهر گران بها می شود.
بی حجابی  استارت  این که  بیان  با  پورمسعود 
در ایران از دوره قاجار زده شد، ادامه داد: این 
عمل ضد اسالمی از سوی زنی به نام قره العین 
که بابی مذهب و هم عصر با ناصرالدین شاه بود 
آغاز  مردان  و  زنان  در جمع  او  زده شد،  کلید 
به سخنرانی کرد و گفت: دوران شریعت تمام 
شده است، پس حال که تکلیف شریعت از شما 
برداشته شده از دنیا هرگونه می توانید استفاده 
با  رابطه  در  قبح شکنی  نخستین  این  و  کنید 
پوشش  اینکه  بیان  با  وی  بود.  مسأله حجاب 
زن پاسخ به این سؤال نیست که چرا زن باید 
حجاب داشته باشد، بلکه  پاسخ به این مسأله 
است آیا مرد هرگونه که بخواهد حق استفاده 
رایگان از جاذبه های زن را دارد؟ ادامه داد: حال 
این که حجاب برای این است که زن شخصیت 
اثبات  به  را  انسانیت خود  و  را حفظ کند  خود 
کرد:  اظهار  دینی  پژوهشگر  و  برساند. محقق 
در  بلکه  نیست،  اسالم  دین  خاص  حجاب 
نحوی  به  نیز  انجیل  و  تورات  مقدس  کتاب 
آمده است و این امر نقض سخن غربیان مبنی 
بر محدودیت زنان مسلمان به واسطه حجاب و 

رعایت نشدن حقوق زنان است.

مدیر مدرسه علمیه خواهران فاطمیه)س( قزوین از بازدید طالب این مدرسه علمیه از خانه سالمندان خبر داد.
مریم مددخانی گفت: این بازدید به همت معاونت فرهنگی و پایگاه بسیج مدرسه علمیه فاطمیه)س( قزوین انجام شد.وی افزود: در این برنامه تعدادی 
از طالب مدرسه به بازید از خانه سالمندان حضرت امیرالمؤمنین)ع( قزوین رفتند و هدایای نقدی و غیر نقدی خود را نیز به این عزیزان تقدیم کردند.

بازدید طالب مدرسه فاطمیه)س( قزوین از خانه سالمندان

برگزاری نشست سبک زندگی از سوی واحدهای آموزشی تربیتی الزهرا)س(
 قروه و زینب)س( سریش آباد
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پایبندی  و  اخالقی  مسائل   رعایت  درباره  ابتدا 
به شئونات طلبگی بود و در ادامه استاد به بیان 
سیره  و  مبلغان  جمع  در  خود  تبلیغی  تجربیات 
دین  تبلیغ   فضای   در  بزرگ  علمای  روش  و 

پرداخت.

برگزاری کرسی آزاداندیشی 
»حریم و حیا« در مدرسه حضرت 

صدیقه فاطمه )س( گرگان
با موضوع »حریم و حیا«  آزاداندیشی  ,کرسی 
صدیقه  حضرت  خواهران  علمیه  مدرسه  در 

فاطمه)س( شهر گرگان برگزار شد.
حسینی، مدرس دانشگاه در این مراسم به تعریف 
مفهوم حیا پرداخت و گفت: حیا یکی از صفات 
زندگی  چگونگی  در  که  است  الهی  و  انسانی 

انسان مؤثر است.
وی افزود: حیا دارای سه رکن اصلی فاعل، ناظر 
و فعل است. حیا صفت ویژه انسانی است که به 
پنج درجه حیای گناه، تفسیر، کرامت، محبت و 

هیبت تقسیم می شود.
دو  به  حیا  از  افراد  این که  بیان  با  دینی  مشاوره 
می پذیرند،  الگو  مستقیم  غیر  و  مستقیم  نوع 
خاطرنشان کرد: در الگوپذیری مستقیم از رفتار و 

اخالق مستقیما الگوبرداری می  شود.
از  مستقیم  غیر  الگوپذیری  در  داد:  ادامه  وی 
دینی  موارد  بر  تطبیق پذیری  و  دینی  اسوه های 

در حریم و حیا الگو گرفته می شود.
به  خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  حسینی 
شبهات و نقدهای مطرح در زمینه حیا پاسخ داد 
و یادآور شد: حیا به پنج نوع حیا از خدا، دیگران، 

خود، پیامبر)ص( و امامان)ع( مطرح می شود.
وی تأکید کرد: در مقابل حیای ممدوح؛ شرم و 
حیاهای نابه جا همانند شرم از درخواست خداوند، 
شرم از خدمت به خانواده، شرم از احترام گذاردن، 
شرم از کار کردن، شرم از بخشش ناچیز و شرم 

از پرسش مطرح می شود.

برگزاری کرسی آزاداندیشی در مدرسه 
علمیه فاطمه الزهرا)س( بیجار

الزهرا)س(  ,مدیر مدرسه علمیه خواهرانفاطمه 
با موضوع  آزاداندیشی  برگزاری کرسی  از  بیجار 
اخروی« در  درباره عذاب های  قرآنی  »تمثیالت 

این مدرسه علمیه خبر داد.
کرسی  این  این که  بیان  با  احمدزاده  زهرا 
آزاداندیشی با حضور طالب سطح دو ، سطح سه، 
اساتید  گفت:  شد،  برگزار  مدرسه  کادر  و  اساتید 
صاحب نظر، منتقد و داور این کرسی آزاداندیشی 
به ترتیب حجج اسالم دینی و صفی زاده و خانم 

مالولی بودند.
نظر  صاحب  استاد  االسالم،  حجت  افزود:  وی 
مسأله  طرح  و  مقدمه  بیان  به  ابتدا  در  کرسی 

موضوع  با  اندیشی  آزاد  کرسی 
هدف  با  نامحرم  با  ارتباط  محدوده 
عدم  چرایی  با  طالب  آشناسازی 
با نامحرم با حضور  ارتباط های بی مورد 
خواهران  علمیه  مدرسه  در  حوزه  استاد 

الزهرا)س( بندرعباس برگزار شد.
به  این کرسی زینب عطاءاللهی، استاد حوزه  در 
بیان مطالبی درباره چرایی  به  عنوان استاد داور 
نوع  این  آسیب های  و  نامحرم  با  ارتباط  عدم 

ارتباط پرداخت.
طالب  از  برخی  آزاداندیشی  کرسی  این  در 
ارتباط   برقراری  مسأله  مخالف  و  موافق 
خود  دالیل  و  نظرات  بیان  به  نامحرم  با 

ختند. پردا
از بیان نظرات گروه های مخالف و موافق  بعد 
رابطه  این  در  داور  عنوان  به  عطااللهی  زینب 
گفت: این بحث هم فقهی است و هم اخالقی؛ 
نامحرم  با  کردن  صحبت  و  نگاه  درباره  اگر 
که  می بینیم  کنیم،  رجوع  مراجع  رساله  به 
و  داده اند  قرار  ارتباط  این  برای  مالک  یک 
همراه  باشد،  نداشته  مفسده ای  اگر  این که  آن 
آن  در  گناه  به  افتادن  ترس  و  نباشد  لذت  با 
با  که  توجیه  این  مثال  ندارد  اشکال  نباشد، 
می شود؛  بیشتر  درس  به  توجه  استاد  به  نگاه 
به  اگر  که  است  این  رابطه  این  در  فقهی  نظر 
گناه نیفتید اشکال ندارد، ولی در بحث اخالقی 
نکنید،  نگاه  است  بهتر  کمال  به  رسیدن  برای 
بسا  چه  باشد  داشته  بصر  غض  قرآن  قول  به 

که حال عبادت را از ما بگیرد.
حضرت  روایت  به  توجه  با  افزود:  وی 
برای  چیز  »بهترین  فرمودند:  که  زهرا)س( 
و  ببیند  را  نامحرم  او  نه  که  است  آن  زن 
دیگری  بحث  ببیند«،  را  او  نامحرمی  نه 
است؛  احتیاط  بحث  آن  و  می آید  وجود  به 
لیوان  این  در  گفت  خردسال  بچه  یک  وقتی 
حال  کن،  احتیاط  می گوید  عقل  است  زهر 
امر  این  دادن  و  پیامبر  هزار   124 آمدن  با 

است. شده  احتیاط  به  سفارش 
استاد حوزه اظهار کرد: ترس از افتادن در گناه 
برای  ندارد، شیطان  به طلبه و غیرطلبه  کاری 
از  یکی  می آید؛  آگاهی اش  حد  در  قشری  هر 
شود،  گرفته  نظر  در  باید  که  دیگری  مباحث 
بحث تهمت است که در روایت نیز آمده است 
خود را از مواضع تهمت دور کنید، اسالم دست 
در  می توانند  زن ها  گفته  و  نبسته  را  ما  پای  و 
جامعه حاضر شوند ولی وقتی جایی مرد است 
نیازی  مردان،  برای  احکام  توضیح  برای  مثال 

به توضیح یک زن نیست.

برگزاری کرسی 
آزاداندیشی در 

مدرسه الزهرا)س( 
بندرعباس

با نماینده  مدیر حوزه های علمیه خواهران کشور در سفر به استان کرمان 
ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمان دیدار کرد.

به گزارش روابط عمومی مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در این دیدار حجت االسالم 
و المسلمین محمودرضا جمشیدی مدیر حوزه های علمیه خواهران در سخنانی با اشاره به رشد 
مناسب حوزه های علمیه خواهران در استان های مختلف کشور اظهار کرد: بانوان طلبه به عنوان 

مادران، همسران و مبلغان، نقش موثری در هدایت جامعه و نسل آینده دارند.
وی با اشاره به وجود فرقه ها و مذاهب مشترک در استان کرمان یادآور شد: از جمله نهادهایی 
که در کاهش اختالف ها و همچنین جرائم و افزایش آگاهی ها نقش دارند، حوزه های علمیه 

هستند.
علمیه  مدرسه  هر  که  است  این  ما  برنامه  شد:  یادآور  کشور  خواهران  علمیه  حوزه های  مدیر 
خواهران به عنوان یک پایگاه فرهنگی تبلیغی در منطقه خود عمل کند و بر این اساس سیاست 

مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران انجام فعالیت ها با محوریت مدرسه است.
در این دیدار همچنین آیت اهلل سیدیحیی جعفری نسب امام جمعه کرمان با اشاره به لزوم حمایت 

از حوزه های علمیه اظهار کرد: در حد توان خود از حوزه های علمیه را پشتبانی می کنیم.
وی با اشاره به لزوم معرفی شخصیت های دینی برجسته مانند مراجع تقلید به مردم به منظور 
نخبگان  و  برای معرفی شخصیت های  باید سمینارهایی  اضافه کرد:  آنها،  از  الگوگیری مردم 

علمی حوزه های علمیه به جوانان برگزار شود.

دیدار مدیر حوزه های علمیه خواهران
 با امام جمعه کرمان

در  مجازی  فضای  کارشناس  حضور  با  نویسی  وبالگ  آموزش  کارگاه 
النبی)س( برگزار شد. مدرسه علمیه ریحانه 

وبالگ  ویژگی های  درباره  مجازی  فضای  کارشناس  جمشیدکیانی،  رضا  کارگاه  این  در 
وبالگ  سازنده  فکر  طرز  به  آن  در  می  توان  این  بنابر  است  شخصی  چون  وبالگ  گفت: 

پی برد.
چند  کردن  پر  با  هزینه  و  وقت  صرف  به  نیاز  بدون  که  است  فضایی  وبالگ  افزود:  وی 
صفحه می شود مطالب خود را به جهان عرضه کرد و همچنین راحتی استفاده از این ابزار 

سبب محبوبیت و رشد سریع این پدیده شده است.
یکی  وبالگ  کرد:  اظهار  دینی،  نویسی  وبالگ  ضرورت  درباره  مجازی  فضای  کارشناس 
با  یعنی  این  و  است  مجازی  فضای  طریق  از  فرهنگ  ترویج  جدید  ابزارهای  مهم ترین  از 

محتوای سالم و رویکرد دینی با دشنه های دشمن مبارزه کنیم.
وبالگ ها  اکثر  اما  است  بسیار  دینی  حوزه  در  وبالگ نویسی  اینکه  بیان  با  جمشیدکیانی 
با  متناسب  این  داد:  ادامه  می دهند،  راترویج  رسانه ها  سایر  در  نوشته شده  مطالب  صرفا 
و  کند  ارائه  را  نویسنده  خود  تفکرات  و  نظرات  باید  وبالگ  چون  نیست،  مجازی  فضای 

سعی در تعامل و ارتباط با دیگران باشد.
مطالب،  و  عکس  بارگذاری  وبالگ،  تنظیم  وبالگ،  ایجاد  نحوه  درباره  پایان  در  وی 

داد. ارائه  عنوان بندی، موضوع بندی و ویرایش مطلب توضیحاتی 

برگزاری کارگاه آموزش وبالگ نویسی
در مدرسه ریحانه النبی)س( سنندج
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اخبار مدارس
عنوان  تحت  آنچه  که  داشت  عقیده  و  پرداخت 
عذاب یا  پاداش اخروی در قرآن آمده است، عینًا 
ادله  باره  اتفاق می افتد و حقیقت دارد و در این 

خود را از آیات و روایات ارائه داد .
فاطمه الزهرا)س(  خواهران  علمیه  مدرسه  مدیر 
ادامه جلسه حجت االسالم  بیجار اظهار کرد: در 
خود  عقیده  بیان  به  منتقد  استاد  زاده،  صفی 
آنچه  بود که  و معتقد  پرداخت  پیرامون موضوع 
آمده  اخروی  پاداش  و  عذاب  پیرامون  قرآن  در 
تمامًا جهت تقریب به ذهن جهت فهم مخاطب 
در  است که  آن  از  فراتر  است و حقیقت چیزی 
قرآن آمده است چرا که ظرفیت و گنجایش فهم 
در  است  بیان شده  آنچه  و  است  انسان محدود 

حد فهم بشر است. 
طالب  نیز  جلسه  این  در  داد:  ادامه  احمدزاده 
سؤاالت خود را به صورت کتبی و شفاهی مطرح 

و پاسخ خود را دریافت کردند.

برگزاری کرسی آزاداندیشی در 
مدرسه نجمه خاتون شهر تکاب استان 

آذربایجان غربی
,کرسی آزاداندیشی »جوان و مدگرایی؛ علت ها 
نجمه  خواهران  علمیه  مدرسه  در  راهکارها«  و 
خاتون)س( شهر تکاب استان آذربایجان شرقی 

برگزار شد.
این کرسی با هدف  ارائه الگوی صحیح از سوی 
ارائه  و  نادرست  تقلیدهای  از  پرهیز  خانواده ها، 
سوی  از  صحیح  رفتار  داشتن  صحیح،  الگوی 
صحیح  اطالعات  داشتن  و  مدارس  و  والدین 
اوقات  صحیح  مدیریت  و  برنامه ریزی  برای 

فراغت برگزار شد.
در این کرسی آزاداندیشی حجت االسالم عیسی 
برادری، رییس اداره اوقاف شهر تکاب گفت: از 
سنت های دین اسالم تأکید بر تنوع و زیباگرایی 
و زیبایی همراه با پرهیز از افراط و تفریط است، 
ارزش های  با  مخالف  مدگرایی  اگر  بنابراین 

اسالمی نباشد از نظر اسالم پذیرفته است.
هم  و  چشم  رقابت،  طلبی،  تنوع  افزود:  وی 
منافع  به  دست یابی  و  طلبی  برتری  چشمی، 
اقتصادی از مهم ترین علل و زمینه های مدگرایی 

است.

برگزاری مراسم بزرگداشت مقام زن 
در مدرسه بانو امین تهران

,مراسم بزرگداشت مقام زن در مدرسه علمیه 
خواهران بانو امین شهر تهران برگزار شد.

دینی،  مسائل  کارشناس  ارشد،  مراسم  این  در 
ائمه)ع(  از  رسیده  زیارت های  بهترین  از  یکی 
آن  خواندن  بر  و  معرفی  کبیره  جامعه  زیارت  را 

تأکید کرد.
بیان کرد:  زیارت  این  از  فرازی  به  اشاره  با  وی 

کارگاه آموزشی مقاله نویسی با حضور 
مدرسه  در  حوزه  پژوهشگر  و  استاد 
علمیه خواهران الزهرا)س( شهر دزفول 

استان خوزستان برگزار شد.
اسالم  حسن  حجت االسالم  کارگاه  این  در 
شرح  به  حوزه  پژوهشگر  و  استاد  کریمی  پور 
همچون  مقاله نویسی  کارگاه  اهمیت  تبیین  و 
پیروی از والیت، انجام رسالت حوزوی و پاسخ 
به شبهات، رشد و خالقیت، ایجاد انگیزش در 
جامعه طالب و آمادگی برای تدریس پژوهش 

محور پرداخت .
وی در بخش دیگری از سخنان خود، به معرفی 
کتاب های روشهای یادگیری و مطالعه اختصاص 
و  تحصیل  کنار  در  باید  طالب  افزود:  و  داد 
بها  و  ارزش  مقاله نویسی  مبحث  به  تدریس، 
داده و بدانند استفاده از اساتید پژوهشی برجسته، 
با مؤسسات پژوهشی، مراجعه به چکیده  ارتباط 
و نتیجه پایان نامه ها، کمک شایانی به نوشتن در 

امر پایان نامه نویسی دارد. 
تفصیل  و  شرح  به  حوزه  پژوهشگر  و  استاد 
جمله  از  پایان نامه نویسی  شیوه های  و  اصول 
یک  عناصر  و  اجزا  مناسب،  عنوان  انتخاب 
کننده  منعکس  بودن،  کوتاه  نوشته)جذاب، 
مقدمه،  کلیدی،  واژگان  چکیده،  محتوا، 
مراحل  منابع،  فهرست  نتیجه،  مسأله،  بیان 
نوشتاری(  خطاهای  انواع  و  مقاله  نوشتن 

پرداخت. 

برگزاری کارگاه 
آموزشی مقاله نویسی 
در مدرسه الزهرا)س( 

دزفول

کشور  سراسر  خواهران  علمیه  حوزه های  سیاست گذاری  شورای  رییس 
تالش های صورت گرفته از سوی این حوزه برای راه اندازی سامانه های مختلف 

را با ارزش و تبلیغ دین در فضای مجازی را دارای برکات فراوان خواند.
به گزارش روابط عمومی مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران، آیت اهلل مرتضی مقتدایی در 
بازدید از مرکز فناوری اطالعات حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور و رونمایی از پایگاه 

اسوه، از دنیای مجازی به عنوان یک دنیای جدید یاد کرد.
وی با اشاره به گزارش رییس مرکز فناوری اطالعات حوزه های علمیه خواهران درباره عملکرد 
این مرکز تأکید کرد: خوشبختانه حوزه های علمیه خواهران به سبب تالش تمام دست اندرکاران 

در فضای مجازی فعالیت های بسیار خوبی دارند.
این  مسلما  شد:  یادآور  دین  تبلیغ  برای  مجازی  فضای  در  فعالیت  خواندن  بخش  اثر  با  وی 

تشکیالتی که در حوزه های علمیه خواهران ایجاد شده، اثرات بسیاری دارد.
برای  خواهران  علمیه  حوزه های  در  گرفته  صورت  تالش های  همچنین  مقتدایی  آیت اهلل 
راه اندازی سامانه های مختلف را با ارزش و تبلیغ دین در فضای مجازی را دارای برکات فراوان 
تبلیغ  به  می تواند  امکانات  این  از  بهره گیری  با  خواهر  طلبه  یک  گاهی  کرد:  اظهار  و  خواند 
دین برای هزاران نفر بپردازد. رییس شورای سیاست گذاری حوزه های علمیه خواهران گفت: 
حوزه های علمیه خواهران در برخی زمینه ها افزون بر پیشتازی از حوزه های علمیه برادران، در 
سطح کشور نیز پیشتاز هستند. وی افزود: طالب خواهر در نقاط مختلف کشور به ویژه نقاط 
محروم با بهره گیری از سامانه های مختلف اطالعاتی می توانند مبلغ دین در مدارس، مساجد 

و دیگر نقاط باشند.
در  کند،  را هدایت  نفر  فردی یک  اگر  تأکید شده،  نیز  روایت  در  کرد:  بیان  مقتدایی  آیت اهلل 
علمیه خواهران خدمت  رییس شورای سیاست گذاری حوزه های  است.  او شریک  اعمال خیر 
در حوزه های علمیه خواهران را توفیق الهی دانست و گفت: تالش برای تبلیغ دین، اسالم و 

معرفت افزایی از سوی افراد توفیق الهی و دارای آثار فراوانی برای مردم است.
آیت اهلل مقتدایی بهره گیری از امکانات مختلف برای تبلیغ دین را یک ضرورت عنوان کرد و 
یادآور شد: همیشه شرایط تبلیغ برای بانوان طلبه مهیا نیست، از این رو با تبلیغ در فضای مجازی 

که یکی از مهم ترین روش های تبلیغ دین در دنیای امروز است، می توانند بسیار مؤثر باشند.
وی همچنین بهره گیری از فضای مجازی برای تبلیغ دین را افتخاری برای حوزه های علمیه 
خواهران عنوان کرد. رییس شورای سیاست گذاری حوزه های علمیه خواهران در بخش دیگری 
از سخنان خود عملکرد مرکز فناوری اطالعات حوزه های علمیه خواهران را مثبت ارزیابی و 
راه اندازی سامانه های مختلفی همانند کوثر نت، کوثر بالگ و استفاده از فضای مجازی برای 

تبلیغ دین )منبر مجازی( را مورد تأیید قرار داد.
علمیه  حوزه های  اطالعات  فناوری  مرکز  فعالیت های  از  تقدیر  ضمن  مقتدایی  آیت اهلل 
خواهران، از برنامه های انجام شده ابراز خرسندی کرد و یادآور شد: امیدواریم که کارهای 
فعالیت  زمینه  این  در  که  افرادی  تمام  و  باشد  زمان)عج(  امام  عنایت  مورد  گرفته  صورت 

باشند. موفق  می کنند، 

آیت اهلل مقتدایی در مراسم رونمایی از پایگاه اسوه:

برخی از بانوان طلبه با بهر ه گیری از فضای 
مجازی مبلغ دین برای هزاران نفر هستند

استان  خواهران  علمیه  حوزه  مدیر 
قم با حضور در مدرسه علمیه خواهران 
شهر آران و بیدگل با مسئوالن، اساتید 
و  دیدار  علمیه  مدرسه  این  طالب  و 

گفت  وگو کرد.
حوزه  مدیر   نیا،  اسماعیل  جواد  حجت االسالم 
به  دیدار  این  در  قم  استان  خواهران  علمیه 
قم  استان  مدیریت  گسترده  خدمات  تشریح 
سوی  از  شده  مطرح  سؤاالت  به  و  پرداخت 

طالب پاسخ داد.
گفتنی است، در حاشیه این دیدار، جلسه  پرسش 
و  پژوهش  آموزش،  معاونت های  آزاد  پاسخ  و 

فرهنگی با طالب صورت گرفت.

بازدید مدیر 
حوزه علمیه استان 

قم از مدرسه 
فاطمه الزهرا)س(

آران و بیدگل
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اخبار مدارس
»کهف الوراء« از جمله تعابیر این زیارت درباره 
غار وسیع و  معنای  به  است، کهف  اهل بیت)ع( 

وراء به معنی خلق و مردم است.
که  غار  خاصیت  مهم ترین  به  اشاره  با  ارشد 
به  را  اهل بیت)ع(  خانه  است،  درب  نداشتن 
بهترین  بزرگواران  این  گفت:  و  کرد  تشبیه  آن 

پناهگاه همه خلق هستند.
وی با اشاره به فراز دیگری از زیارت جامعه کبیره 
و تعبیر »مصابیح الدجی« بیان کرد: براساس آیه 
شریفه نور حضرت فاطمه)س( مشکاة هستند و 
با توجه به این تعبیر هر یک از اهل بیت)ع( نور 

خود را از ایشان دریافت می کنند. 
به  اشاره  با  همچنین  دینی  مسائل  کارشناس 
روایتی از امام صادق)ع( لیلة القدر را وجود مبارک 

حضرت فاطمه زهرا)س( دانست .
وی اظهار کرد: با توجه به تعبیر »مثل االعلی« در 
فراز دیگری از این زیارت، افرادی که می خواهند 
به درک واالتر و بهتری از خداوند متعال دست 

یابند، باید به اهل بیت)ع( مراجعه کنند.

برگزاری نشست »راه های مبارزه با 
آسیب های اجتماعی« در مدرسه کوثر 

علی آباد
»راه های  موضوع  با  تربیتی  اخالقی  ,نشست 
مبارزه با آسیب های اجتماعی« در مدرسه علمیه 

خواهران کوثر علی آباد برگزار شد.
در  دانشگاه  و  حوزه  مدرس  بینا،  حجت االسالم 
امکانات و علم  این نشست گفت: به هر میزان 

بیشتر باشد، آسیب ها نیز افزایش می یابد.
آسیب های  ایجاد  اصلی  علت  داد:  ادامه  وی 

مختلف اجتماعی پیروی از نفس اماره است.
البته  شد:  یادآور  دانشگاه  و  حوزه  مدرس 
رسانه های استکبار به عنوان غول های تبلیغاتی، 

عامل تقویت کننده این آسیب ها هستند.
رهایی  دالیل  از  را  موعظه  بینا  حجت االسالم 
افراد از آسیب ها عنوان کرد و گفت: نقش تذکر 
از  به گونه ای است که خداوند متعال  و موعظه 

پیامبرش به عنوان تذکر دهنده یاد می کند.
کسب  وجود  با  بزرگانی  حتی  کرد:  تصریح  وی 
تذکر  نداشتن  سبب  به  عرفانی  مختلف  مقامات 
نجات  موعظه  شدند.  روبرو  شکست  با  دهنده 
دهنده فرد از نفس اماره و خدعه شیطان است. 

برگزاری نشست »شناخت جایگاه و 
مقام زن« در مدرسه معصومه )س( 

دماوند
و  جایگاه  »شناخت  عنوان  تحت  ,نشستی 
حضرت  خواهران  علمیه  مدرسه  در  زن«  مقام 

معصومه)س( شهر دماوند برگزار شد.
علی اکبری،  حاج  محمدجواد  حجت االسالم 
کارشناس خانواده در این مراسم با اشاره به آیات 

با  فاطمیه  شبهات  به  پاسخ  کارگاه 
حضور نویسنده کتای درسنامه فاطمی 
حضرت  خواهران  علمیه  مدرسه  در 
حاجی آباد  شهر  ام البنین)س(  فاطمه 

استان هرمزگان برگزار شد.
پور،  جعفر  حجت االسالم  کارگاه  این  در 
طرح  به  فاطمی  درسنامه  کتاب  نویسنده 
اهل  کالم  وطبق  پرداخت  غیبت  مبحث 
بیت)ع( انتظار فرج را از بهترین اعمال دانست 
قائم  حضرت  اصحاب  ویژگی های  گفت:  و 
منتظر  صادق)ع(  امام  فرموده  به  بنا  )عج( 
وی  است.  خلق  وحسن  ورع  با  عمل  بودن، 
انتظار را از جنس عمل دانست وبا بیان این که 
عمل همراه حرکت است، افزود: برای سربازی 
گناه،  از  گذشت  ویژگی  پنج  )عج(  زمان  امام 
از  عزیزان، گذشت  از  جان، گذشت  از  گذشت 
مال وگذشت از آبرو نیاز است. نویسنده کتاب 
سخنان  از  دیگری  بخش  در  فاطمی  درسنامه 
آیا خلیفه دوم  این شبهه که  به  پاسخ  در  خود 
امیرمؤمنان)ع(  دختر  کلثوم)س(  ام  حضرت  با 
ازدواج  کرد:   اظهار  خیر؟،  یا  کرده اند  ازواج 
افسانه  کلثوم)س(  ام  حضرت  با  دوم  خلیفه 
وجود  آن  برای  زیادی  ودالئل  است  وخیالی 
پایانی  بخش  در  جعفرپور  حجت االسالم  دارد. 
از تلفن  کارگاه  به پیامدهای استفاده نادرست 
واتساپ  مضرات  ادامه  در  و  کرد  اشاره  همراه 
دلیل  به  خانواده ها  در  آمده  پیش  مشکالت  و 
استفاده نادرست از فضای مجازی را برشمرد.

کارگاه  برگزاری 
فاطمیه  به شبهات  پاسخ 

در مدرسه فاطمه ام 
حاجی آباد البنین)س( 

خواهران  علمیه  مدرسه  مدیر 
حضرت زینب کبری)س( شهر هرسین 
کارگاه  برگزاری  از  کرمانشاه  استان 
وبالگ نویسی با حضور طالب عالقه مند 

در این مدرسه علمیه خبر داد.
زینب مقصودیان گفت: در این کارگاه آموزشی 
طالب عالوه بر آموزش عملی وبالگ نویسی 
همچنین  و  نویسی  وبالگ  ویژگی های  با 
تبلیغی  جدید  عرصه های  به  ورود  چگونگی 
خواهران  علمیه  مدرسه  مدیر  شدند.   آشنا 
افزود:  هرسین  شهر  کبری)س(  زینب  حضرت 
وبالگ نویسی،  دوره  این  برگزاری  از  هدف 
کسب  و  وبالگ نویسی  با  طالب  آشنایی 
استفاده  جهت  مجازی  فضای  با  کار  مهارت 

از آن برای تبلیغ امور دینی بود.

کارگاه  برگزاری 
وبالگ نویسی در مدرسه 
حضرت زینب کبری)س( 

هرسین

معاون اداری مالی حوزه های علمیه خواهران کشور گفت: از زمان تاسیس 
مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران 170 واحد حوزوی با زیربنای 450 

هزار مترمربع بنا در کشور احداث شده است.
به گزارش روابط عمومی مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران اصغر عبداللهی چهارشنبه 
16 اردیبهشت در مراسم تکریم و معارفه معاونان حوزه های علمیه خواهران در سخنانی با اشاره 
به فعالیت های صورت گرفته در معاونت اداری مالی حوزه های علمیه خواهران افزود: در یک 
دوره چهار ساله 226 قطعه زمین در سراسر کشور به منظور احداث واحدهای حوزوی به تملک 
حوزه های علمیه خواهران درآمده است. وی با اشاره به خصوصیت های بنای احداث شده در 
حوزه های علمیه خواهران ادامه داد: استحکام سازه، زیبایی در معماری و کاربری چندمنظوره از 
فضاهای داخل بنا از ویژگی های این ساختمان ها به شمار می رود. معاون اداری مالی حوزه های 
علمیه خواهران با بیان اینکه در حال حاضر 125 مدرسه علمیه در کشور دارای بنایی نامناسب 
هستند و با کمبود فضای آموزشی مناسب در حوزه های علمیه خواهران مواجه هستیم، تصریح 
کرد: برای ما در مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران قبح است که 6هزار و 300 نفر در 
تهران متقاضی استفاده از فضای حوزه های علمیه خواهران باشند و ما امکانات و فضای پذیرش 
آنها را نداشته باشیم. وی با اشاره به نقش های معاونت اداری مالی در یک نهاد فرهنگی یادآور 
شد: معاونت اداری مالی به عنوان قوه عاقالنه تشکیالت و همچنین خون رسان به بافت های 

مختلف سازمان عمل می کند.
از  مناسبی  عمومی  فهم  باید  عاقله  قوه  نقش  در  مالی  اداری  معاونت  کرد:  اظهار  عبداللهی 
سازمان داشته باشد و اگر آموزش، پژوهش و امور فرهنگی را نشناسد نمی تواند در پشتیبانی از 
آنها موفق باشد. وی با اشاره به اینکه نیروهای معاونت اداری مالی حوزه های علمیه خواهران 
دارای پیشینه ای در دانشگاه ها و آموزش و پرورش هستند، اضافه کرد: آنها دارای درک کلی و 

نیمه تخصصی نسبت به امور آموزشی، پژوهشی و فرهنگی حوزه های علمیه خواهران هستند.
معاون اداری مالی حوزه های علمیه خواهران با اشاره به لزوم اجرای تحقیقات در این معاونت به 
منظور اجرای بهتر امور، ادامه داد: در 12 سال 144 مورد تحقیق در 2هزار و 500 صفحه انجام 
گرفته است و این عقبه علمی معاونت اداری مالی حوزه های علمیه خواهران به حساب می آید.

وی با بیان اینکه در این مدت 142 مورد آیین نامه، بخشنامه و ... به منظور ایجاد وحدت رویه، 
تشریح و توصیه امور تهیه و صادر شده است، گفت: در 12 سال گذشته 63 مقاله و برنامه مربوط 

به برنامه و بودجه نوشته شده است.
عبداللهی با بیان اینکه امروز مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران به عنوان یک نهاد مرجع 
تعامل گر به نیکی شناخته می شود، گفت: امروز حوزه های علمیه خواهران را به نیکی می شناسند 
و قطار حوزه های علمیه خواهران به خوبی حرکت می کند. رییس جمهور نیز سه بار در سخنان 

خود حمایت و تقدیر خود را از حوزه های علمیه خواهران اعالم کرده است.
وی با اشاره به لزوم توسعه حوزه های علمیه خواهران در شهر قم خاطرنشان کرد: حوزه های 
علمیه خواهران یک بارانداز مهم فرهنگی در شهر قم هستند که مورد توجه مقام معظم رهبری 
نیز قرار دارند. تالش ما در حوزه های علمیه خواهران این است که تعداد طالب خواهر در شهر 

قم به تعداد طالب برادر یعنی 86 هزار نفر برسد.

معاون اداری مالی حوزه های علمیه خواهران خبر داد:

احداث 450 هزار مترمربع بنا 
در حوزه های علمیه خواهران
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اخبار مدارس
و  تفکر  به  را  ما  متعال  خداوند  کرد:  بیان  قرآن 

تعقل توصیه می کند.
وی اظهار کرد: خدا به فرد عقل داده است تا به 

نظام آفرینش توجه کرده، از آن عبرت بگیرد.
حجت االسالم حاج علی اکبری در بخش دیگری 
از سخنان خود به بیان برکات فصل بهار پرداخت 

و یادآور شد: فصل بهار یادآور آخرت است.
وی ادامه داد: بهار مبلغ رحمت و مهر خدا است، 
شدن  زنده  چگونگی  در  اندیشدن  فصل  بهار 

دوباره در قیامت است.

برگزاری نشست »مبانی اعتقادی و 
کالمی مهدویت« در مرکز تخصصی نور 

الزهرا س ساری
اعتقادی  »مبانی  پژوهشی  علمی  ,نشست 
تخصصی  مرکز  در  مهدویت«  کالمی  و 

نورالزهرا)س( شهر ساری برگزار شد.
در این نشست حجت االسالم لطیفی از مدرسان 
حوزه و دانشگاه گفت: برخی از علما، مبانی را با 
ادله مترادف به کار می برند و برخی نیز مبانی را 

غیر از ادله می دانند.
وی افزود: قول حق عدم ادله بودن مبانی است، 
برای  که  می شود  گفته  مسائلی  به  نیز  مبانی 
بستر، پیش فرض و چارچوب حساب  ما  مدعای 

می شود.
برای  ادله  شد:  یادآور  دانشگاه  و  حوزه  مدرس 
که  است  این  اصلی  مسأله  است،  مبانی  اثبات 
ادامه  امکان  بدون حجت معصوم  جهان هستی 

حیات را ندارد.
دالیل  نیز  موضوع  این  برای  کرد:  تصریح  وی 
عقلی و نقلی زیادی همانند قاعده لطف و برهان 
مبانی  شیعه  دیدگاه  از  البته  دارد،   وجود  عنایت 

ریشه در صفات و افعال الهی دارد. 

برگزاری نشست »نقش بانوان در 
تربیت فرزندان و همسرداری« در 

مدرسه فاطمیه س اهواز
در  بانوان  نقش  بررسی  منظور  به  ,نشستی 
علمیه  مدرسه  در  و همسرداری  فرزندان  تربیت 

خواهران فاطمیه)س( شهر اهواز برگزار شد.
مدرسه  مدیر  رویوران،  فاطمه  نشست  این  در 
علمیه خواهران فاطمیه)س( شهر اهواز به بیان 
و گفت:  پرداخت  زهرا)س(  ویژگی های حضرت 
نمونه  فرزند  تربیت  و  همسرداری  در  حضرت 

هستند.
شهر  فاطمیه)س(  خواهران  علمیه  مدرسه  مدیر 
اهواز با توجه به مباحث مربوط به تربیت فرزند 
فرزندان؛  تربیت  برای  قرآن  و  اسالم  کرد:  بیان 
والدین را به تشویق کردن آن ها توصیه می کند.

وی افزود: تشویق یکی از عوامل پیشرفت، کشف 

اولیه  نتایج  اعالم  از  خواهران  علمیه  حوزه های  پذیرش  و  سنجش  مدیر 
علمیه  حوزه های  )کارشناسی(  دو  سطح  عمومی  مقطع  در  داوطلبان  پذیرش 

خواهران خبر داد.
محمد  حجت االسالم  خواهران  علمیه  حوزه های  مدیریت  مرکز  عمومی  روابط  گزارش  به 
احمدی با اشاره به اتمام مهلت ثبت¬نام در فراخوان پذیرش حوزه های علمیه خواهران گفت: 
پذیرفته شدگان این مرحله بر اساس باالترین امتیاز علمی به مصاحبه حضوری دعوت شده اند.

اطالع رسانی  پایگاه  طریق  از  خواهران  علمیه  حوزه های  به  ورود  داوطلبان  کرد:  اظهار  وی 
رهگیری  کد  داشتن  اختیار  در  با  و   www.whc.ir نشانی  به  خواهران  علمیه  حوزه های 

می توانند از دعوت شدن به مصاحبه مطلع شوند.
داوطلبان  مصاحبه  اینکه  به  اشاره  با  خواهران  علمیه  حوزه های  پذیرش  و  سنجش  مدیر 
شد:  یادآور  بود،  خواهد  رفتاری  اخالقی  )کارشناسی(،  دو  سطح  عمومی  تحصیلی  مقطع 
نوبت مصاحبه  ثبت  به  نسبت  اردیبهشت ماه   24 تا   14 از  پایگاه  از طریق همین  داوطلبان 

کنند. اقدام 
خواهد  مردادماه   20 تا  تیر   20 از  اولیه  پذیرفته شدگان  مصاحبه  اجرای  اینکه  بیان  با  وی 
نتایج نهایی پذیرش داوطلبان در حوزه های علمیه خواهران 25 مردادماه  بود، اظهار کرد: 

اعالم خواهد شد.
مقطع  در  مصاحبه  به  داوطلبان  دعوت  و  اولیه  نتایج  داد:  ادامه  احمدی  حجت االسالم 

تحصیلی سطح سه در 29 خرداد و سطح چهار در 10 تیر ماه اعالم خواهد شد.

مدیر سنجش و پذیرش حوزه های علمیه خواهران:

نتایج اولیه پذیرش حوزه های علمیه خواهران 
اعالم شد

کارگاه  برگزاری  از  کامیاران  فاطمه الزهرا)س(  علمیه  مدرسه  مدیر 
آموزش وبالگ نویسی در این مدرسه علمیه خبر داد.

کیانی،  جمشید  رضا  استاد  نظر  زیر  آموزشی  کارگاه  اینکه این  بیان  با  کهریزی پور  سیران 
علمیه  حوزه های  مدیریت  مرکز  اطالعات  فناوری  دفتر  از  مجازی  فضای  کارشناس 
هم  تبلیغ  اینکه  بیان  با  کارگاه  این  در  جمشیدکیانی  گفت:  شد،  برگزار  سراسر  خواهران 
سایبری  فضای  با  ارتباط  می دهد، ضرورت  رخ  واقعی  دنیای  در  هم  و  مجازی  فضای  در 

را بیان کرد.
از سایت ها  نفر  میلیون ها  روزانه  اینکه  به  اشاره  با  آموزشی  کارگاه  این  افزود: مدرس  وی 
را  شهر  یک  فرهنگ  می تواند  وبالگ  یک  گاهی  داد:  ادامه  می کنند،  بازدید   وبالگ ها  و 

دهد. تغییر 
کهریزی پور اظهار کرد: در این کارگاه تمامی طالب و اساتید مدرسه علمیه شرکت کردند 
و با شیوه تئوری و عملی مراحل ساخت وبالگ، اهمیت حضور در فضای مجازی، محتوای 
اینترنت، ویژگی های وبالگ و وبالگستان، مشکالت وبالگ نویسی، اجزای یک وبالگ در 
صفحه، تعریف اصطالحاتی در صفحه وبالگ نویسی، ارائه وبالگ نویسی به صورت عملی، 

چگونگی ارائه مطالب اصلی و زیر نویس در وبالگ آشنا شدند.

برگزاری کارگاه آموزش وبالگ نویسی در 
کامیاران فاطمه الزهرا)س(  علمیه  مدرسه 

خواهران  علمیه  مدرسه  مدیر 
سوسنگرد  شهر  کبری)س(  خدیجه 
دوره  برگزاری  از  خوزستان  استان 
نماز  آموزشی تجوید و تصحیح قرائت 

در این مدرسه علمیه خبر داد.
دوره  این  این که  به  اشاره  با  بوحمیدی  زینب 
برگزار شد،  استاد حوزه  نژاد سبهانی،  نظر  زیر 
طالب  از  نفر   50 حضور  با  دوره  این  گفت: 

برگزار شد. مدرسه علمیه خدیجه کبری)س( 
از  نماز  قرائت  ضمن  دوره  این  در  افزود:  وی 
عملی  آموزش  استاد  نظارت  و  طالب  سوی 
مدیر  شد.  ارائه  طالب  اشکال  رفع  با  همراه 
کبری)س(  خدیجه  خواهران  علمیه  مدرسه 
شهر سوسنگرد اظهار کرد: در پایان این دوره 
آمد  عمل  به  طالب  از  عملی  و  کتبی  آزمون 
که در صورت کسب امتیاز قبولی مجوز امامت 
و جماعت مدارس به طالب اعطا خواهد شد.

جلسه  هفدهمین  و  شانزدهمین 
علمیه  حوزه  پژوهشی  علمی  شورای 
مدرسه  در  کردستان  استان  خواهران 
علمیه خواهران الزهرا)س( شهر قروه 

برگزار شد.
صالحی،  محمد  حجت االسالم  جلسه  این  در 
کردستان  استان  خواهران  علمیه  حوزه  مدیر 
وظایف  شورا،  این  تالش های  از  تقدیر  ضمن 
برای  را  پژوهشی  علمی  زمینه  در  اعضای 
سال  در  افزود:  وی  کرد.  تشریح  جاری  سال 
باید  را  مدارس  پژوهشی  کامل  ظرفیت   94
و  دستگاه ها  با  را  پژوهشی  تعامل  و  شناسایی 
مراکز پژوهشی افزایش داد. مدیر حوزه علمیه 
خواستار  همچنین  کردستان  استان  خواهران 
پژوهشی  علمی  اعضای شورای  مستمر  حضور 
برای  جلسات  در  استان  خواهران  علمیه  حوزه 
این  از  دیگری  بخشی  در  شد.  اهداف  پیشبرد 
علمیه  حوزه  پژوهش  معاون  لسان،  جلسه 
درباره  توضیحاتی  کردستان  استان  خواهران 

زمان بندی جلسات شورا ارائه داد.
همچنین حکم تمدید عضویت اعضای شورای 
استان  خواهران  علمیه  حوزه  پژوهشی  علمی 

کردستان به آن ها اهدا شد.

برگزاری دوره 
تصحیح  آموزشی 

قرائت نماز در مدرسه 
کبری)س(  خدیجه 

سوسنگرد 

جلسه  برگزاری 
پژوهشی  شورای علمی 
حوزه علمیه خواهران 

کردستان استان 
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اخبار مدارس
استعدادها و خالقیت ها است، حضرت زهرا)س( 
در موارد متعددی برای تربیت فرزندانشان از این 

روش استفاده می کردند.
از  زهرا)س(  حضرت  کرد:  تأکید  رویوران 
خدا  به  تا  گذشتند  زندگی  موضوعات  مهم ترین 
برای  الگو  عنوان  به  را  ایشان  این رو  از  برسند؛ 

سعادت در دنیا و آخرت معرفی می کنند.
شهر  فاطمیه)س(  خواهران  علمیه  مدرسه  مدیر 
بیان  با  خود  از سخنان  دیگری  بخش  در  اهواز 
کرد:  اظهار  باشد،  خودبین  نباید  طلبه  این که 

طالب باید از غرور و خودبینی دوری کنند.

برگزاری نشست اخالقی تربیتی 
در مدرسه علمیه حضرت قاسم بن 

الحسن)ع( تهران
حوزه  استاد  حضور  با  تربیتی  اخالقی  نشست 
الحسن)ع(  قاسم بن  خواهران  علمیه  مدرسه  در 

تهران برگزار شد.
در این نشست توسلی، استاد حوزه ابتدا پیرامون 
تغییر و تحول در درون انسان و اعمال او صحبت 
کرد و افزود: اگر اندازه یک درجه در عمل تغییر 
کنیم، در ادامه حرکتمان در عوالم دیگر نیز تغییر 

می کنیم.
طلبه  یک  از  جامعه  مردم  انتظار  کمترین  وی 
دنبال کسب علوم دینی است، داشتن  به  را که 
اگر  علم  کسب  افزود:  و  دانست  نیک  اخالق 
همراه با تزکیه نفس نباشد، موجب تغییر و تحول 

درونی نمی شود.
قرآن،  آیات  از  استفاده  با  ادامه  در  حوزه  استاد 
راهکارهایی برای حل رذائل اخالقی ارائه داد و 
کظم غیظ را از نشانه های مؤمن واقعی دانست و 
اظهار کرد: راه رسیدن به درجه واالی انسانیت 

تمرین خوبی ها و تزکیه نفس است.
توسلی دلیل اصلی عمل های بد را پشت کردن 
به فطرت دانست و ادامه داد: طالب باید با درمان 
رذائل اخالقی خود به عنوان افراد مؤثر در جامعه 

موجب تقویت دین و اخالق دینی مردم شوند.

برگزاری نشست اخالقی در مدرسه 
حضرت معصومه)س( دماوند

,نشست اخالقی با حضور استاد حوزه علمیه در 
مدرسه حضرت معصومه)س( دماوند برگزار شد.

در این نشست حجت االسالم آقایی، استاد حوزه 
علمیه به تشریح دعای هشتم صحیفه سجادیه 
پرداخت و گفت: برافروخته شدن غضب در روابط 
خانوادگی سبب کمرنگ شدن محبت، عاطفه و 
گسسته شدن رابطه همسران، والدین و فرزندان 

می شود.
وی با بیان این که خشم از صفاتی است که در 
جامعه بسیاری از افراد گرفتار آن هستند که به 
به  به خود آسیب می زنند و هم  واسطه آن هم 

مدیر حوزه های علمیه خواهران کشور:

برخی از مدارس علمیه امور فرهنگی یک شهر را در دست دارند
علمیه  حوزه های  مدیر 
اشاره  با  کشور  خواهران 
واحدهای  فعالیت های  به 
گفت:  خواهران  حوزوی 
علمیه  مدارس  از  برخی 
فرهنگی  امور  خواهران 
بانوان یک شهر را در دست 

دارند.
مرکز  عمومی  روابط  گزارش  به 
علمیه  حوز ه های  مدیریت 
و  حجت االسالم  خواهران 
جمشیدی  محمودرضا  المسلمین 
در مراسم تکریم و معارفه معاونان 
مالی  اداری  و  تربیتی  فرهنگی 
در  خواهران  علمیه  حوزه های 
کارهای  اینکه  بیان  با  سخنانی 
عرصه  در  استان ها  در  بزرگی 
و  کشور  دینی  فرهنگ  ارتقای 
در  طلبه  خواهران  توسط  دنیا 
بسیاری  گفت:  است،  انجام  حال 
کارها  این  از  تصمیم گیران  از 
غافل اند و یا آنها را مورد بی مهری 

قرار می دهند.
برخی  سخنان  به  اشاره  با  وی 
فعالیت  مورد  در  جمعه  امامان 
خواهران  علمیه  مدارس  گسترده 
حضور  کرد:  اضافه  شهرها  در 
آموزش  در  30 هزار خواهر طلبه 
و  نماز  اقامه  منظور  به  پرورش  و 

تبلیغ دین انکارنشدنی است.
خواهران  علمیه  حوزه های  مدیر 
 170 احداث  به  اشاره  با  کشور 
در  خواهران  حوزوی  واحد 
تصریح  در کشور،  اخیر  سال های 
احداث  صرف  که  هزینه ای  کرد: 
شده  حوزوی  واحدهای  این 
برخی  در  که  هزینه ای  با  است 
صرف  کار  این  برای  دیگر  نقاط 

می شود، قابل مقایسه نیست.
وی تصریح کرد: در برخی مواقع 
الزم است کارهایی را که از سوی 
به  می گیرد  انجام  طلبه  خواهران 
منظور کارسازی و معبر باز کردن 
اما  کنیم،  اعالم  و  بکشیم  رخ  به 

این امر اجر کار را از میان نمی برد.
المسلمین  و  حجت االسالم 
جمشیدی با تاکید بر مساله تربیت 
خواهران طلبه و ارتقای فرهنگی 
آنها در حوزه های علمیه خواهران 
در عرصه  کار  اصلی  گفت: سهم 

تربیت مربوط به اساتید است.
به کارگیری  لزوم  به  اشاره  با  وی 
یادآور  جذب کننده  برخوردهای 
نمی توانیم  اوقات  گاهی  شد: 
در  تحصیل  برای  را  اشخاص 
خواهران  علمیه  حوزه های 
بپذیریم اما برخورد ما می تواند به 
را دل بسته  آنها  باشد که  گونه ای 

حوزه علمیه کنیم.
مدیر حوزه های علمیه خواهران از 
معاون  اسکندری  حجت االسالم 
حوزه های  جدید  تربیتی  فرهنگی 
در  تا  خواست  خواهران  علمیه 
به  اخالقی  الگوهای  انتقال 
شهرستان ها  علمیه  حوزه های 

تحرک جدی تری داشته باشد.
توسعه  لزوم  به  اشاره  با  وی 
در  خواهران  علمیه  حوزه های 
توسعه  ما  کرد:  اظهار  قم  شهر 
در  خواهران  علمیه  حوزه های 
این  اما  کردیم  آغاز  دیر  را  شهر 
این  که  نمی شود  آن  از  مانع  امر 
شهر را نادیده بگیریم. اکنون 30 

التحصیل  فارغ  طلبه  خواهر  هزار 
در شهر قم حضور دارند که باید از 

ظرفیت آنها استفاده کنیم.
المسلمین  و  حجت االسالم 
توسعه  به  اشاره  با  جمشیدی 
از  بهره گیری  زیرساخت های 
حوزه های  در  مجازی  فضای 
افزود:  خواهران  علمیه 
آموزش های غیرحضوری و حضور 
در  می توان  را  مجازی  فضای  در 

استان قم مورد استفاده قرار داد.
کرد  امیدواری  اظهار  وی 
حجت االسالم در پست جدید خود 
در مدیریت حوزه علمیه خواهران 
بهره  خوبی  به  مجازی  فضای  از 
حجت االسالم  گفت:  و  ببرد 
علمیه  حوزه  مدیر  اسماعیل نیا 
خواهران استان قم نیز مسئولیتی 
شهرستان های  معاونت  را 
به  خواهران  علمیه  حوزه های 

عهده خواهد گرفت.
خواهران  علمیه  حوزه های  مدیر 
سخنان  از  دیگری  قسمت  در 
تالش های  از  تقدیر  ضمن  خود 
عبداللهی در پست معاونت اداری 
خواهران  علمیه  حوزه های  مالی 
تصدی  زمان  از  کرد:  اظهار 
مالی  اداری  معاونت  در  عبداللهی 
بودجه  علمیه خواهران  حوزه های 

رشد  خواهران  علمیه  حوزه های 
و  است  یافته  مالحظه ای  قابل 
این کار حاصل تالش شبانه روزی 
این معاونت است. وی تملک  در 
گرفتن  اختیار  در  متعدد،  اراضی 
تصویب  و  مختلف  تجهیزات 
قوانین تاثیرگذار را حاصل تالش 
معاونت  کارکنان  و  مسئول 
علمیه  حوزه های  مالی  اداری 
داد:  ادامه  و  کرد  ذکر  خواهران 
اسالمی  شورای  مجلس  مصوبه 
حوزه های  به  زمین  اختصاص  در 
علمیه با قیمتی نازل به حوزه های 
علمیه از جمله این اقدامات است.

المسلمین  و  حجت االسالم 
سازمان  اینکه  بیان  با  جمشیدی 
با  خواهران  علمیه  حوزه های 
کارایی  حداکثر  پرسنل  حداقل 
اداری  معاونت  داد:  ادامه  دارد،  را 
مورد  علمیه  حوزه های  مالی 
وی  است.  همه  گله  و  مطالبه 
مدیریت  مرکز  اینکه  بیان  با 
حوزه های علمیه خواهران در دوره 
تغییر شرایط است، یادآور شد: در 
این دوره باید یک ستاد نظام ساز 
مدیریت های  تا  باشیم  هادی  و 
علمیه  مدارس  ویژه  به  و  استانی 
ارتقا یابند و نسبت به ستاد مرکز 

مستقل باشند.

مدیر مؤسسه آموزش عالی حوزوی خواهران الزهرا)س( بابل از برگزاری کارگاه مقاله نویسی با حضور استاد حوزه و 
دانشگاه در این مؤسسه خبر داد.

معصومه داوودی گفت: این کارگاه مقاله نویسی زیرنظر حلیمی، استاد حوزه و دانشگاه و با حضور طالب سطح سه برگزار شد. وی افزود: برگزاری 
این کارگاه با هدف آشنایی هر چه بیشتر و بهتر خواهران طلبه سطح 3 با ساختار مقاالت علمی و پژوهشی و فعالیت آنها در نشریات معتبر پژوهشی 
برگزار شد. مدیر مؤسسه آموزش عالی حوزوی خواهران الزهرا)س( بابل اظهار داشت: در این کارگاه روش شناسی تدوین مقاله علمی پژوهشی از 

لحاظ محتوایی، ساختاری و نگارش ارائه شد.

برگزاری کارگاه مقاله نویسی در مؤسسه آموزش عالی الزهرا)س( بابل
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دیگران، افزود: قوه غضب اگر به تفریط کشیده 
شود بی انگیزگی و بی تفاوتی  را به دنبال دارد و 
اختیار عقل را می گیرد و  افراط شود  اگر در آن 

انسان را از جاده شرع خارج می کند.
مالک  که  کسی  کرد:  اظهار  علمیه  حوزه  استاد 
غضبش نیست، مالک عقلش هم نمی تواند باشد، 
خشم شعله ای از آتش جهنم است، اگر در غضب 
غضب  خشم،  هنگام  در  انسان  باشد  اعتدال 

خویش را فرو می خورد و می بخشد.
حجت االسالم آقایی ادامه داد: ریشه های غضب 
شامل تکبر، عجب، شوخی، مسخره کردن، ذل 
لجاجت،  جویی،  عیب  کردن(،  ذلت  )احساس 
مخالفت خوانی، مکر و حیله و جاه طلبی می شود.

گفت:  غضب،  درمان  راه های  به  اشاره  با  وی 
استقامت  و  خود، صبر  در  ریشه غضب  شناخت 
مداوم و طوالنی در مقابل خشم و جلوگیری از 
عصبانیت و بروز خشم با گفتن صلوات و اذکار 

برخی از راه های درمان غضب هستند.

برگزاری نشست اخالقی در مدرسه 
ریحانه النبی)ص( سنندج

,نشست اخالقی با حضور استاد حوزه و دانشگاه 
النبی)س(  ریحانه  خواهران  علمیه  مدرسه  در 

سنندج برگزار شد.
محمدربیع  حجت االسالم  نشست  این  در 
گروه  مدیر  و  دانشگاه  و  حوزه  استاد  درویشی، 
بیان  با  کردستان  مرکز  سیمای  و  صدا  معارف 
گفت:  دارند،  مهم  ویژگی  چند  مؤمنان  این که 
مؤمنان در نماز خاشع هستند، از لغو و بیهودگی 
در  هستند،  زکات  پردازنده  می دارند،  اعراض 
مراقب  و  می کنند  عهد  به  وفای  امانت  ادای 

نماز هایشان هستند.
انسان  وجودآمدن  به  مراحل  به  اشاره  با  وی   
افزود: اصل و اساس انسان از خاک و گل است 
که در 4 ماهگی روح انسانی در او دمیده می شود، 
خداوند متعال تمام آسمان و زمین و مالئکه را 
برای انسان آفرید، چون زمانی که انسان را آفرید 
نشان دهنده عظمت  این  و  احسن گفت  به خود 
انسان است، حال این انسان است که می تواند با 

اختیار خود نقاشی وجودش را بکشد.
استاد حوزه و دانشگاه اظهار کرد: در سوره عصر 
وقتی گفته می شود »والعصر؛ قسم به برهه ای از 
زمان«، یعنی خداوند استعدادهای شگفت انگیزی 
در وجود انسان قرار داده است، باید زمان داشته 
لفی خسر«،  االنسان  »ان  شود؛  تا شکوفا  باشد 
گذر زمان مدام از آنان می کاهد پس اگر از زمان 
خود درست استفاده نکنیم پشمان می شویم؛ »ان 
معاد  و  خدا  به  که  صورتی  در  امنوا....«  الذین 
نمی کنیم، چون کسی  باشیم ضرر  داشته  ایمان 
ظلم  مورچه  به  حتی  دارد  ایمان  قیامت  به  که 

نمی کند. 
فرهنگی  تهاجم  درباره  درویشی  حجت االسالم 

استاد  حضور  با  زن  تکریم  مراسم 
علمیه  مدرسه  در  دانشگاه  و  حوزه 
خواهران الزهرا)س( شهر دزفول استان 

خوزستان برگزار شد.
 ، عطارزاده  حجت االسالم  مراسم  این  در 
مدرسه  مؤسس  و  دانشگاه  و  حوزه  استاد 
نو  سال  تحویل  دعای  بر  تحلیلی  ابتدا،  در 
در  فقط  شدن  احسن الحال  گفت:  و  داشت 
گناه  ترک  آن  و  پذیراست  امکان  حال،  یک 

است. 
زن  شاخص های  تفصیل  و  شرح  به  وی 
رهبری  معظم  مقام  دیدگاه  از  ایران،  انقالبی 
و  سمت  به  حرکت  فطرت،  حفظ  همچون 
انسانی)تقوا(،  گوهر  رشد  آرمان گرایی،  سوی 
تکلیف  و  پذیر  مسئولیت  جهان،  در  بودن  الگو 
و  اجتماعی  علمی،  میادین  در  شرکت  مدار، 
معنوی،  جایگاه  به  خانواده  تبدیل  سازندگی، 
بهره  زن،  عواطف  و  خلقت  با  متناسب  رفتار 
و  صبر  معرفت،  و  آگاهی  و  علم  از  مندی 
تجمالت،  از  دوری  و  خویشتن داری  بردباری، 
فرهنگ  از  دوری  و  سیاسی  مسائل  به  آگاهی 
باید  مسلمان  زن  افزود: یک  و  پرداخت  غربی 
بر تمام مسائل، در تمام زمینه ها، آگاهی داشته 

باشد تا مصداق یک زن نمونه باشد.
وی در ادامه به اهمّیت مسأله مطالعه و آمادگی 
سوی  از  شیعه  ترویج  برای  زمینه  ایجاد  جهت 

حوزه های علمیه پرداخت.

برگزاری مراسم 
تکریم زن در مدرسه 

الزهرا)س( درفول

خواهران  علمیه  حوزه های  گفت:  کرمان  استان  نمایندگان  مجمع  رییس 
می توانند مانند سپری در برابر هجمه های فرهنگی و اجتماعی عمل کنند.

به گزارش روابط عمومی مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران دکتر محمدمهدی زاهدی در 
دومین همایش موسسین، اعضای هیات های امنا، خیرین و مدیران واحدهای آموزشی تربیتی 
حوزوی خواهران کرمان با اشاره به راه اندازی شبکه های مختلف ماهواره ای و مجازی از سوی 
دشمنان برای حمله به جوانان و خانواده ها اظهار کرد: این شبکه ها تالش می کنند خانواده را به 

سمت بی بندوباری بکشند و نقش روحانیت را مخرب جلوه دهند.
وی اضافه کرد: حوزه های علمیه خواهران به عنوان نهادی که بر خانواده تاثیر می گذارد باید 
به گونه ای فعالیت کند که به ازای هر 100 خانوار یک طلبه داشته باشیم که به عنوان مشاور 
مادران و دختران را راهنمایی کند. با این کار می توانیم یک سپر فوالدین در برابر هجمه های 

فرهنگی و اجتماعی که می خواهد ما را از باورهای اسالمی تهی کند، ایجاد کنیم.
رییس مجمع نمایندگان استان کرمان اظهار کرد: باید توان بر تقویت حوزه های علمیه متمرکز 
مانند  سرانه ای  علمیه  حوزه های  برای  کرد  پیشنهاد  وی  شویم.  بهره مند  آن  آثار  از  تا  کنیم 
دانشگاه ها اختصاص یابد. زاهدی نقش حوزه های علمیه در سازندگی جامعه را بی بدیل دانست 
البته  العاده عمل کرده اند،  و اظهار کرد: حوزه های علمیه خواهران در چند سال گذشته فوق 
هنوز نقش آفرینی اساسی آنها تحقق نیافته است. وی انقالب اسالمی ایران را مدیون حوزه های 
علمیه دانست و گفت: پس از انقالب اسالمی حوزه های علمیه توانستند هدایت موج بیداری 

اسالمی و حتی منابع انسانی خبره را رقم بزنند.
معظم  رهبر  هدایت  با  روحانیت  هوشیاری  و  بیداری  کرمان  استان  نمایندگان  مجمع  رییس 
انقالب را موجب تحول در منطقه و جهان اسالم قلمداد کرد و گفت: مردم جریان روحانیت را 
باور کرده اند. وی با بیان اینکه انتظار فراوانی از روحانیت وجود دارد، تصریح کرد: طالب علوم 
دینی باید خود را برای مدیریت جهانی در عرصه های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی آماده کنند.

رییس مجمع نمایندگان استان کرمان:

حوزه های علمیه خواهران می تواند مانند سپری
در برابر هجمه های فرهنگی باشد

مدیر مدرسه علمیه خواهران فاطمیه 
برگزاری  از  کرمان  استان  کهنوج  شهر 
از طالب  تعدادی  ازدواج  مراسم جشن 

در این مدرسه علمیه خبر داد.
ساره ضیاوشی گفت: این جشن ازدواج با حضور 
حجج  اسالم عرفان از اساتید حوزه علمیه قم و 
علمیه  مدرسه  مؤسس  و  جمعه  امام  افشارمنش 

فاطمیه کهنوج برگزار شد.
حجت االسالم  مراسم  این  در  افزود:  وی 
یکی  گفت:  و  پرداخت  سخنرانی  به  عرفان 
عملی  سیره  از  می توانیم  که  درس هایی  از 
ساده زیستی  باشیم،  داشته  زهرا)س(  حضرت 
زندگی  سادگی  با  همراه  زندگی  چون  است، 
تضمین کننده  تشریفات  و  است  سعادتمندانه 

نیست. زندگی 

برگزاری مراسم 
جشن ازدواج در مدرسه 

فاطمیه کهنوج

نشست اخالقی با موضوع بررسی رابطه عشق و ازدواج در مدرسه علمیه 
خواهران حضرت فاطمه)س( سقز برگزار شد.

خدیجه عبدی، مدیر مدرسه علمیه حضرت فاطمه)س( سقز گفت: این نشست با حضور رحیمی، 
استاد و مشاور مسائل خانواده برگزار شد که استاد با بیان تعریفی از عشق به مقایسه بین عشق 
واقعی و دوست داشتن با عشق پوشالی و کاذب که نشأت گرفته از هوی و هوسی آنی است 
پرداخت. مدیر مدرسه علمیه خواهران حضرت فاطمه)س( سقز افزود: استاد و مشاور در ادامه دریچه 
ای از ابعاد عشق واقعی را به روی مخاطبان باز کرد و به پرسش های مطرح شده از سوی طالب 
پاسخ گفت. عبدی اظهار کرد: این جلسه با استقبال گسترده طالب و دیگر اساتید مدرسه روبه رو شد و 

طالب خواستار برگزاری نشست دیگری با همین موضوع و تحلیل بیشتر موضوع بودند.

برگزاری نشست اخالقی با موضوع رابطه عشق 
و ازدواج در مدرسه حضرت فاطمه)س( سقز
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آلوده  گناه  به  را  انسان  فرهنگی  تهاجم  گفت: 
گناه  به  انسان  اینکه  تا  گناه  پشت  می کند،گناه 

عادت می کند.
باید به فکر اجتماع  انسان  وی خاطرنشان کرد: 
خودپرست  نباشد  حواسمان  اگر  باشد،  جامعه  و 
مدام  باید  همین  برای  خداپرست؛  نه  می شویم 

یکدیگر را به راه حق نصیحت کنیم.

برگزاری نشست اخالقی مدرسه علمیه 
الزهرا س گرگان با سخنرانی امام 

جمعه شهر 
خواهران  علمیه  مدرسه  اخالقی  ,نشست 
الزهرا)س( شهر گرگان با سخنرانی نماینده ولی 

فقیه در استان گلستان برگزار شد.
جلسه  این  در  نورمفیدی  کاظم  سید  آیت اهلل 
امام  اخالق  مکارم  دعای  از  فرازی  شرح  به 
زین العابدین)ع( پرداخت و گفت: در فرازی از این 
الثقه؛ پروردگا  الصالح  آمده »  من  ظنه اهل  دعا 
را، چنان باشم  که   در  برابر بدگمانی اهل صالح  و  

تقوا  به  آن ها وثوق  و  اطمینان پیدا کنم«.
بدگمانی  درباره  روایات  و  آیات  به  اشاره  با  وی 
بیان کرد: بدگمانی از مهم ترین رذائل نهی شده 
بیماری  نوعی  که  است  اسالم  مقدس  شریعت 

روحی تلقی می شود.
پیشرفت صفت  امام جمعه گرگان تصریح کرد: 
امنیت  رفتن  بین  از  سبب  انسان،  در  بدگمانی 
افراد خانواده می شود، به گونه ای که اگر با منطق 
تا  را  افراد  نشود،  حل  درست  بینش  و  صحیح 

عمق ضاللت و پستی پیش خواهد برد. 
روایات  و  آیات  کرد:  بیان  نورمفیدی  آیت اهلل 
متعددی وجود دارد که از بدگمانی نهی می کند. 
امام علی)ع( می فرمایند »اعمال برادر دینیت را 
بر نیکوترین وجه تفسیر و توجیه کن، مگر این که 

دلیلی بر خالف آن قائم شود«.
امام جمعه گرگان افزود: از مهم ترین آثار خوش 
بینی و حسن ظن؛ آسایش دل، سالمتی دین، کم 
شدن غم و اندوه و محبوبیت در بین مردم است 
و در مقابل آن، سوءظن آثار سوء اجتماعی، دینی 

و جسمی را به دنبال دارد. 
تأکید کرد:  استان گلستان  نماینده ولی فقیه در 
ائمه اطهار)ع( مجسمه حقیقت، اخالق و فضیلت 
و منش  به سیره  تأسی، عمل  این رو  از  هستند، 

آنــان در هر حالی وظیفه ما است.

برگزاری نشست بانوی آسمانی در 
مدرسه امام خمیني)ره( رباط کریم

جانشین  حضور  با  آسماني  بانوي  ,نشست 
در  کریم  رباط  بسیج  مقاومت  ناحیه  فرماندهي 
مدرسه علمیه امام خمیني)ره( رباط کریم برگزار 

شد.
جانشین  شهیري،  سرگرد   مراسم  این  در 

آیات  فهم  عنوان »روش  با  نشستی 
بحث های  زمینه  در  قرآن  متفاوت 
کالمی« در مرکز تخصصی فقه و اصول 
فاطمه الزهرا)س( شهر اردکان برگزار 

شد.
حجت االسالم جواد پورروستایی، مدرس حوزه 
مباحث  در  گفت:  نشست  این  در  دانشگاه  و 
و حکمی  استناد  آیه  به یک  تنها  نباید  کالمی 

را صادر کرد.
وی افزود: در فهم آیات و روایاتی که در ظاهر 
رجوع  آن ها  خانواده   به  باید  هستند،  متفاوت 
کرد و حکم کلی را منحصر به یک آیه یا یک 
روایت ندانست. مدرس حوزه و دانشگاه تأکید 
عقلی  اصول  به  روایات  و  آیات  فهم  در  کرد: 
کتاب  زمینه  این  در  که  کرد  توجه  باید  هم 

»فهم حدیث« مفید است.
ضرورت  تناسب  به  قرآن  شد:  یادآور  وی 
این رو  از  است،  کرده  مطرح  را  موضوعات 
آیه  با  آیه  فالن  حکم  چرا  گفت  نمی توان 
روایات  درباره  حکم  این  دارد،  منافات  دیگر 
براساس  اهل بیت)ع(  است. چرا که  نیز صادق 
عقول افراد به آنها مسائل را توضیح می دادند.

برگزاری نشست 
»روش فهم آیات در مباحث 
کالمی« در مرکز تخصصی 

فقه و اصول فاطمه
 الزهرا )س( اردکان

مدیران  و  خیرین  امنا،  هیات های  اعضای  موسسین،  همایش  دومین 
با حضور مدیر حوزه های  تربیتی حوزوی خواهران کرمان  آموزشی  واحدهای 

علمیه خواهران کشور برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران حجت االسالم و المسلمین 
محمودرضا جمشیدی مدیر حوزه های علمیه خواهران در این همایش با اشاره به ارزش خدمت 

به طالب حوزه های علمیه، گفت: برای ماندگاری این خدمت باید برنامه داشته باشیم.
وی با بیان اینکه باید مراقب انگیزه های خود در حوزه های علمیه باشیم، اظهار کرد: موسسان 

و هیات های امنا به ماندگاری مدارس علمیه خواهران توجه داشته باشند.
مدیر حوزه های علمیه خواهران کشور موقوفات را نشانه دور اندیشی خیران نسبت به امور خیریه 
دانست و گفت: رابطه حوزه های علمیه با نظام مشخص و تعریف شده است و حوزه های علمیه 

نسبت به سرنوشت نظام حساس هستند.
وی با بیان اینکه حوزه های علمیه در حمایت از دولت فروگذار نمی کنند، افزود: همه دولت ها 

نسبت به حوزه مساعدت داشته اند.
تنها عرصه  دولت  با  حوزه  تعامل  اینکه عرصه  بیان  با  المسلمین جمشیدی  و  حجت االسالم 
مادی نیست، یادآور شد: حوزه های علمیه عرصه های متعددی برای تعامل دارند مانند عرصه 
نظریه پردازی و نظام اسالمی یک تمکن برای حوزه به منظور اجرای دستورات الهی به حساب 

می آید.
وی حضور بانوان طلبه و حوزه های علمیه خواهران در فضای مجازی را یک افتخار برای این 
نهاد برشمرد و اضافه کرد: حوزه های علمیه خواهران حضور در فضای مجازی را از خانواده خود 

شروع کرده اند و اکنون حدود 5هزار بانوان طلبه در فضای مجازی فعالیت می کنند.
مدیر حوزه های علمیه خواهران کشور اظهار کرد: باوجود آن که فضای مجازی یک تهدید است 

می تواند به عنوان یک فرصت نیز معرفی و از قابلیت های آن استفاده شود.
وی با اشاره به درخشش و برتری بانوان طلبه در جشنواره های پژوهشی در سال های اخیر یادآور 

شد: امروز می توان حوزه های علمیه خواهران را یک پدیده عظیم و مبارک در کشور دانست.
را  خواهران  علمیه  حوزه های  مدیریت  مرکز  سیاست  جمشیدی  المسلمین  و  حجت االسالم 
ارتقای جایگاه هیات های امنا در واحدهای حوزوی دانست و گفت: حوزه های علمیه خواهران به 
سمت مدرسه محوری گام برمی دارند و باید تالش کنیم که کارهای مدرسه را تا حد امکان به 
خود مدارس واگذار کنیم. در این همایش همچنین آیت اهلل سیدیحیی جعفری نسب نماینده ولی 
فقیه در استان و امام جمعه کرمان در سخنانی با اشاره به جنایت های وهابیت در یمن گفت: 
دنیای اسالم باید فکری برای وهابیت پلید بکند. وی با اشاره به حمله عربستان سعودی به یمن 
به دنبال انقالب مردمی در این کشور اظهار کرد: امروز خطر وهابیت از خطر صهیونیستم بیشتر 
است. وی با بیان اینکه سردمداران عربستان به دلیل جنایت خود باید در محاکم صالح محاکمه 

شوند، اظهار کرد: آنها می گویند کشورهای عربی باید علیه ایران متحد شوند.
امام جمعه کرمان ادامه داد: کسانی که امروز مساله حقوق بشر را علیه ایران مطرح می کنند، 

زمانی یک جنگ نابرابر را به ما تحمیل کردند و هشت سال امکانات کشور صرف جنگ شد.

با حضور مدیر حوزه های علمیه خواهران کشور انجام شد:

برگزاری همایش هیات های امنای مدارس 
علمیه خواهران کرمان

علوم«  »شکافنده   عنوان  با  نشستی 
نورالزهرا)س(  تخصصی  مرکز  در 
این  مدیر  سخنرانی  با  ساری  شهر 

مرکز برگزار شد.
بیان  ضمن  ساروی  خاتمی  عطیه  سیده 
ایشان  به  کرد:  اظهار  باقر)ع(  امام  زندگینامه 

می گویند. دانش ها  یعنی شکافنده  العلوم  باقر 
شهر  نورالزهرا)س(  تخصصی  مرکز  مدیر 
امام  از  روایاتی  به  اشاره  با  ادامه  در  ساری 

بیان ویژگی های مؤمنان پرداخت. به  باقر)ع( 
وی ادامه داد: امام پنجم)ع( تأکید می کنند که 
بلکه  نمی شود،  بخیل  و  حریص  ترسو،  مؤمن 

همواره به یاد مؤمنان دیگر است.
سخنان  از  دیگری  بخش  در  ساروی  خاتمی 
خود به بیان فضائل ماه رجب پرداخت و یادآور 
شد: رجب، ماه خودسازی است که طالب باید 

به این موضوع توجه ویژه داشته باشند.
وی تصریح کرد: با برنامه ریزی مناسب باید از 
را برای ورود  این ماه بهره برد و خود  فضائل 

به ماه شعبان و رمضان آماده کرد.

نشست  برگزاری 
»شکافنده   علوم« در مرکز 
نورالزهرا)س(  تخصصی 

ساری
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اخبار مدارس
به  کریم  رباط  بسیج  مقاومت  ناحیه  فرماندهي 
گفت:  و  پرداخت  زن  مقام  پیرامون  سخنراني 
تربیت  و  دارند  اساسي  نقشي  جامعه  در  بانوان 
فرزندان نیکو از جمله اساسي ترین کارهاي زنان  

در جامعه است.
وی افزود: مادران متدین و مقید به اصول دیني 
که  مي کنند  تربیت  نیکو  و  شایسته  فرزنداني 
یکی  امر  این  و  اسالمي هستند  سازنده  جامعه 
معظم  مقام  پیام هاي  و  انقالب  مهم  اهداف  از 

رهبري است.
رباط  بسیج  مقاومت  ناحیه  فرماندهي  جانشین 
کریم اظهار کرد: زنان با آشنایي با مسائل دیني 
و قرآن و  ساده زیستي باید براي ساخت خانواده 
و جامعه اسالمي تالش کنند و بدانند که خانواده 

اساسي ترین عضو جامعه است.
مبناي  خانواده  اگر  این که  بیان  با  شهیری 
به  را  جامعه  در  بي ثباتي  باشد،  نداشته  اسالمي 
وجود خواهد آورد، ادامه داد: ساختن این خانواده 
دیني به عهده زنان و مادران است که باید تمام 
تالش خود را براي تربیت صحیح فرزندان انجام 
دشمنان  تالش هاي  برابر  در  را  جامعه  تا  دهند 

بیمه کنند.

برگزاری نشست بررسی جایگاه و 
عظمت حضرت زهرا)س( در مدرسه 

فاطمیه بردسیر کرمان 
حضرت  عظمت  و  جایگاه  بررسی  ,نشست 
همچنین  و  حوزه  استاد  حضور  با  زهرا)س( 
رییس اداره اوقاف شهر بردسیر در مدرسه علمیه 

خواهران فاطمیه این شهر برگزار شد.
ایراد  به  حوزه  استاد  پاکروانان،  نشست  این  در 
و  جایگاه  به  اشاره  از  پس  و  پرداخت  سخنرانی 
از  بعد  چند  به  زهرا)س(  حضرت  مقام  عظمت 
خالصه  طور  به  حضرت  آن  عملی  سیره  ابعاد 
ابعاد انس با قرآن  اشاره کرد و گفت: یکی این 
می فرمایند:  باره  این  در  زهرا  که حضرت  است 
َو  اهللِ  کتاِب  تاِلَوة  ثالث،  ُدنَیاُکم  ِمن  اِلَیَّ  ُحبَِّب 
َسبِیِل  ِفی  ااِلنفاُق  َو  اهللِ  َرُسول  َوجِه  ِفی  النََّظُر 

اهللِ.«. 
عاشق  زهرا)س(  حضرت  این که  بیان  با  وی 
باره  این  در  باقر)ع(  امام  افزود:  بود،  عبادت 

می فرمایند: »کانَت تَُقوُم َحّتی تََورََّمت َقَدماُه«. 
زهرا)س(  زندگی حضرت  دیگر  بُعد  حوزه  استاد 
داشت:  اظهار  و  برشمرد  سختی ها  تحمل  را 
حضرت در نهایت شدت و سختی خطاب به پدر 
بزرگوارشان می فرمودند: »یا رسول ااهلل! خداوند 
بر  و  می کنم  ستایش  نعمت هایش  برابر  در  را 

نعمت های ظاهری اش سپاسگزارم«. 
زواری،  همچنین حجت االسالم  نشست  این  در 
اهل  گفت:  بردسیر  شهر  اوقاف  اداره  رییس 
و  هستند  کمال  قله  اوج  در  خانواده ای  بیت)ع( 
یکی از ارکان مهم این خانواده حضرت زهرا)س( 

دیدار مدیر 
حوزه های علمیه 
خواهران کشور

با استاندار
 کـرمـان

خواهران  علمیه  حوزه های  مدیر 
با استاندار کرمان دیدار کرد و  کشور 

با وی به گفتگو پرداخت.
مدیریت  مرکز  عمومی  روابط  گزارش  به 
دیدار  این  در  خواهران  علمیه  حوز ه های 
معاونان  از  برخی  و  مدیر  سفر  جریان  در  که 
کرمان  به  کشور  خواهران  علمیه  حوزه های 
المسلمین  و  حجت االسالم  گرفت،  انجام 
محمودرضا جمشیدی مدیر این نهاد، موفقیت 
دولت ها در جمهوری اسالمی را آرزوی مدیران 
حوزوی دانست و افزود: هر چه دولت مردان 
باشند،  موفق تر  مردم  به  خدمت رسانی  در 

موفق تر  انجام وظایف خود  در  روحانیت هم 
همگرایی  یک  در  افزود:  وی  بود.  خواهد 
و  کرد  حل  را  جامعه  مشکالت  می توان 
این  در  دولت مردان  هم  و  حوزویان  هم 

هستند. مسئول  همگرایی 
اضافه  کشور  خواهران  علمیه  حوزه های  مدیر 
کرد: اگر می خواهیم پا جای پای انبیا بگذاریم 
باید همچنان که انبیا مردم را دوست داشتند، 
بیاموزیم  باید  و  بداریم  را دوست  نیز مردم  ما 
که مانند یک خانواده در کنار هم زندگی کنیم.

می زند،  آسیب  کشور  به  آنچه  افزود:  وی 
تندروی ها است.

استاندار  رزم حسینی  علیرضا  دیدار  این  در 
کرمان با بیان اینکه باید به مردم بها بدهیم، 
افزود:  باید واقعیت ها را به مردم بگوییم همان 
مردم  به  واقعیت ها  مقدس  دفاع  در  که  گونه 

گفته شد و مردم بودند که وارد صحنه شدند.
آن  از  مانع  بروکراتیک  سیستم  افزود:  وی 
فعالیت ها  در  خوبی  به  مردم  که  می شود 

مشارکت کنند.
علمیه  حوزه های  فعالیت  از  کرمان  استاندار 
و  تقدیر کرد  استان  این  و خواهران  برادران 
جوانان  با  حوزویان  ارتباط  افزایش  خواستار 

شد.

مدیر حوزه علمیه خواهران 
استان کرمان خبر داد:

فعالیت 1300 

بانوی مبلغ در 

استان کرمان
خواهران  علمیه  حوزه  مدیر 
تبلیغی  فعالیت  از  کرمان  استان 
این  در  خواهر  طلبه   300 و  هزار 

داد. خبر  استان 
مدیریت  مرکز  عمومی  روابط  گزارش  به 
حجت االسالم  خواهران  علمیه  حوزه های 
حسین اهلل وردی مدیر حوزه علمیه خواهران 
موسسین،  همایش  دومین  در  کرمان  استان 
مدیران  و  خیرین  امنا،  هیات های  اعضای 
خواهران  حوزوی  تربیتی  آموزشی  واحدهای 
کارگروه  اینکه  بیان  با  سخنانی  در  کرمان 
تبلیغات حوزه علمیه خواهران در پنج منطقه 
هزار  کرد:  اظهار  هستند،  فعال  استان  این 
کرمان  استان  در  فعال  خواهر  مبلغ   300 و 

به  مشغول  حوزه  این  در  مشاور   25 و  فعال 
هستند. خدمت 

امنای  هیات های  اعضای  تعداد  وی 
استان  در  خواهران  حوزوی  واحدهای 
افزود:  و  کرد  کرد  ذکر  نفر   145 را  کرمان 
کرمان  خواهران  علمیه  حوزه  مجموعه  در 
زیربنای  با  زمین  مترمربع   910 و  67هزار 
29هزار و 410 مترمربع بنا به صورت ملکی، 
اجاره ای یا وقفی وجود دارد و طالب در آنها 
و  پژوهشی  علمی،  فعالیت های  مشغول 

هستند. تبلیغی 
کرمان  استان  خواهران  علمیه  حوزه  مدیر 
مقطع  در  تحصیل  به  شاغل  طالب  تعداد 
و  )کارشناسی(  دو  سطح  عمومی  تحصیلی 

واحدهای  در  ارشد(  )کارشناسی  سه  سطح 
نفر،   496 و  2هزار  را  استان  این  حوزوی 
تعداد  و  نفر   945 را  فارغ التحصیالن  تعداد 

اساتید این حوزه را 240 نفر برشمرد.
علمیه  حوزه های  در  اینکه  بیان  با  وی 
هر  بلند  آرمان  تحقق  دنبال  به  خواهران 
با  کرد:  اضافه  هستیم،  طلبه  یک  خانه 
در  تربیت شدگان  و  تعلیم دیدگان  حضور 
این  بیشتر  اثرگذاری  شاهد  مجازی  فضای 

نهاد در جامعه خواهیم بود.
همچنین  اهلل وری  حجت االسالم 
جذب  افزایش  منظور  به  پیشنهادهایی 
ارائه  داوطلبان به حوزه های علمیه خواهران 

کرد.
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در  ولی  بود،  علی)ع(  حضرت  تجسم  که  است 

قالب زنانه. 
وی به جایگاه حضرت زهرا)س( و نزول جبرئیل 
کرد  اشاره  پیامبر)ص(  رحلت  از  پس  ایشان  بر 
به  نسبت  زهرا)س(  حضرت  رابطه  افزود:  و 
والدینش به عنوان دختر خانواده بسیار با اهمیت 
بود به طوری که حضرت به لقب ام ابیها معروف 

شد.
رییس اداره اوقاف شهر بردسیر حضرت زهرا)س( 
را الگویی کامل برای همه افراد جامعه دانست و 
خاطرنشان کرد: مادران و دختران جامعه باید از 
والدین و  به  احترام  حضرت زهرا)س( در جهت 

اداره خانواده الگو بگیرند. 

برگزاری نشست تبیین مقام و جایگاه 
حضرت زهرا)س( در مؤسسه آموزش 

عالی فدک همدان
,نشست تبیین مقام و جایگاه حضرت زهرا)س( 
با حضور امام جمعه رزن در مؤسسه آموزش عالی 

حوزوی خواهران فدک همدان برگزار شد.
استاد  پور،  طاهر  حجت االسالم  نشست  این  در 
حوزه و دانشگاه و امام جمعه  شهر رزن با تبریک 
هم زبانی  و  همدلی  سال  فرارسیدن  مناسبت  به 
گفت: حضرت زهرا )س( اگر نظیر داشته باشد، 
حضرت مریم است؛ چون حضرت مریم هم یکی 

از بانوان بزرگ است و سید نساءالعالمین است.
وی افزود: خداوند به پیامبر دختری داد که خیر 
تعبیر  قدر  شب  به  او  از  که  دختری  بود،  کثیر 
11نور  او  واز  بوده  خیر  وجودش  وتمام  شده 
کرد:  اظهار  رزن  جمعه  امام  است.  کرده  طلوع 
چهار  وجود  با  را  منزل  کارهای  تمام  حضرت 
در  امیر)ع(  می دادند، حضرت  انجام  خود  فرزند، 
همین راستا فرمودند: فاطمه جان، نزد پدر برو و 
کنیز یا کمکی از پدر بخواه، خانم نزد پدر رفتند 
کردند،  داشتند صحبت  که  زیادی  کارهای  از  و 
پیامبر)ص( حضرت زهرا)س( را بین دو امر که 
بدهند،  یادشان  ذکری  یا  بدهند  ایشان  به  کنیز 
از  حکایت  کردن  مخیر  این  که  کردند  مخیر 
طاهره)س(  صدیقه  حضرت  بود؛  عظمت  نوعی 
می فرمایند: »نزد پدر رفتم برای امر دنیوی ولی 
پدر هم امر دنیوی رابه من دادند هم اخروی را«.

حجت االسالم طاهرپور به حدیثی درباره حضرت 
قبول  تشیع  و هم  اهل سنت  که هم  زهرا)س( 
داد:  ادامه  و  کرد  اشاره  کرده اند  نقل  و  دارند 
در  خدا  »رضای  است:  امده  حدیث  این  در 
غضب  در  خداوند  غضب  و  فاطمه)س(  رضای 

فاطمه)س( است«.

برگزاري نشست تربیتی انفاق در قرآن 
در مدرسه امام خمیني)ره( رباط کریم

در  قرآن  در  انفاق  موضوع  با  تربیتی  ,نشست 

کلنگ زنی 
احداث 2 مدرسه 
علمیه خواهران 
در استان کرمان 

با حضور مدیر 
حوزه های علمیه 

خواهران
علمیه  مدرسه  احداث  کلنگ 
نرجسیه  و  بردسیر  فاطمیه  خواهران 
حضور  با  کرمان  استان  در  سیرجان 
خواهران  علمیه  حوزه های  مدیر 

کشور به زمین زده شد.
مدیریت  مرکز  عمومی  روابط  گزارش  به 
مراسم  در  خواهران  علمیه  حوزه های 
بردسیر،  فاطمیه  علمیه  مدرسه  کلنگ زنی 
و  جمعه  امام  طارم  میثم  حجت االسالم 
سخنانی  در  مدرسه  این  امنای  هیات  رییس 
علمیه  مدرسه  فعلی  ساختمان  اینکه  بیان  با 
اظهار  نیست،  استفاده  قابل  بردسیر  فاطمیه 
جدید  ساختمان  کلنگ زنی  با  کرد  امیدواری 
شاهد  زودتر  هرچه  علمیه  مدرسه  این 

راه اندازی آن باشیم.
در  بردسیر  شهر  موقعیت  به  اشاره  با  وی 
شهر  این  محوریت  و  کرمان  شهر  نزدیکی 
کرد:  اضافه  همجوار  شهرهای  به  نسبت 
داوطلبان  جذب  زمینه  شهر  این  ویژگی های 

بیشتری را به حوزه فراهم می کند.
نماینده  حسن پور  همچنین  مراسم  این  در 
با  اسالمی  شورای  مجلس  در  کرمان  مردم 
اشاره به وجود جو همدلی در میان مسئوالن 
آماده  بردسیر  مسئوالن  افزود:  بردسیر 
مدرسه  ساختمان  احداث  برای  همکاری 

هستند. بردسیر  فاطمیه  علمیه 
محمودرضا  المسلمین  و  حجت االسالم 
خواهران  علمیه  حوزه های  مدیر  جمشیدی 
صفویه  سلسله  اینکه  به  اشاره  با  نیز  کشور 
مدرسه  زیادی  تعداد  تاریخی  برهه  یک  در 
تقویت  را  کار  این  نتیجه  کرد،  بنا  علمیه 
کرد  ذکر  محمدی  ناب  اسالم  خاستگاه 
شده اند  ساخته  بناها  بسیاری  افزود:  و 
و  نبوده اند  ماندگار  اسالمی  تمدن  در  که 
تعلق  می شود،  کار  ماندگاری  موجب  آنچه 
ولی  حضرت  یعنی  اصلیش  صاحب  به  آن 

است. عصر)عج( 
محدود  آدمی  عمر  کرد:  خاطرنشان  وی 
کارهایی  باید  کوتاه  عمر  این  در  و  است 
او  به  را  فایده  بیشترین  که  دهد  انجام  را 
راه  در  را  خود  عمر  که  طلبه ای  برساند. 

را  عمرش  واقع  در  می نهد  جامعه  هدایت 
اهلل  بقیه  حضرت  با  معامله  ترازوی  در 

است. نهاده  االعظم)عج( 
ساختمان  احداث  کلنگ زنی  مراسم  در 
نیز  سیرجان  نرجسیه  علمیه  مدرسه 
امام  حسینی  سیدمحمود  حجت االسالم 
این  امنای  هیات  رییس  و  سیرجان  جمعه 
حمایت  از  تقدیر  ضمن  سخنانی  در  مدرسه 
خیران و اعضای هیات امنا از مدرسه علمیه 
حدود  جمعیت  کرد:  اظهار  سیرجان  نرجسیه 
نیاز  طالبی  به  سیرجان  نفری  هزار   400
آموزشی،  فرهنگی،  فعالیت های  در  که  دارد 

... مشارکت کنند. و  تبلیغی 
علمیه  مدرسه  این  اینکه  به  اشاره  با  وی 
داد:  ادامه  است،  شده  تاسیس   83 سال  از 
فارغ  علمیه  مدرسه  این  از  نفر   55 تاکنون 
این  در  نفر   130 اکنون  و  شده اند  التحصیل 
واحد حوزوی مشغول به تحصیل علوم دینی 

. هستند
 150 به حضور  اشاره  با  امام جمعه سیرجان 
این  در  دانشجو  هزاران  و  دانش آموز  هزار 
خواهران  علمیه  حوزه  طالب  گفت:  شهر 
دانشجویان  و  دانش آموزان  این  میان  در 
ماه  و  نوروز  ایام  در  ویژه  به  و  هستند  فعال 
برپا  با  مبارک رمضان در طرح نسیم بهشت 
فعالیت های  و  مشاوره  به  غرفه هایی  کردن 
عمومی  استقبال  با  که  پرداختند  فرهنگی 

مواجه شد.
از  دولت  حمایت  لزوم  به  اشاره  با  وی 
البته  کرد:  تصریح  علمیه  حوزه های 
اما  شوند  دولتی  نباید  علمیه  حوزه های 
از  خود  توان  حد  در  دولت  است  شایسته 

کند. حمایت  علمیه  حوزه های 
کرد:  خاطرنشان  حسینی  حجت االسالم 
دانشگاه  و  دانشکده  چند  سیرجان  شهر  در 
وضعیت  اما  می کنند  فعالیت  بزرگ 
این  به  نسبت  علمیه  حوزه های  ساختمانی 
مناسبی  وضعیت  دانشگاه ها  و  دانشکده ها 
از  مناسب تری  است حمایت  که الزم  نیست 

آنها صورت گیرد.
حجت االسالم  همچنین  مراسم  این  در 

مدیر  جمشیدی  محمودرضا  المسلمین  و 
حوزه های علمیه خواهران کشور در سخنانی 
اکثر مدارس  قبل  تا چند سال  اینکه  بیان  با 
علمیه خواهران از وضعیت مناسبی برخوردار 
مناسبی  ساختمان  اکنون  کرد:  اظهار  نبود، 
احداث  خواهران  حوزوی  واحد   170 برای 
در  نیز  ساختمانی  پروژه  ده ها  و  است  شده 

دست احداث قرار دارد.
بانوی  70هزار  فعالیت  به  اشاره  با  وی 
در  خواهران  حوزوی  واحد   457 و  طلبه 
طلبه  تعداد  این  کرد:  خاطرنشان  کشور 
و  نیست  زیادی  تعداد  جمعیت  به  نسبت 
زیادی  تفاوت  است  نیاز  آنچه  به  نسبت 

دارد. وجود 
ادامه  مدیر حوزه های علمیه خواهران کشور 
اجتماعی  تشخص های  که  روزگاری  در  داد: 
در  جانانه  عده ای  می رود،  دیگری  سمت  به 
این  و  می کنند  استقامت  دین  از  حمایت  راه 

آنها است. برای  غنیمت بزرگی 
علمیه  حوزه های  اینکه  بیان  با  وی 
پیشتاز  فرهنگی  جنبش های  در  خواهران 
مجازی  فضای  در  اگر  کرد:  اضافه  هستند، 
تهدیدهای بسیاری جوانان را تهدید می کند، 
وجود  فضا  این  در  هم  بسیاری  فرصت های 

دارد.
جمشیدی  المسلمین  و  حجت االسالم 
مجازی  فضای  در  می توان  امروز  گفت: 
فضای  و  کرد  فعالیت  امکانات  کمترین  با 
مستکبران  سلطه  ابزار  تنها  رسانه ای 

. نیست
طلبه  خواهران  امروز  کرد:  خاطرنشان  وی 
فضای  وارد  مادی  پشتیبانی  بدون  حالی  در 
یک  با  نهادها  سایر  که  می شوند  مجازی 
چنین  نتوانسته اند  سنگین  سرمایه گذاری 

بازدهی را به دست آورند.
اشاره  با  خواهران  علمیه  حوزه های  مدیر 
با  پژوهشی  تشکل  ده ها  فعالیت  به 
و  تحصیل  به  شاغل  خواهر  طالب  حضور 
علمیه  حوزه های  کرد:  اظهار  فارغ التحصیل 
خواهران حامی و محافظ دستاوردهای نظام 

انقالب هستند. و 
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اخبار مدارس
رباط  خمینی)ره(  امام  خواهران  علمیه  مدرسه 

کریم برگزار شد.
در این نشست طاهري، استاد حوزه با بیان این که 
در قرآن کریم آیات فراواني است که به مسأله 
انفاق اشاره کرده است، گفت: از جمله این موارد 
آیه 195 سوره بقره است که خداوند در این آیه 
کنید،  انفاق  خدا  راه  در  خود  مال  از  مي فرماید: 
مهلکه  به   را  خود  و  اسراف  حد  به  نه  لیکن 
را  نیکوکاران  خدا  زیرا  کنید  نیکویي  و  نیفکنید 

دوست مي دارد. 
جلوگیري  براي  است  راهي  انفاق  افزود:   وی 
عده اي  در دست  ثروت  اگر  جامعه،  فروپاشي  از 
فتنه اي  باشند،  محروم  گروهي  و  باشد  محدود 
پس  مي گیرد،   را  همه  دامن  که  مي شود   برپا 
انفاق قبل از اینکه به فقرا سود  برساند به نفع 

ثروتمندان جامعه است. 
استاد حوزه اظهار کرد: خودداري از انفاق سبب 
از بین رفتن روح انساني در فرد و جامعه مي شود 
ناپذیر است که سبب  که آسیبي بزرگ وجبران 
بي توجهي افراد به یکدیگر و در نهایت عدم توجه 
به اوضاع و احوال و مشکالت جامعه خواهد بود، 
پس ترویج فرهنگ انفاق از جمله وظایف مبلغان 

دیني در جامعه است.

برگزاری نشست سبک زندگی اسالمی 
در مدرسه خاتم االوصیا فاضل  آباد

مدرسه  در  اسالمی  زندگی  سبک  ,نشست 
شهر  االوصیا)عج(  خاتم  خواهران  علمیه 

فاضل آباد استان گلستان برگزار شد.
احمدی، کارشناس دینی در این نشست با اشاره 
به مقام و جایگاه زن اظهار کرد: زن پس از ظهور 

اسالم جایگاه واقعی خود را یافت.
وی یادآور شد: حتی قوم یهود نیز بانوان را مایه 
بدبختی می دانستند و نگه داشتن آن ها تنها برای 

تولید مثل صورت می گرفته است.
در  کلیسا  قانون  کرد:  اظهار  دینی  کارشناس 
بی چون  اطاعت  به  مؤظف  را  زن  نیز  مسیحیت 
مردان  می گویند  که  چرا  می کند،  مرد  از  چرا  و 
کنیزکان  باید  زنان  و  شده اند  ساخته  خدا  شبیه 

شوهران خود باشند.
وی افزود: قرآن تمام این سنت ها را برداشت و 
برای زنان و مردان، حقوق برابر بیان کرد. به زن 
اجازه داد تا ارث ببرد و حق تصرف در مال خود 

را داشته باشد.
بانوان  برای  اسالم  این که  بیان  با  احمدی 
جایگاه واالیی قرار داده است، اظهار کرد: رفتار 
بزرگوارشان  دختر  و  همسران  با  پیامبر)ص( 

گویای این موضوع است.
کارشناس دینی با بیان این که 2 تا 6 درصد افراد 
این  تأکید کرد:  دارند،  ماهیتی  اختالل  ایران  در 
بیش  این ها  و  نپذیرفته اند  را  افراد جنسیت خود 
از آن که اختالل هورمونی داشته باشند، اختالل 

علمیه  مدرسه  در  اخالقی  نشست 
با  اسدآباد  شهر  الراضیه)س(  خواهران 

سخنرانی امام جمعه شهر برگزار شد.
این  در  حسینی  موسی  سید  حجت االسالم 
انفال  مبارکه  از سوره  آیاتی  به  اشاره  با  نشست 
گفت: خداوند متعال در این سوره به بیان اوصاف 

مؤمنان می پردازد.
وی ادامه داد: در سوره انفال آمده »افراد با ایمان 
می شود،  برده  خدا  نام  وقتی  که  هستند  کسانی 

دلهایشان ترسان می گردد«.
این که ذکر  بر  تأکید  با  اسدآباد  امام جمعه شهر 
حقیقی با دل همراه است، اظهار کرد: ذکر نباید 
تنها لقلقه زبان باشد، بلکه باید اثرگذار در دل و 

جان انسان باشد.
که  است  ذکری  حقیقی،  ذکر  کرد:  تصریح  وی 
فرد را متوجه خدا کرده، او را از گناه دور می کند.

دیگری  بخش  در  حسینی  حجت االسالم 
و  خودسازی  ماه  را  رجب  خود،  سخنان  از 
پیامبر  شد:  یادآور  و  کرد  عنوان  سازی  انسان 
استغفار  ماه  »رجب  می فرمایند  اکرم)ص( 

است«.
ماه  از فضیلت  باید  وی خاطرنشان کرد: طالب 
با  ارتباط  و  خودسازی  برای  نشده،  غافل  رجب 

اهل بیت)ع( از این فرصت ها بهره ببرند.

برگزاری نشست 
اخالقی مدرسه الراضیه س 

اسدآباد با سخنرانی
امام جمعه شهر

مراسم تکریم و معارفه معاون فرهنگی تربیتی و اداری مالی حوزه های علمیه 
خواهران با حضور مدیر این نهاد برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در این مراسم حجت االسالم 
محمدتقی قندی معاون سابق فرهنگی تربیتی حوزه های علمیه خواهران به عنوان مشاور عالی 
مدیر حوزه های علمیه خواهران و با حفظ سمت به عنوان مدیر حوزه علمیه خواهران استان 

قم معرفی شد.
همچنین حجت االسالم رضا اسکندری به عنوان معاون جدید فرهنگی تربیتی حوزه های علمیه 
خواهران کشور معرفی شد. در این مراسم که حکم حجت االسالم قندی و اسکندری و عبداللهی 
قرائت شد، همچنین اصغر عبداللهی برای یک دوره جدید در سمت معاون اداری مالی حوزه های 
علمیه خواهران کشور ابقا شد. در مراسم تکریم و معارفه معاونان حوزه های علمیه خواهران 
کشور حجت االسالم و المسلمین محمودرضا جمشیدی مدیر حوزه های علمیه خواهران کشور 
از زحمات و تالش های صورت گرفته در معاونت فرهنگی تربیتی و اداری مالی این نهاد تقدیر 
کرد. همچنین حجت االسالم قندی به تشریح بخشی از فعالیت های صورت گرفته در معاونت 

فرهنگی تربیتی حوزه های علمیه خواهران پرداخت. 
امور مواجه  از  با طیف وسیعی  اینکه معاونت فرهنگی حوزه های علمیه خواهران  بیان  با  وی 
فرهنگی  معاونت  در  که  است  اموری  از  تبلیغ  و  اخالق  دانش آموختگان،  کرد:  اظهار  است، 
تربیتی مورد رسیدگی قرار می گیرد. معاون سابق فرهنگی تربیتی حوزه های علمیه خواهران 
با اشاره به تربیت مربیان در زمینه های مختلف از سوی این معاونت تصریح کرد: از جمله این 
عرصه ها، پاسخگویی به شبهات، مربیان فرقه ها و مربیان تبلیغ است که دوره هایی برای آنها 
اجرا شده است. وی تربیت مربی امور سیاسی را از مسائل در دست اجرای معاونت فرهنگی 
تربیتی حوزه های علمیه خواهران برشمرد و اظهار کرد: تربیت این مربیان از نیازهای جدی در 
حوزه های علمیه خواهران است. راهبرد معانت فرهنگی تربیتی حوزه های علمیه خواهران نیز 

خودداری از ورود به مسائل حزبی و حمایت از پایه های نظام بوده است.
حجت االسالم قندی سیاست های معاونت فرهنگی تربیتی حوزه های علمیه خواهران را تحفظ 
واحدهای حوزوی، جلوگیری از تداخل امور با سازمان ها و نهادها و تربیت مربی در عرصه های 

مختلف به منظور استفاده از ظرفیت و توان حوزه های علمیه خواهران ذکر کرد.
در این مراسم همچنین حجت االسالم رضا اسکندری معاون جدید فرهنگی تربیتی حوزه های 
علمیه خواهران با بیان اینکه در فضای عمومی کشور نسبت به فرهنگ کم توجهی می شود، 
گفت: صرف هزینه در بخش فرهنگی مانع از صرف بودجه در بخش های دیگر مانند رسیدگی 
به جرائم و عواقب ناشی از آن می شود. وی با تاکید بر لزوم پرهیز از روزمرگی در امور فرهنگی 
یادآور شد: فعالیت های اجرایی باید به مدیریت های استانی واگذار شود و ستاد مرکز به طراحی 
ایده ها، الگوها و برنامه ها بپردازد. معاون فرهنگی تربیتی حوزه های علمیه خواهران همچنین بر 

طراحی نظام تبلیغی و نظام تربیتی این نهاد تاکید کرد.
عبداللهی نیز بخشی از فعالیت های معاونت اداری مالی این نهاد را برشمرد و ویژگی های کار 

در حوزه های علمیه را ذکر کرد.

مراسم تکریم و معارفه معاون فرهنگی 
تربیتی و اداری مالی حوزه های علمیه 

خواهران برگزار شد

علمیه  مدرسه  اخالقی  نشست 
استان  رامیان  شهر  سعدیه  خواهران 

گلستان با حضور طالب برگزار شد.
مدرس  طاهری،  حجت االسالم  نشست  این  در 
حوزه و دانشگاه، ماه رجب را فرصتی دوباره برای 
با  نزدیک شدن به خدا و کسب معنویت همراه 

ذکر و استغفار عنوان کرد.
ادیان  تمام  در  موحدین  اعتقاد  به  گفت:  وی 
انسان برای شناخت حق آمده است تا به وسیله 

آن بتواند به بهشت دنیوی و اخروی برسد.
و  قرآن  از  بهره گرفتن  طاهری  حجت االسالم 
عترت را تنها راه سعادت دانست و تأکید کرد: در 
روایتی از امام باقر)ع( تأکید شده است که هیچ 
قوم و خویشی میان ما و خدا نیست. اگر فردی 
می خواهد به جایی برسد باید اطاعت خدا کند و 

هر فردی این گونه باشد ما دوست او هستیم.
وی ادامه داد: اطاعت خدا و تأسی به اهل بیت)ع( 
و  دنیا  سعادت  الهی،  توفیقات  افزایش  سبب 

آخرت می شود.

برگزاری نشست 
اخالقی مدرسه سعدیه 

رامیان
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فکری و ارمغان مدرنیته دارند.

بشناسد،  را  خودش  فردی  هر  کرد:  بیان  وی 
ضروری  پس  شناخت،  خواهد  هم  را  خدایش 
است که جایگاهمان را بشناسیم، کوتاه ترین راه 

برای رسیدن به مقصد نیز الگوبرداری است.
احمدی یادآور شد: امام صادق)ع( تأکید می کنند، 
از  یکی  که  کرد  باید  کار   28 خودشناسی  برای 

آن ها جهاد و خودسازی است. 

برگزاری نشست سیاسی در مدرسه 
خدیجه کبری)س( سوسنگرد

,مدیر مدرسه علمیه خواهران حضرت خدیجه 
از  خوزستان  استان  سوسنگرد  شهر  کبری)س( 
علمیه  مدرسه  این  در  سیاسی  نشست  برگزاری 

خبر داد.
زینب بوحمیدی با اشاره به این که این نشست با 
خدیجه  علمیه  مدرسه  در  افزایی  بصیرت  هدف 
نشست  این  در  گفت:  شد،  برگزار  کبری)س( 

اساتید، معاونان و طالب مدرسه حضور داشتند.
حوزه  استاد  کنانی،  نشست  این  در  افزود:  وی 
ایران  هسته ای  مسائل  درباره  را  سخنانی  ابتدا 
مطرح کرد و در ادامه به بررسی بصیرت دینی در 
کالم رهبر معظم انقالب و فواید تحلیل سیاسی 

مسائل درون کشور پرداخت. 

برگزاری نشست مسؤوالن مدرسه 
حضرت زینب)س( مهران با مسؤوالن 

آموزش و پرورش شهر
حضرت  خواهران  علمیه  مدرسه  ,سرپرست 
نشست  برگزاری  از  مهران  شهر  زینب)س( 
مشترک مسؤوالن این مدرسه با مسؤوالن اداره 

آموزش و پرورش شهر خبر داد.
شد  مقرر  جلسه  این  در  کرد:  بیان  ایزدی  زهرا 
حضرت  خواهران  علمیه  مدرسه  طالب  تا 
زینب)س( شهر مهران به عنوان مربی در کلیه 
داشته  حضور  شهر  مدارس  تحصیلی  مقاطع 

باشند.
روان خوانی،  روخوانی،  آموزش  داد:  ادامه  وی 
برگزاری  و  نماز  قرائت  تصحیح  تجوید، 
کالس های مختلف از برنامه های طالب خواهر 

در مدارس شهر مهران خواهد بود.
حضرت  خواهران  علمیه  مدرسه  سرپرست 
جلسه  این  در  شد:  یادآور  زینب)س( 
مهران،  شهر  پرورش  و  آموزش  رییس 
تهاجم  روزافزون  گسترش  به  اشاره  ضمن 
مناطق  در  موجود  فرهنگی  فقر  و  فرهنگی 
در  را  حوزوی  مبلغان  حضور  محروم، 

ند. خوا ضروری  مدارس 
وی تصریح کرد: همچنین در این جلسه گزارشی 
از عملکرد تبلیغی طالب مدرسه علمیه خواهران 

حضرت زینب)س( شهر مهران ارائه شد.

همکاری های  کمیته  نخستین 
و  گلستان  استان  علمیه  حوزه های 
حضور  با  استان  پرورش  و  آموزش 
حوزه  خواهران،  علمیه  حوزه  مسؤوالن 
پرورش  و  آموزش  و  برادران  علمیه 

برگزار شد.
علمیه  حوزه  فرهنگی  معاون  کابوسی،  لیال 
در  این که  بیان  با  گلستان  استان  خواهران 
استان 465 مبلغ داریم، اظهار کرد: آموزش نماز 
مختلف  اقشار  میان  و  جامعه  سطح  در  قرآن  و 
این  در  مهم  مسأله  ولی  است.  فراوان  بسیار 
راستا اجرایی و عملیاتی شدن فرهنگ قرآنی و 

دستورات دینی است.
استان  خواهران  علمیه  حوزه  آمادگی  کابوسی 
برای  قرآن  و  نماز  آموزش  زمینه  در  را  گلستان 
برگزاری  فرهنگیان،  و  خانواده ها  آموزان،  دانش 
در  مدارس  به  مبلغ  اعزام  دینی،  گفتمان های 
مناسبت های مختلف مذهبی، تأمین استاد برای 
دوره های ضمن خدمت فرهنگیان در زمینه های 
مذهبی و اعتقادی را جهت همکاری با آموزش و 

پرورش اعالم کرد.
در بخش دیگری از این نشست صدیقه بهرامی، 
استان  خواهران  علمیه  حوزه  پژوهش  معاون 
و  فعالیت   40 از  بیش  امسال  گفت:  گلستان 
تحقیق پژوهشی در شورای علمی ـ پژوهشی به 
تصویب رسیده است که در مدارس علمیه استان 

اجرایی خواهد شد. 
بسیار  زمینه  فرصت ها  این گونه  داد:  ادامه  وی 
موجود  مشکالت  و  دغدغه ها  رفع  برای  خوبی 
حوزه ها  و  پرورش  و  آموزش  همکاری  جهت 
خواهران  علمیه  حوزه  پژوهش  معاون  است. 
از  یکی  استان  این که  بیان  با  گلستان  استان 
علمیه  مدارس  میدانی  تحقیقات  قطب های 
کرد:  عنوان  می آید،  شمار  به  کشور  سراسر 
میدانی  تحقیقات  زمینه  در  دو سال گذشته  در 
رتبه های برتر کشوری را داشته ایم که تعدادی 
که  پرورش  و  آموزش  معلمان  را  آنان  از 

نیز هستند، کسب کرده اند. حوزوی 
استان  خواهران  علمیه  حوزه  پژوهش  معاون 
گلستان تأکید کرد: امیدواریم آموزش و پرورش 
نیز  حوزوی  مدرک  دارای  که  معلمان  آثار  از 
هستند؛ در جهت چاپ، انتشار و استفاده همگان 

حمایت کند.
گفتنی است، در این جلسه مقرر شد این نشست 
نتیجه  و  برگزار  کارگاهی  و  ماهانه  صورت  به 
و  علمیه  حوزه های  همکاری های  کمیته  به  آن 

آموزش و پرورش ارسال شود. 

برگزاری نخستین 
کمیته همکاریهای 

حوزه های علمیه گلستان 
و آموزش و پرورش 

استان

مراسم پایانی دومین جشنواره عالمه حلی )ره( استان قم با تقدیر از آثار 
پژوهشی طالب جوان برگزار شد.

مراسم ضمن  این  در  قم  استان  علمیه خواهران  مدیر حوزه  اسماعیل نیا،  حجت االسالم جواد 
از  کرد:  بیان  علمیه  حوزه های  جوان  پژوهشی طالب  برترین های  تجلیل  از  اظهار خرسندی 
این که هر سال شاهد رشد کّمی و کیفی آثار پژوهشی در حوزه ها و نزدیک  شدن تحقیق و 

پژوهش به جایگاه اصلی خود هستیم، خدا را شاکریم.
حجت االسالم اسماعیل نیا رمز موفقیت در دنیای کنونی را حداکثر تالش در حداقل زمان برای 
زمانه،  با درک زمان و ضرورت های  افزود: ما سعی کرده ایم  و  نتایج دانست  بیشترین  کسب 
پژوهش را به عنوان محور فعالیت های حوزه علمیه خواهران قرار دهیم؛ چرا که امروزه دشمنان 
تمام توان خود را در ایجاد شبهات، سؤاالت و ابهامات اعتقادی قرار داده اند تا از این رهگذر، 

ر خود کنند. نسل آینده جامعه اسالمی را استحاله کرده، آن ها را مسخَّ
مدیر حوزه علمیه خواهران استان قم با تأکید بر نقش مهم حوزه های علمیه بیان کرد: حوزه های 
علمیه به عنوان مرز بانان مکتب اهل بیت)ع(؛ رسالت یافتن پاسخ های قانع کننده و عرضه آن ها 

در قالب های نو با ابزارهای جدید، بین المللی و همه فهم را بر دوش دارند. 
وی تأکید کرد: ما می دانیم که برای یافتن، ُجستن الزم است و ُجستن جز از راه پژوهش حاصل 
افزون بر گنجاندن 2 واحد درس روش تحقیق  این رو حوزه های علمیه خواهران  از  نمی شود، 
نظری و 2 واحد پژوهش عملی و کارگاهی، تدوین تحقیق پایانی را برای محّصالن سطح 2 
الزم کرده است. مدیر حوزه  علمیه خواهران قم تصریح کرد: بحمداهلل حوزه های علمیه مملو از 
طالب جوان و مستعد با کارهای علمی و پژوهشی است که با اندک برنامه ریزی، ثمرات تالش  

آن ها، کام همه عالقه مندان به دین و مکتب را شیرین خواهد کرد.
حجت االسالم اسماعیل نیا خالقیت را خصیصه  قابل پرورش دانست و تصریح کرد: ما سعی 
را  و مساعد، خالقیت های موجود در طالب جوان  مناسب  آوردن محیطی  فراهم  با  کرده ایم 

شناسایی، تشویق و حمایت کنیم تا به رشد کامل نائل آیند.
وی برگزاری و مشارکت موفق در جشنواره هایی همانند جشنواره عالمه حلی)ره( کشوری، 
استانی و مدرسه ای برای طالب زیر 31 سال، برگزاری جشنواره  بانوی کرامت ویژه طالب 
تحقیق  محوریت  با  رشد  ساالنه  پژوهش  مسابقه  برگزاری  و  سال   31 باالی  اساتید  و 
گروهی و میدانی و ده ها برنامه دیگر را از جمله اقدامات مهم در عرصه پژوهش و تحقیق 

برشمرد.
مدیر حوزه علمیه خواهران استان قم در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: هم اینک 
370 هسته پژوهش فارغ التحصیل با بیش از 3 هزار نفر پژوهشگر؛ 120 کانون پژوهش ویژه 
طالب سطح 2 با بیش از 3 هزار و 600 نفر پژوهشگر و 35 انجمن پژوهش ویژه طالب سطح 
3 با بیش از 300 نفر پژوهشگر که در مجموع حدود 7 هزار پژوهشگر می شود، در ساختاری 
منسجم در قالب تشکل های رسمی پژوهشی حوزه های علمیه خواهران به فعالیت پژوهشی 

مشغول هستند.
حجت االسالم اسماعیل نیا همچنین تشکیل شورای علمی پژوهشی در 28 استان کشور متشکل 
از مسؤوالن تأثیرگذار و صاحب نظران پژوهشی با هدف رصد وضعیت پژوهش حوزه های علمیه 

خواهران را از مهم ترین اقدامات حوزه خواهران دانست. 
وی افزود: نتیجه این اقدامات تدوین صدها پایان نامه در هر سال، تدوین صدها کتاب و مقاله و 
اجرای ده ها سیر مطالعاتی و موفقیت چشمگیر طالب خواهر در جشنواره های مختلف پژوهش 

کشوری از جمله جشنواره عالمه حلی)ره( بوده است. 

برگزاری دومین جشنواره عالمه حلی ره استان قم

نشست سبک زندگي فاطمي با حضور استاد حوزه در مدرسه علمیه خواهران 
امام خمیني)ره( شهر رباط کریم استان تهران برگزار شد.

در این نشست قاسمي، استاد حوزه علمیه با بیان این که سبک زندگي مجموعه اي از رفتارهایي است  
که از انتخاب هاي ما الگو گرفته است، گفت: یک فرد مسلمان ضرورت دارد که زندگي دیني  داشته 
باشد، چون فقط یک بار عمر مي کند، پس باید راهي پیدا کند که هیچ عیب و نقصي نداشته  باشد و 

آنچه  را که دین حرام کرده ترک کند و آنچه حالل است، استفاده شود. 
وی با اشاره به اینکه زندگي حضرت زهرا)س( در تمام شئون الگو و معیار نیکویي براي زندگي ما 
است، افزود: ما در تمام مراحل زندگي باید به این اسوه تقوا و پاکدامني تمسک جسته و مسیر زندگي 

را به راحتي  بپیماییم، زیرا ایشان چراغي هستند که همواره روشني بخش مسیر زندگي ما هستند.

برگزاري نشست سبک زندگی فاطمي
در مدرسه امام خمیني)ره( رباط کریم
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برگزاری نشست مشترک معاونان 

فرهنگی و آموزشی حوزه های علمیه 
خواهران با مسؤوالن حوزه علمیه 

قزوین 
آموزشی  ,نشست مشترک معاونان فرهنگی و 
معاونان  و  مدیر  با  خواهران  علمیه  حوزه های 

حوزه علمیه خواهران استان قزوین برگزار شد.
در این نشست حجت االسالم رضا کاظملو، مدیر 
گزارشی  قزوین،   استان  خواهران  علمیه  حوزه 
 94 سال  در  استان  مدارس  پذیرش  وضعیت  از 
ویژه  درسی  متون  بازنگری  خواستار  و  داد  ارائه 

خواهران شد.
وی ادامه داد: تشکیل گروه های علمی، برگزاری 
و  صدا  به  کارشناس  اعزام  شفاهی،  امتحانات 
برگزاری  رمضان،  ماه  در  مبلغان  اعزام  سیما، 
هفتگی دعای ندبه، برگزاری امتحان یک درس 
جمله  از  استانی  متمرکز  صورت  به  پایه  هر  از 
علمیه  حوزه  سوی  از  شده  برگزار  برنامه های 

خواهران استان قزوین است.
این نشست حجت االسالم  از  دیگری  در بخش 
قندی، معاون فرهنگی حوزه های علمیه خواهران 
و  نور  فیض  برنامه  فرهنگی،  برنامه های  درباره 

ساعات فرهنگی مدارس مطالبی را بیان کرد.
خالقی، معاون آموزش حوزه های علمیه خواهران 
برنامه های  درباره  مطالبی  نشست  این  در  نیز 

آموزشی ارائه داد. 

برگزاری نشست مهارت های زندگی
در مدرسه الزهرا س کالردشت

علمیه  مدرسه  در  زندگی  مهارت های  ,نشست 
خواهران الزهرا)س( شهر کالردشت برگزار شد.

اشاره  با  نشست  این  در  دینی  مشاور  بیگی، 
در  مرد  و  زن  میان  موجود  تفاوت های  به 
به  توجه  با  باید  زنان  کرد:  بیان  آفرینش  نظام 
ویژگی های شخصیتی، توانایی ها و استعدادهایی 
نهاده،  ودیعه  به  آنان  وجود  در  خداوند  که 
در  و  تقویت  را  خود  درونی  مثبت  انرژی های 
خانواده به عنوان رکنی مهم و قوی نقشی فعال 

ایفا کنند.
از  بیشتر  استفاده  برای  راه  سه  افزود:  وی 
انرژی های مثبت وجود دارد که نخستین آن تک 
بعدی نبودن است؛ یعنی افزون بر درس خواندن 

باید در جنبه های مختلف زندگی فعال بود.
بیشتر  سازگاری  برای  تداوم  حس  دینی  مشاور 
از  بهره گیری  برای  راه  دومین  را  محیط  با 
بانوان عنوان کرد و گفت:  انرژی های مثبت در 
باید  دیگران  با  بیشتر  ارتباط  برقراری  برای 

راه های نفوذ در دل ها را یافت.
وی تصریح کرد: سومین روش تقویت باورهای 
امور  همه  در  را  خدا  نقش  یعنی  است،  دینی 

پررنگ بدانیم.
دیگران  با  برخورد  در  باید  کرد:  اظهار  بیگی 

نشست تربیتی ـ اخالقی با سخنرانی 
نماینده مردم شیراز در مجلس خبرگان 
بانو  خواهران  علمیه  مدرسه  در  رهبری 

امین شهر تهران برگزار شد.
این  در  شیرازی  حائری  محی الدین  آیت اهلل 
را  زمین  آیه »بدانید خداوند  به  اشاره  با  نشست 
به عدل زنده می کند، پس از این که به ظلم مرده 
باشد« گفت: با توجه به این آیه می توان رابطه 
بررسی  را  حیات  با  عدل  رابطه  و  ظلم  با  مرگ 
به  زمین  مردن  که  دانست  باید  افزود:  کرد.وی 
معنای مردن نتیجه آن است و مقصود از نتیجه 
این  بلکه  نیستند،  جانوران  و  گیاه  و  گل  زمین 
و  است  زمین  اساسی  که محصول  است  انسان 
در واقع مقصود از مرگ او، مرگ معنوی انسان 
او. نماینده مردم شیراز در  است نه مرگ مادی 
مجلس خبرگان رهبری در ادامه با اشاره به این 
سؤال که چه چیزی موجب زنده شدن دل انسان 
و یا مرگ آن می شود، افزود: هر ظلمی موجب 
دل مردگی و هر عدلی موجب حیات دل می شود.

اهل بیت)ع(  به  عالقه  و  محبت  داد:  ادامه  وی 
بزرگترین عدلی است که به انسان حیات معنوی 
با  همچنین  شیرازی  حائری  آیت اهلل  می بخشد. 
عدل  اهلل«  اال  اله  »ال  که  مطلب  این  به  اشاره 
عنوان  به  نیز  را  شرک  است،  عظیم  و  فراگیر 
ظلم عظیم و بزرگ معرفی کرد و یادآور شد: اگر 
شود،  زنده  دلش  بخواهد  اخالقی  نظر  از  انسان 
باید مراقب باشد و بکوشد تا مرتکب ظلم نشود و 
اگر ظلم صورت گرفت توبه کند، چرا که توبه نیز 
عدل بزرگ است. وی بیان کرد: زیارت عاشورا و 
گریه بر امام حسین)ع( دو عدل در بردارد، یکی 

تأیید امام و دیگری رد مخالفان ایشان است.
نماینده مردم شیراز در مجلس خبرگان رهبری 
در ادامه به بررسی چگونگی حیات و زنده شدن 
دل انسان به عدل پرداخت و اظهار کرد: سال ها 
پیش از ظهور حضرت جریان عدالت گرایی رونق 
می یابد و سرانجام حضرت آن را کامل خواهند 
در  و  است  ظهور  از  پیش  آن  شروع  ولی  کرد. 
عین حال که این عدل رونق می یابد ظلم هم به 
نهایت خود خواهد رسید. وی در بخش دیگری 
درخت  شب  نماز  کرد:  اذعان  خود  سخنان  از 
عظیمی است که باید ریشه های آن در دل زمین 
با  باشد  نشده  تقویت  ریشه  این  اگر  و  رود  فرو 
هر بادی فرو می افتد، از این رو برای کسب این 

توفیق صبر الزم است تا ریشه ها قوی شوند.
آیت اهلل حائری شیرازی گفت: کار پسندیده اگر با گناه 
همراه شود، ظلم است و موجب دل مردگی می شود، 
ولی نباید اجازه داد این اتفاق بیفتد و کار پسندیده که 

خود عدل است به گناه  و ظلم منتهی شود.

نشست  برگزاری 
بانو امین  اخالقی مدرسه 

تهران با سخنرانی آیت اهلل 
حائری شیرازی

کارگاه آموزشی وبالگ نویسی با حضور کارشناس فضای مجازی در مدیر 
برگزار شد. مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( 

و  دینی  نویسی  وبالگ  طلبه،  یک  وبالگ نویسی  ضرورت  که  آموزشی  کارگاه  این  در 
ویژگی های وبالگ مورد بررسی قرار گرفت، رضا جمشیدکیانی، کارشناس فضای مجازی 
محیط  نوع  از  را  تبلیغ  خواهران  علمیه  های  حوزه  مدیریت  مرکز  اطالعات  فناوری  دفتر 
به دو دسته تقسیم کرد و گفت: تبلیغ یک بار در دنیای واقعی است و یک بار در فضای 

مجازی صورت می گیرد.
مخاطبان،  جغرافیایی  گستره  مخاطبان،  زیاد  تعداد  را  مجازی  فضای  در  حضور  دلیل  وی 
با  که  اجتماعی  شبکه های  و  بالگ  و  و  پایگاه ها  سایت ها،  وجود  مطالب،  انتشار  سرعت 

هدف مبارزه انجام شدند، دانست.
با  آن  در  که  است  این  وبالگ نویسی  ضروریات  از  کرد:  اظهار  مجازی  فضای  کارشناس 

ارائه محتوای سالم و رویکرد دینی به سمت جنگ نرم پیش برویم.
ترویج  و  فرهنگ  تغییر  برای  ابزار  یک  عنوان  به  وبالگ  این که  بیان  با  جمشیدکیانی 
ضروریات  از  سالم  محتوای  تولید  داد:  ادامه  است،  مجازی  فضای  در  سالم  فرهنگ 

است. وبالگ نویسی 
وی خاطرنشان کرد: یکی از حوزه های وبالگ نویسی که پتانسیل باالیی دارد، موضوعات 

اعتقادی و دینی است. 
است  زیاد  مذهبی  دینی  وبالگ های  تعداد  این که  بیان  با  مجازی  فضای  کارشناس 
وبالگ نویسی  با  می تواند  طلبه  یک  افزود:  نیستند،  زیاد  دینی  وبالگ نویسان  تعداد  ولی 

را هم تمرین کند. نویسندگی 

برگزاری کارگاه آموزشی وبالگ نویسی 
بیجار فاطمه الزهرا)س(  در مدرسه 

علمیه  مدرسه  در  علمیه  حوزه  استاد  حضور  با  فاطمی  بصیرت  نشست 
الزهرا)س( عسلویه برگزار شد. خواهران 

به شخصیت حضرت  علمیه  حوزه  استاد  نشست حجت االسالم صادقی خوزستانی،  این  در 
حضرت  گفت:  و  کرد  اشاره  عبادی  بعد  در  حضرت  آن  زندگی  چگونگی  و  زهرا)س( 

زهرا)س( اهمیت بسیاری برای عبادت و قرائت قرآن قائل بود.
وی با بیان این که قرآن باید همواره محور زندگی باشد، افزود: قرآن را باید با تدبر و فهم 

بخوانیم و آن را در زندگی به کار ببریم. 
نماز،  جمله  از  زندگی  همه  در  می توانند  زهرا)س(  حضرت  کرد:  اظهار  علمیه  حوزه  استاد 

الگوی کامل باشند. خانه داری، شوهرداری و تربیت فرزند 

فاطمی بصیرت  نشست  برگزاری 
در مدرسه الزهرا)س( عسلویه
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اخبار مدارس
از شناخت  بدانیم و پس  را  نخست تکلیف خود 
این تکلیف از موضع خودمان کوتاه نیاییم، گاهی 
پیش می آید که در روابط اجتماعی، خانوادگی و 
قرار گرفتن در محیط هایی که از نظر مذهبی با 
قرار  آن محیط  تأثیر  یا تحت  ندارند،  تناسب  ما 

می گیریم و یا منزوی می شویم.
می توان  شرایط  این  در  کرد:  تأکید  وی 
برنامه هایی برای خود داشته باشیم که بر موضع 
صحیح خود پافشاری کرده، به جای همراهی با 

دیگران، دیگران را با خود همراه سازیم.

برگزاری نشست هم اندیشی مسؤوالن 
مدرسه الزهرا س قروه با رییس 

سازمان تبلیغات شهر
,نشست هم اندیشی مسؤوالن فرهنگی مدرسه 
رییس  با  قروه  الزهرا)س( شهر  خواهران  علمیه 
راستای  در  شهر  این  اسالمی  تبلیغات  سازمان 

برنامه ریزی برای مراسم اعتکاف برگزار شد.
رحمتی، معاون فرهنگی مدرسه علمیه خواهران 
این  در  این که  بیان  با  قروه  شهر  الزهرا)س( 
برگزاری  مالی  حمایت های  شد  مقرر  نشست 
مراسم اعتکاف از سوی سازمان تبلیغات اسالمی 
امور  تمام  شد:  یادآور  گیرد،  صورت  قروه  شهر 
علمیه  مدرسه  به  اعتکاف  اجرایی  و  فرهنگی 

خواهران این شهر محول شد.
وی افزود: همچنین در این جلسه برنامه ریزی شد 
تا نشست سبک زندگی اسالمی با عنوان نقش 
اعتکاف  مراسم  در  زندگی  دینی  ساختار  در  زن 
از سوی مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( شهر 

قروه برگزار شود.
گفتنی است، پس از این نشست جلسه ای میان 
الزهرا)س(  خواهران  علمیه  مدرسه  مسؤوالن 
برای  مناسب  برنامه ریزی  منظور  به  قروه  شهر 

مراسم اعتکاف برگزار شد.
در این جلسه معاون فرهنگی مدرسه نیز گفت: 
نخست کارگروه مشورت و برنامه ریزی اعتکاف 
تشکیل شد که اعضای آن فعاالن و نمایندگان 

فرهنگی هر پایه هستند.
وی ادامه داد: در این کار گروه برنامه ریزی درباره 
به  آن  اجرای  و  اعتکاف  مراسم  برگزاری  نحوه 

بحث و تبادل نظر گذاشته شد.

برگزاری همایش »نقش زن در تربیت 
فرزند« به همت مدرسه الزهرا )س( 

کالردشت
به  فرزند«  تربیت  در  زن  »نقش  ,همایش 
شهر  الزهرا)س(  خواهران  علمیه  مدرسه  همت 
کالردشت با همکاری برخی از ارگان های شهر 

برگزار شد.
ارشاد  و  فرهنگ  وزیر  مشاور  شریعتی،  عفت 
بیان  همایش  این  در  بانوان  امور  در  اسالمی 

امام  خواهران  علمیه  مدرسه  مدیر 
برگزاری  از  تهران  مجتبی)ع(  حسن 
باالبردن  هدف  با  سیاسی  نشست 
سطح آگاهی طالب و دانش آموختگان 

در این مدرسه علمیه خبر داد.
الله  نشست  این  در  گفت:  لطیفی  طاهره 
هیأت  عضو  و  مجلس  نماینده  افتخاری، 
پیرامون  فرهنگی  کمیسیون  رییسه 
ماه  منزلت  و  مقام  همچون  موضوعاتی 
رجب و فضایل آن، مقایسه جو معنوی زمان 
در  گذشته  مردان  که  حال  زمان  با  گذشته 
جبهه  پشت  ها  خانم  و  بودند  جلو  مقدم  خط 
بنا  باید  ها  خانم  امروز  اما  می کردند  کار 
مقدم  خط  در  داریم  که  فرهنگی  شرایط  بر 
فرهنگی  هجمه  یک  با  روز  هر  ما  باشند، 
زمان  مسائل  به  باید  زنان  هستیم،  روبه رو 
و  فعال  زمان  به  نسبت  باشند،  آگاه  خود 
باشد  قرارگاهی  باید  حوزه  و  باشیم  دلسوز 
کرد. سخنرانی  شبهات  به  پاسخ گویی  برای 

که  داریم  روبه رو  دشمن  یک  ما  افزود:  وی 
ما راضی نمی شود و االن هم  نابودی  به  جز 
ما  خود  با  ما  دشمنان  هستیم،  روبه رو  آن  با 
رهبر  ما،  هسته ای  مسأله  با  نه  دارند  مشکل 
اعتماد  مذاکره کننده  تیم  به  انقالب  معظم 
ندارند،  اعتماد  مقابل  دشمن  به  اما  دارند 
نقاط  از  هسته ای  بهانه  به  می خواهد  دشمن 
کند،  استفاده  سوء  و  کند  دیدن  ما  حساس 
تحریم ها  اگر  بشود  لغو  فورا  باید  ها  تحریم 
مشکالت  از  15درصد  شود  برداشته 
موضعاتی  دیگر  از  شد  خواهد  حل  اقتصادی 
قرار  بررسی  مورد  نشست  این  در  که  بود 

گرفت. 
حسن  امام  خواهران  علمیه  مدرسه  مدیر 
در  افتخاری  کرد:  اظهار  تهران  مجتبی)ع( 
همچون  مسائلی  خود  سخنان  پایانی  بخش 
نرسیده  جایی  به  حال  به  تا  هسته ای  مشکل 
بوده  طرفه  دو  سخن  یا  بیانیه  یک  فقط  و 
ولی  است  نشده  انجام  خاصی  اقدام  هنوز  و 
رهبر  باشیم،  داشته  ترس  انحرافات  از  باید 
مذاکره  تیم  و  کرده  مشخص  را  خطوط 
بروند،  جلو  مسأله  این  اساس  بر  باید  کننده 
همه  تیم  و  کارشناس ها  و  مجلس  و  رهبر 
به  مجلس  دخیل اند،  مذاکره  این  در  هم  با 
نظارت  تیم  این  پشت  در  اختصاصی  صورت 
همان  که  مقاومتی  اقتصاد  به  باید  و  دارد 
مورد  را  شود،  توجه  است  اسالمی  اقتصاد 

داد. قرار  واکاوی 

برگزاری 
نشست سیاسی در 
مدرسه امام حسن 

تهران مجتبی)ع( 

دوره مقدماتی کارگاه آموزشی ویژه اساتید حوزه علمیه خواهران استان البرز 
با عنوان تدریس تفکرساز و مهارت محور طی ده جلسه آموزشی سه روزه در 
محل سالن اجتماعات مدرسه علمیه خواهران شهید مطهری کرج برگزار شد.

این کارگاه آموزشی بر اساس کتاب »راهنمای تدریس« با اقتباس از نگرش اسالم به علم وعلم 
از مؤسسه راهبردی   آموزی و با حضور اساتید حجج اسالم محمدحسین گلکار و میرحسینی 

علوم و معارف اسالمی برگزار شد.
البرز در آغاز کارگاه  ابوالفضل بنی احمدی، مدیر حوزه علمیه خواهران استان  حجت االسالم 
آموزشی تدریس تفکرساز و مهارت محور گفت: جایگاه تدریس و تربیت طالب که خداوند متعال 
به شما اساتید عنایت کرده، امانت است و وظیفه اساتید، تحویل صحیح و سالم این امانت است 
و در همین راستا اساتید باید به نحو احسن بکوشند تا طلبه های عالمه و فاضله ای تحویل جامعه 
دهند. وی افزود: در بررسی اجمالی یک فرآیند آموزشی متون، برنامه ریزی، استاد، طلبه و محیط 
آموزشی هرکدام به عنوان مؤلفه های مهمی از فرآیند آموزش را تشکیل می دهند که نقص هر 

کدام در نتیجه و خروجی سیستم آموزشی اختالل به وجود می آورد.
مدیر حوزه علمیه خواهران استان البرز با بیان این که روش های تدریس باید از شیوه سنتی به 
ارتقا پیدا کند، اظهار کرد: روش سنتی دیگر جواب گوی پاسخ کنونی تربیت علمی  کاربردی 

طالب نیست.
وی با اشاره به ضرورت برگزاری کارگروه آموزشی در استان البرز، ادامه داد: هدف از آموزش 
حوزه علمیه افزودن به محفوظات طالب نیست، بلکه طالب باید به گونه ای در حوزه علم و 

عمل رشد کنند تا بتوانند پاسخ گوی نیازهای کنونی جامعه باشند.
زهرا رحیمیان، معاون آموزش حوزه علمیه خواهران استان البرز در ادامه هدف از اجرای این 
کارگاه را ارتقای هدف مهارت اساتید برای تدریس هاي اثربخش، تفکرساز و مهارت افزا بیان 
کرد. وی گفت: شرکت کنندگان در این کارگروه با مؤلفه های چگونگی تغییر نگرش نسبت به 
جایگاه طلبگی از مفهوم طلبه به عنوان مخزن اطالعات دینی به یک اسالم شناس و مشاور 

زندگي که با علِم خود حاّلل  مسائل زندگي و ارتقا دهنده کیفیت آن است، آشنا می شوند.

برگزاری کارگاه آموزشی ضمن خدمت 
اساتید مدارس علمیه خواهران در استان البرز 

با  شهر  مشگین  فاطمیه)س(  خواهران  علمیه  مدرسه  اخالقی  نشست 
سخنرانی امام جمعه شهر برگزار شد.

حجت االسالم رضا باوقار در این جلسه به بیان روش های کنترل هوای نفس پرداخت و گفت: 
کنترل و مراقبت از هوای نفس از جمله مسائل مورد تأکید علمای اخالق است. وی ادامه داد: 
البته یکی از راه های کنترل و مراقبت از هوای نفس کنترل زبان است، بسیاری از گناهان کبیره 
در عدم کنترل زبان رخ می دهد. امام جمعه مشگین شهر با اشاره به روایتی از امام علی)ع(، 
سعادت انسان را در گرو کنترل هوای نفس دانست. وی تأکید کرد: راه رسیدن به سعادت تزکیه، 

محاسبه و مراقبه از هوای نفس است.

برگزاری نشست اخالقی مدرسه فاطمیه)س( 
مشگین شهر با سخنرانی امام جمعه شهر
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کرد: خداوند بخشی از حقیقت را به دامن مادران 
را  خداوند  از  آن ها صفاتی  و  است  کرده  محول 

دارند.
انجام  باید به نقش خطیر مادری در  افزود:  وی 
که  چرا  کرد،  توجه  بیشتر  وظیفه  و  مسؤولیت 
غفلت از وظیفه مادری لطمه جبران ناپذیری به 

خانواده و جامعه وارد می کند.
امور  در  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر  مشاور 
را  معنوی  زیبایی  مادر،  اگر  کرد:  تصریح  بانوان 
تربیت  سوء  تبعات  نکند،  منتقل  خود  فرزند  به 
وی نخست به خودش و سپس به جامعه زیان 

می رساند.
به  نیکی ها،  به  جامعه   آوردن  روی  گفت:  وی 
بانوان آن جامعه بستگی دارد، چرا که زنان مظهر 
و  مهربانی  خداوند  و  هستند  لطف  و  احساسات 
ظرافت را به زنان داده است تا آن را به فرزندان 

خود منتقل کند. 
 

مدیر حوزه علمیه خواهران گلستان:
بیش از 1200 طلبه خواهر در مدارس 

علمیه گلستان مشغول به تحصیل 
هستند

خواهران  علمیه  حوزه  مسؤوالن  از  ,جمعی 
استان گلستان با آیت اهلل نورمفیدی نماینده ولی 

فقیه در استان دیدار کردند.
علمیه  حوزه  مدیر  وردانی،  ایوب  حجت االسالم 
خواهران استان گلستان در این دیدار به تشریح 

عملکرد چند ماهه مدیریت استان پرداخت.
پروژه های  احداث  مشکالت  به  اشاره  با  وی 
عمرانی مدارس علمیه گفت: با توجه به ظرفیت ها 
و توانمندی های مدارس علمیه خواهران استان و 
رساندن  جهت  در  تالش ها  باید  جامعه،  نیاز 
مدارس علمیه خواهران از نظر کیفی و کمی به 

شرایط مطلوب در استان و کشور باشد.
امروزه  کرد:  تصریح  وردانی  حجت االسالم 
حضور  خواستار  نهادها،  و  مؤسسات  از  بسیاری 
و  فرهنگی  پژوهشی،  زمینه  در  توانمند  طالب 
تبلیغ هستند که در این زمینه اقداماتی در حال 

انجام است.
نیاز  مورد  مسائل  از  یکی  البته  کرد:  تأکید  وی 
استان تخصصی کردن  مدارس علمیه خواهران 
توانمندی طالب در گرایش های مختلف دینی، 
جهت پاسخگویی به مسائل و مشکالت جامعه 

است.
گلستان  استان  خواهران  علمیه  حوزه  مدیر 
مدارس  التحصیالن  فارغ  تعداد  همچنین 
عنوان  نفر   1251 را  استان  خواهران  علمیه 
یادآور شد: در حال حاضر تعداد طالب  کرد و 
خواهران  علمیه  مدارس  تحصیل  حال  در 
که  است  نفر   1200 از  بیش  گلستان  استان 
در  تدریس  به  نیز مشغول  استاد   180 از  بیش 

این مدارس هستند.

کرسی  برگزاری 

آزاداندیشی

»بررسی نظام قدیم 

و جدید حوزه« در 

مؤسسه آموزش عالی 

امام حسین )ع( یزد

موضوع  با  آزاداندیشی  کرسی 
و  قدیم  نظام  مقایسه ای  »بررسی 
جدید حوزه« در مؤسسه آموزش عالی 
یزد  شهر  حسین)ع(  امام  حوزوی 

برگزار شد.
در این جلسه میرخلیلی به عنوان استاد مخالف 
و ملک ثابت به عنوان استاد موافق نظام جدید 
موضوع  پیرامون  گفت وگو  و  بحث  به  حوزه 
ویژگی های  به  اشاره  با  میرخلیلی  پرداختند. 
ذکر،  حلقات  مورد  در  حوزه  قدیم  نظام  مثبت 
مباحثه و حضور فعال طالب در دروس اظهار 
کرد: نظام قدیم حوزه بر پایه فهم و درک بود و 
افراد براساس توانمندی خود درس می گرفتند 
نظام  از  انتقاد  می دادند. وی ضمن  امتحان  و 
نظامی  فعلی  نظام  کرد:  اظهار  حوزه  جدید 
را  افراد  فهم  امتحانات  و  گراست  مدرک 
در  تحول  مخالف  ما  البته  بسنجد.  نمی تواند 
حوزه  جدید  نظام  مخالف  ولی  نیستیم،  حوزه 
هستیم، ما در حال حاضر یک نظام قدمت دار را 
کنار گذاشته و یک نظام غربی را جایگزین آن 
کرده ایم. ملک ثابت در پاسخ به دکتر میرخلیلی 
است،  حتمی  امری  تحول  کرد:  خاطرنشان 
ویژه  به  زمان  تغییرات  با  را  باید خود  حوزه ها 
و  مفاهیم  انتقال  سرعت  و  فناوری  ارتقای  با 
شیوه های تبلیغ دین و مقابله با مخالفان وفق 

دهند، وگرنه منزوی می شوند.
است  بحث الزم  به  ورود  از  پیش  افزود:  وی 
و  حوزه  جدید  و  قدیم  نظام  از  دقیقی  تعریف 
محدوده ی زمانی هر یک ارائه شود، همچنین 
باید مقطع زمانی خاصی که نظام قدیم را به 
و  کرد  مشخص  را  می دهد  پیوند  جدید  نظام 
معایب  و  محاسن  قدیم،  نظام  ارزیابی  برای 
به مقطع تحول  تنها در دوره منتهی  را  حوزه 
یقینا  که  قبلی  دوره ها  نه همه ی  کرد  بررسی 

سابقه ای درخشان داشته و جلوتر از زمان خود 
معلوم  البته  کرد:  تصریح  ملک ثابت  بوده اند. 
نیست در دوره مورد بحث ما همچنان پیشتازی 
خود را در تحوالت اجتماعی حفظ کرده باشند، 
اگر  صادق)ع(  امام  زمان  در  نمونه  عنوان  به 
شبهاتی مطرح می شد، سریعا از سوی امام)ع( 
پاسخ داده می شد، ولی در این زمان، با حجم 
وسیعی از شبهات روبرو می شدیم و کسی هم 
تنها قشر  بود  پاسخگو  اگر هم  نبود،  پاسخگو 
زبان  به  که  چرا  می فهمیدند،  را  آن  خاصی 

دشواری مطرح می شد.
به  ملک ثابت  به  پاسخ  در  میرخلیلی 
شهید  مطهری،  شهید  نظیر  شخصیت هایی 
بهشتی اشاره کرد و گفت: همگی این عزیزان 
دست پرورده نظام قبل از انقالب بودند که به 
اعتراف همگان تا حد بسیار باالیی پاسخگوی 
شبهات جامعه بودند، ولی در حال حاضر جای 

چنین علمایی در حوزه ها خالی است.
نیز  حاضر  حال  در  کرد:  اذعان  نیز  ملک ثابت 
شخصیت های بسیار مؤثری در حوزه های نظام 
که  آن جا  از  و  هستند  پرورش  حال  در  جدید 
در سطح بین المللی هم در حال کار هستیم، 
نظام  یافته  پرورش  شخصیت های  از  برخی 
طالب  و  کشور  از  خارج  در  توانسته اند  فعلی 
زبان  خود،  کشورهای  سطح  در  ایرانی  غیر 
گویای اسالم باشند. وی در حاضر نتیجه گیری 
از دستاوردهای نظام جدید را بسیار زود دانست 
بعد  سال ها  نظام  این  نتایج  کرد:  تصریح  و 

مشخص می شود.
به  میمندی  نشست  این  از  دیگری  بخش  در 
عنوان استاد میهمان نیز ضمن ورود به بحث 
مناظره، با بیان انتقاداتی در مورد دروس فعلی 
که در حوزه تدریس می شود، خاطرنشان کرد: 
در حال حاضر برای درسی نظیر ادبیات عرب 

از کتاب )رشید شرطونی( استفاده می شود که 
نویسنده  آن مسیحی است و در حالی که منابع 
آن  جایگزین  می تواند  بهتری  بسیار  اسالمی 
دانشگاه ها  نظام الئیک  به  اشاره  با  شود. وی 
که حتی در ارائه دروس دینی مانند علوم قرآنی 
در حوزه های  داد:  ادامه  پیگیری می شود،  هم 
فعلی هم با انتخاب چنین منابعی برای تدریس 
حال  در  است.  یافته  جریان  نظام  همان  گویا 
هستند  کارمند  تربیت  حال  در  حوزه ها  حاضر 
و اکنون مسأله مدرک گرایی بسیار اوج گرفته 
پرورش  را  نمره گرایی  خود  دل  در  که  است، 
می دهد، حال آن که در گذشته مسؤوالن حوزه 

با سواد بودند.
کرد:  اضافه  بحث  این  ادامه  در  نیز  میرخلیلی 
برای سطح بندی  قدیم صرفا  نظام  در  مدرک 
و  اخالقی  نظر  از  هم  باید  آن ها  بود،  طالب 
هم به لحاظ رتبه علمی مورد تأیید دو تن از 
از مدرک  مراد  و  قرار می گرفتند  دیگر  اساتید 
نبود،  میان مردم  دنیا طلبی و شهرت خواهی 
به  پاسخ  در  ملک ثابت  فعلی.  دوران  برعکس 
نظام  محاسن  منکر  ما  گفت:  مخالف  اساتید 
نظام  است  ممکن  که  ضعف هایی  و  قدیم 
نیستیم،  باشد،  داشته  گذار  مرحله  در  جدید 
ولی معتقدیم باید در ساختار حوزه و نظام های 
اخالق،  پژوهش،  آموزش،  گزینش،  مختلف 
تحول  تبلیغ  و  خدمات  برنامه ریز،  ارتباطات، 
اساسی به وجود آورد و آن را در جهت درست 
مدیریت کرد. وی اظهار کرد: حوزه در آغاز راه 
دارد و هنوز میوه های  قرار  بزرگ  یک تحول 
تأسیس  از  است،  ننشسته  بار  به  تحول  این 
نظام جدید تعلیم و تربیت در ایران نزدیک صد 
سال می گذرد، ولی هنوز در وزارت آموزش و 
پرورش چند سال یکبار تغییرات اعمال می شود 

که در راستای بهبود وضع موجود است. 

مدیر مدرسه علمیه خواهران حضرت 
سوسنگرد  شهر  کبری)س(  خدیجه 
استان خوزستان از برگزاری نمایشگاه 

کتاب در این مدرسه علمیه خبر داد.

نمایشگاه  این  این که  بیان  با  بوحمیدی  زینب 
مدرسه  پژوهش  و  فرهنگی  معاونت  به همت 
علمیه خدیجه کبری)س( برگزار شد، گفت: در 
این نمایشگاه کتاب های مذهبی، خانوادگی و 

مشاوره کودک و نوجوان عرضه شد.
از  طالب  خوب  استقبال  به  اشاره  با  وی 
نیز  آینده  در  افزود:  کتاب،  نمایشگاه  این 
نمایشگاه هایی در این راستا برگزار خواهد شد.

برگزاری نمایشگاه کتاب در علمیه خدیجه کبری)س( سوسنگرد
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تبیین خطبه  حضرت فاطمه س در مرکز 

تخصصی حضرت زهرا س میبد
با  فاطمه)س(  حضرت  خطبه خوانی  ,مراسم 
حضور طالب، مربیان تربیتی مدارس آموزش و 
پرورش، دانشجویان دانشکده فنی و حرفه ای و 
طالب سطح دو و سه در مرکز تخصصی حضرت 

زهرا)س( شهر میبد برگزار شد.
مدرس  زهرایی،  حجت االسالم  مراسم  این  در 
خطبه  از  فرازهای  به  اشاره  با  دانشگاه  و  حوزه 
سکوت  زمان  در  گفت:  زهرا)س(  حضرت 
دادن  جلوه  حق  برای  غاصبان  امیرمؤمنان)ع( 
روایات  جعل  به  فدک  غصب  و  خود  حکومت 

 پرداختند.
فدک  خبر غصب  این که  از  پس  داد:  ادامه  وی 
به  ایشان  رسید،  فاطمه)س(  حضرت  گوش  به 
همراه زنان بنی هاشم به مسجد رفته و در آن جا 

خطبه ای ایراد کردند.
از  دیگری  بخش  در  دانشگاه  و  حوزه  مدرس 
حضرت  به  عشق  این که  بیان  با  خود  سخنان 
کرد:  اظهار  ندارد،  کوچک   و  بزرگ  زهرا)س( 
توحید  بیان  به  این خطبه  در  زهرا)س(  حضرت 

می پردازند.
رضای  برای  باید  کارها  تمام  کرد:  تصریح  وی 
خدا باشد؛ چرا که اخالص راه رسیدن به خداوند 

متعال است.

حضور طالب مدرسه الزهرا س بابل در 
تجمع اعتراض آمیز علیه عربستان

روحانیان شهر  و  آمیز طالب  اعتراض  ,تجمع 
بابل در مدرسه خاتم االنبیا این شهر به منظور 
محکومیت عربستان در تجاوز به یمن برگزار شد.

علمیه  مدرسه  مدیر  پوراکبر،  حجت االسالم 
برادران روحیه شهر بابل در این تجمع، آل سعود 
را مزدور قوم یهود در منطقه خاورمیانه نام نهاد 
و گفت: یمنی ها در طول تاریخ همواره از بهترین 

یاران پیامبر)ص( و مدافع اسالم بوده اند.
با  بابل  برادران روحیه شهر  مدیر مدرسه علمیه 
به وسیله رژیم صهیونیستی  آمریکا  این که  بیان 
خاورمیانه را به آشوب کشیده است، تأکید کرد: 
البته جز رسوایی چیزی نصیب مستکبران نشده 

است.
به وسیله  آمریکا دید حتی  داد: وقتی  ادامه  وی 
نمی تواند  هم  داعش  تروریستی  گروهک 
خاورمیانه را تصرف کند، تجاوز آل سعود به یمن 

را طراحی کرد.
حجت االسالم پوراکبر، تضعیف انصار اهلل را یکی 
و  کرد  بیان  یمن  به  عربستان  تجاوز  دالیل  از 
موفق تر خواهد  روز  به  روز  انصار اهلل  یادآور شد: 

بود.
گفتنی است، در این تجمع اعتراض آمیز طالب 
الزهرا)س(  خواهران  علمیه  مدرسه  مسؤوالن  و 

شهر بابل نیز حضور داشتند.

امام خمیني)ره(  مدیر مدرسه علمیه 
اخالق  جلسه  برگزاري   از  رباط کریم 
امام  عملي  سیره   بررسي  موضوع  با 
باقر)ع( در این  مدرسه علمیه خبر داد.

نادري،  مراسم  این  در  گفت:  اصغري  افتخار 
پیرامون  مطالبي  بیان  به  حوزه  استاد 
برخی  و  پرداخت  باقر)ع(  امام  علمی  سیره 
با  همراه  عبادت  نظیر   حضرت   خصوصیات 
معرفت ، کثرت دعا و ذکر ، حلم و شهامت و 

صبر را تشریح کرد.
باقر)ع(   امام  این که  بیان  با  نادری  افزود:  وی 
معنا  تمام  به  عالم  و  کامل  انسان  یک  نمونه 
شئون  تمام  در  معصوم)ع(  سیره  گفت:  است، 
زندگي مالک و معیار است و اهمیت دادن به 
امام  در همه مراحل  از  الگو پذیري  والیت و 

زندگي راه گشا خواهد بود.
خمیني)ره(  امام  علمیه  مدرسه  مدیر 
ادامه  در  حوزه  استاد  کرد:  اظهار  رباط کریم 
امام  کرامات  از  هایي  نمونه  به  خو  سخنان 

کرد. اشاره  باقر)ع( 

نشست  برگزاري 
بررسی سیره عملی امام 
باقر)ع( در مدرسه امام 
رباط کریم خمیني)ره( 

آیت اهلل  با  بختیاری  و  محال  استان چهار  علمیه خواهران  مدارس  مدیران 
محمدعلی نکونام، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه شهرکرد دیدار و 

گفت گو کردند.
استان  بلداجی، مدیر حوزه  علمیه خواهران  یداهلل رحمانی  ابتدا حجت االسالم  دیدار،  این  در 
علمیه خواهران  مدیریت حوزه های  فعالیت های  از  مبسوطی  گزارش  بختیاری  و  چهارمحال 
فرهنگی،  فعالیت های  از  بخشی  استان  مدارس  مدیران  از  برخی  سپس  و  کرد  ارائه  استان 

آموزشی و پژوهشی  مدارس را به اطالع نماینده ولی فقیه در استان رساندند.
در این دیدار آیت اهلل نکونام با تشکر و قدردانی از زحمات مدیران مدارس علمیه خواهران استان 
در بخشی از سخنان خود گفت: اصل ضرورت وجود حوزه های خواهران اگر نگوییم بیشتر از 

حوزه های برادران است حداقل برابر با آنها است.
وی افزود: زمانی می توانیم به عنوان متولیان حوزه به خود ببالیم که بتوانیم عالمه فاضله تربیت 

کنیم. 
نماینده ولی فقیه در استان چهارمحال و بختیاری با بیان این که حوزه باید منشأ تحول اخالقی 
شود، اظهار کرد: تحول اخالقی یعنی این که ما بتوانیم اخالق خودمان را با اخالق نبوی، اخالق 

فاطمی و اخالق زینبی وفق دهیم.
مجمع  تشکیل  تبلیغ،  امر  در  طلبه  خواهران  خطیر  وظیفه  بر  تأکید  با  نکونام  آیت اهلل 
فارغ التحصیالن خواهران حوزوی در سطح استان را یک ضرورت برشمرد و ادامه داد: با همه 
نارسایی ها و مشکالتی که وجود دارد باید با توکل به خداوند متعال وارد میدان شویم و با یاری 

خداوند و توسعه کمی و کیفی مدارس علمیه بتوانیم دینمان را ادا کنیم.

دیدار مدیران مدارس علمیه خواهران استان 
چهار محال و بختیاری با آیت اهلل نکونام

برگزاری  از  کرمانشاه  شهر  خامنه ای  امام  خواهران  علمیه  مدرسه  مدیر 
سلسله نشست ها در قالب کارگاه مهارت های زندگی خبر داد.

طالب  ویژه  زندگی،  مهارت های  موضوع  با  آموزشی  کارگاه  نخستین  گفت:  محمدی  بتول 
متأهل خواهر با هدف ارتقای سطح مهارتی طالب در زمینه همسرداری و نقش مادری آن ها 

برگزار شد.
وی ادامه داد: در این کارگاه یوسفی به عنوان مدرس ضمن تأکید بر مسؤولیت عظیم طالب 

متأهل بر تحکیم بنیان خانواده به تقسیم بندی خانواده از منظر قرآن کریم پرداخت.
و  کنونی  وضعیت  در  کرد:  تأکید  کرمانشاه  شهر  خامنه ای  امام  خواهران  علمیه  مدرسه  مدیر 
در  خواهر  متأهل  خانواده، طالب  بنیان  پاشیدن  هم  از  در جهت  دشمن  مختلف  هجمه های 

تحکیم خانواده وظایف سنگین و متعددی دارند.
جامعه  برای  بهتر  چه  هر  خانواده  زمینه  در  را  اسالم  واقعی  دستورات  باید  کرد:  بیان  وی 

بیان کرد.

برگزاری نشست مهارت های زندگی
در مدرسه امام خامنه ای کرمانشاه

نشانه های  و  عالئم  بررسی  نشست 
مدرسه  در  امیرمؤمنان  محب  شیعه 
شهر  الزهرا)س(  خواهران  علمیه 

دزفول استان خوزستان برگزار شد.
حوزه  استاد  فرد،  موسوی  ثریا  نشست  این  در 
آغاز  گفت:  و  کرد  اشاره  رجب  ماه  اهمّیت  به 
هر ماه، آداب و نماز خاص دارد،  بر این اساس 
و  ماه  این  در  حمد  سوره  مرتبه  هفت  خواندن 
بسیار  رجب  ماه  خاصه  ادعیه  قرائت  همچنین 

سفارش شده است.
امام  از  حدیثی  به  اشاره  با  ادامه  در  وی 
نشانه های  و  عالئم  با  ارتباط  در  باقر)ع( 
بذل  افزود:  علی)ع(،  امیرمؤمنان  محب  شیعه 
ائمه)ع(،  محّبت  و  والیت  راه  در  بخشش  و 
عشق  بودن  دارا  سبب  به  یکدیگر  به  محّبت 
لحظات  از  بهینه  استفاده  و  بیت)ع(  اهل  به 
حوزه  استاد  است.  نشانه ها  این  از  برخی  عمر 
و  سالمتی  نکردن،  اسراف  غضب،  کنترل 
ایمنی و آرامش خاطر کسانی که با آنها نشاط 
و عالئم  نشانه ها  دیگر  از  را  ارمغان می آید  به 

برشمرد. علی)ع(  امیرمؤمنان  محب  شیعه 

نشست  برگزاری 
بررسی عالئم و نشانه های 
امیرمؤمنان در  شیعه محب 
مدرسه الزهرا)س( دزفول
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نماینده مردم بندرترکمن، کردکوی و 

بندرگز در مجلس:
حوزه های علمیه خواهران موفقیت های 

فراوانی به دست آورده است
بندرگز  و  بندرترکمن، کردکوی  ,نماینده مردم 
در مجلس شورای اسالمی با مدیر حوزه علمیه 

خواهران استان گلستان دیدار کرد.
مجلس  نماینده  نظری مهر،  جواد  دیدار  این  در 
موانع  مشکالت،  بیان  به  اسالمی  شورای 
پیشرفت و توسعه امور دینی و معنوی نسل جوان 

پرداخت.
مدیران،  وجود  به  توجه  با  کرد:  تصریح  وی 
مربیان و نیروهای بسیار مستعد، باید با مدیریت 
مختلف  عرصه های  در  فرزندان مان  از  صحیح 

کشور بهره ببریم.
با  بندرگز  و  بندرترکمن، کردکوی  نماینده مردم 
خواهران،  علمیه  حوزه های  موفقیت های  تأیید 
قول مساعدی در کمک و همکاری برای تکمیل 
استان  تمام  نیمه  پروژه های  بهره برداری  و 

گلستان داد.
و  نهادها  پیش  از  بیش  تعامل  کرد:  تأکید  وی 
مسؤوالن به ویژه میان دولت و مجلس می تواند 
به هدف  برطرف کردن مشکالت و رسیدن  در 
نهایی که ترویج اسالم ناب محمدی است، بسیار 

مؤثر باشد.

کارشناس دین:
دعا، بهترین راه ارتباط 

با خدا است 
در  باقر)ع(  محمد  امام  میالد  جشن  ,مراسم 
برگزار  بابل  عصمتیه  خواهران  علمیه  مدرسه 

شد.
پورمهدی امیری، کارشناس دین در این مراسم با 
اشاره به آغاز ماه رجب گفت: قلب و زبان هنگام 

دعا باید با یک دیگر هماهنگ باشد.
افزود: دعا طلب و مطلوب، وسیله و غایت  وی 
معنویت  به  را  انسان  که  است  نوری  دعا  است، 

می رساند.
کارشناس دین عنوان کرد: البته دعا کردن برای 
بخش  لذت  برخی  برای  و  مشکل  بسیار  برخی 

است.
این که دعا بهترین راه  بیان  با  امیری  پورمهدی 
ارتباط فرد با خدا است، یادآور شد: هیچ گاه نباید 
مقاماتی  متعال  خداوند  نزد  کرد.  ترک  را  دعا 
به  فرد  کردن  درخواست  و  دعا  بدون  که  است 

آن نمی رسد.
وی تصریح کرد: خداوند متعال ثواب اصلی دعا 
را در قیامت می دهد، دعا فرد را به عین الیقین 

می رساند.
بیماری،  درمان  خدا،  شناخت  دین  کارشناس 
سرکوبی نفس، آرامش و یاد خدا را از جمله فواید 

دعا برشمرد.

مدیر حوزه علمیه خواهران 
استان قم:

مذاکره کنندگان 

هسته ای به 

دشمن اعتماد 

نکنند
استان  خواهران  علمیه  حوزه  مدیر 
قم گفت: مهمترین نکته ای که مذاکره 
کنند  رعایت  باید  ای  هسته  کنندگان 

این است که به دشمن اعتماد نکنند.
حوزه  مدیر  اسماعیل نیا،  جواد  حجت االسالم 
طالب  جمع  در  قم  استان  خواهران  علمیه 
مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( آران 
و بیدگل با تقدیر و تشکر از تالش های هیأت 
رسمیت  به  قطعا  افزود:  ایرانی،  کننده  مذاکره 
سوی  از  ایران  هسته ای  قدرت  شناختن 
بزرگ  ملّت  استقامت  نتیجه  قدرت های جهان 

ایران است که باید قدردان این نعمت باشیم .

وی اظهار داشت: ساده لوحانه است که انسان 
و  کرده  عهدشکنی  بار  ده ها  که  دشمنی  به 
ظلم های او را دیده است، اعتماد کند و هیأت 
دشمن  به  نباید  ما  هسته ای  کننده  مذاکره 
با احتیاط کامل متن نهایی  اعتماد کند و باید 
توافق را تنظیم کند تا جلوی هرگونه تفسیر به 

رأی گرفته شود.
مدیر حوزه علمیه خواهران استان قم در بخش 
دیگری از سخنان خود گفت: اگر کسی خیر و 
صالح دنیا و آخرت می خواهد، براساس روایات 
به حضرت زهرا)س( تأسی  باید  معصومین)ع( 

کند و آن حضرت را از خود راضی کند.

تمامی  داد:  ادامه  اسماعیل نیا  حجت االسالم 
حضرت  رفتار  و  گفتار  در  سعادت  اسرار 
اما جای تأسف است که  زهرا)س( وجود دارد 
برخی از بانوان جامعه ما این گنج عظیم را فرو 
گذاشته و دست به دامان کشورهای غربی شده 
در  و  محتاج هستند  این کشورها  که خود  اند 
مباحث مختلف از جمله خانواده در باتالق فرو 
رفته اند و  این عمل ما مصداق این جمله است 

که )آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد(.
حوزه  مدیر  جلسه  این  پایان  در  است،  گفتنی 
علمیه خواهران استان قم به سؤاالت مختلف 

طالب پاسخ گفت.

نشست فرهنگی اجتماعی با عنوان 
»اهمیت فرزندآوری« با حضور اساتید و 
طالب از سوی مدرسه علمیه خواهران 

ریحانه شهر اصفهان برگزار شد.
مدرس  موسویان،   مهدی  سید  حجت االسالم 
حوزه و دانشگاه در این نشست گفت: براساس 
آمار کارشناسان پس از 34 سال جمعیت کشور به 
30 میلیون نفر می رسد. وی افزود: برخی از مردم 
فکر می کنند، اگر فرزند داشته باشند، رزقشان کم 
کریم  قرآن  در  خداوند  که  در صورتی  می شود، 

خدا  بیفتید،  تنگنا  به  می ترسید  »اگر  می فرماید 
به زودی شما را از فضل خود بی نیاز می کند«. 
امروزه  کرد:  تصریح  موسویان  حجت االسالم 
ناخودآگاه تفسیر ما از رزاقیت و قادریت خداوند 
آن  علت  که  گذاشته  تأثیر  زندگیمان  در سبک 
نوع نگرش به سبک زندگی است.وی با تأکید بر 
این که این نوع سبک زندگی نیاز به تحول و تغییر 
دارد، اظهار کرد: دنیا فکر را، فکر فرهنگ را و 

فرهنگ سبک زندگی را می سازد.
جمعیت  اگر  افزود:  دانشگاه  و  حوزه  مدرس 

آن  به  مهاجرت  رود،  پیری  روبه  کشوری 
کشور زیاد می شود، تابعیت افراد در جامعه از 
جامعه  فرهنگ  زمان  مرور  به  و  می رود  بین 
متالشی  نهایت  در  و  کمرنگ  کشور  آن  و 
و  سطحی نگری  کرد:  تصریح  وی  می شود. 
معارف  و  مسائل  عمیق ترین  از  مردم  جدایی 
فرزندآوری  و  ازدواج  زمینه  در  ویژه  به  دینی 
سبب ایجاد مشکالت شده است و اگر بخواهیم 
بحث  به  باید  باشیم،  داشته  سالم  خانواده ای 

کنترل جمعیت واقع بینانه فکر کنیم.

استان  خواهران  علمیه  حوزه  مدیر 
مردم  نماینده  دیدار  در  گلستان 
در  بندرگز  و  کردکوی  بندرترکمن، 
مجلس شورای اسالمی گفت: با توجه 
جامعه،  ناهنجاری های  و  مشکالت  به 
حوزه  جایگاه  پیش  از  بیش  امروزه 

نمایان شده است.
حجت االسالم ایوب وردانی تأکید کرد: حوزه 
و  برکات  خیرات،  از  بسیاری  منشأ  می تواند 
حوزه های  باشد؛  فرهنگی  و  علمی  تحوالت 

دینی،  مسائل  تمامی  بتوانند  باید  علمیه 
از  فراتر  حتی  و  کشور  سیاسی  و  شناختی 
خوبی  به  را  المللی  بین  مختلف  اخبار  آن، 

کنند. مدیریت 
گلستان  استان  خواهران  علمیه  حوزه  مدیر 
است  خورشیدی  همانند  حوزه،  شد:  یادآور 
را  چیز  همه  و  جا  همه  آن  درخشان  انوار  که 
گسترده  و  عمیق  تأثیر  باید  است،  فراگرفته 

حوزه را باور داشت.
از روند  ارائه گزارشی  با  حجت االسالم وردانی 

خواهران  علمیه  مدارس  فعالیت  و  پیشرفت 
مدارس  تقویت  برای  گفت:  گلستان،  استان 
از  جانبه  همه  حمایت  استان،  خواهران  علمیه 

حوزه های علمیه امری ضروری است.
مربوط  مشکالت  و  مسائل  بیان  ضمن  وی 
گلستان،  استان  خواهران  علمیه  مدارس  به 
کردن  تخصصی  با  می توان  کرد:  خاطرنشان 
مختلف  زمینه های  در  طالب  توانمندی های 
رسیدن  ثمر  به  در  تبلیغ  و  فرهنگی  پژوهش، 

اهداف حوزه گام های جدی برداشت.

برگزاری نشست »اهمیت فرزندآوری« در مدرسه ریحانه اصفهان

مدیر حوزه علمیه خواهران گلستان:

حوزه می تواند منشأ بسیاری از تحوالت علمی و فرهنگی باشد 
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دیدار مدیر حوزه علمیه استان قم با 

هیأت امنای مدرسه فاطمه الزهرا)س( 
آران و بیدگل

,مدیر حوزه علمیه خواهران استان قم با حضور 
در مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س(آران 
و  دیدار  مدرسه  این  امنای  هیأت  با  بیدگل  و 

گفت و گو کرد.
علمیه  حوزه  مدیر  نیا،  اسماعیل  حجت االسالم 
خواهران استان قم در این دیدار گفت: براساس 
علمیه  حوزه  مدیریت  مرکز  جدید  آیین نامه 
علمیه  مدارس  اصلی  رکن  امنا  هیأت  خواهران 

هستند.
وی با تقدیر از خدمات شایان مؤسس و اعضای 
بیان  با  فاطمه الزهرا)س(،  مدرسه  امنای  هیأت 
این که اکثر اختیارات مرکز مدیریت به هیأت امنا  
راسخ  عزم  نشانه  این  افزود:  است،  شده  واگذار 
مرکز حوزه برای استفاده از خرد جمعی و فعال 
با  مختلف  های  زمینه  در  علمیه  مدارس  کردن 

استفاده از ظرفیت های محلی است .
قم  استان  خواهران  علمیه  حوزه  مدیر 
و  مدرسه  ساختمان  بنای  مسأله  کرد:  اظهار 
جمله  از  سیکل  ورودی  کالس های  تشکیل 
حضرت  علمیه  مدرسه  امنای  هیأت  تقاضاهای 
فاطمه الزهرا)س( است، که در اولویت پیگیری ها 

قرار دارد.
امنا  ادامه جلسه اعضای هیأت   گفتنی است، در 
مدیر  با  مختلف  موضوعات  در  نظر  تبادل  به 
از  و  پرداختند  قم  استان  خواهران  علمیه  حوزه 
حوزه  ساخت  دست  در  اردوگاه  مدرسه،  زمین 
علمیه برادران و ساختمان مدنظر جهت تشکیل 
سیکل  مقطع  ورودی  خواهران  کالس های، 

بازدید به عمل آمد.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه 
ناحیه گرمی:

طالب خواهر مقام الگویی حضرت 
زهرا)س( را به جهانیان معرفی کنند

گرمی   ناحیه  سپاه  نمایندگی  ,مسئول 
دادن  قرار  الگو  با  خواهر  طالب  گفت: 
این  باید  خود  زندگی  در  زهرا)س(  حضرت 
با  مردم  تا  کنند  معرفی  عالمیان  به  را  الگو 
از  را  خود  خانواده  زهرا)س(  حضرت  شناخت 
و  داده  نجات  غربی  غلط  فرهنگ های  گزند 

باشند. پایدار داشته  و  خانواده ای مستحکم 
حجت االسالم جعفر توحیدی، مسئول نمایندگی 
در جمع طالب  ناحیه گرمی  در سپاه  فقیه  ولی 
استان  گرمی  شهر  ولیعصر)عج(  علمیه  مدرسه 
زهرا)س(  حضرت  ویژگی های  بیان  به  اردبیل 
حضرت  که  زمانی  آن  در  افزود:  و  کرد  اشاره 
مسخره  جاهل  مردم  سوی  از  خدیجه)س( 
می شد؛ مردم آن زمان غافل از یک نکته اصلی 
دختری  مادر  است  قرار  خدیجه)س(  که  بودند 

موضوع  با  تربیتی  علمی  نشست 
احتمالی«  آسیب های  و  زن  »خانواده، 
حوزوی  عالی  آموزش  مؤسسه  در 

الزهرا)س( شهر بابل برگزار شد.
رفتن  باال  شناسی  آسیب  نسل،  توسعه  و  زن 
شناسی  آسیب  در  زن  نقش  و  ازدواج  سن 
این  محورهای  مهم ترین  از  مجازی  فضای 

بود. نشست 
این  در  خانواده  مسائل  کارشناس  کامرانی، 
نشست با اشاره به سخنان رهبر معظم انقالب 
 50 تاریخ  مطالعه  گفت:  نسل  گسترش  برای 
این زمینه نگران کننده  سال گذشته کشور در 

است.
نیز  فراوانی  روایات  و  آیات  داد:  ادامه  وی 
نسبت به موضوع کاهش نسل هشدار داده اند. 
کشور  در  میزان  این  به  جمعیت  نرخ  چرا  ولی 

است؟ یافته  کاهش 
کرد:  اظهار  خانواده  مسائل  کارشناس 
نخستین  برای  را  جمعیت  کاهش  سیاست 
با  ولی  کردند،  اجرا  استعماری  کشورهای  بار 
رشد  دنبال  به  نیز  امروز  شدند،  روبرو  مشکل 
جمعیت  افزایش  که  چرا  هستند،  ما  نکردن 
و  اجتماعی  سیاسی،  اقتدار  کننده  تضمین 

است. اقتصادی کشور 
غربی  کشورهای  در  حتی  کرد:  تصریح  وی 
 5 از  بیش  باید  خانواده  هر  که  می شود  اعالم 
اعتقاد  و  داشتن  دینی  باور  باشد؛  داشته  فرزند 
به رازقیت خداوند متعال نیز سبب تمایل مردم 

به فرزندآوری می شود.
کمتر،   »فرزند  شعار  به  اشاره  با  کامرانی 
اشتغال،  زمینه  در  مشکالت  بهتر«  زندگی 
شعار  این  طرح  علل  از  را  کار  و  تحصیل 
خانواده ها  از  برخی  یادآور شد:  و  کرد  عنوان 
سختی  کار  فرزندان  تربیت  که  می گویند 
تربیت  برای  فرزند  تک  این رو  از  است، 

است. راحت  
شدن  رنگ  کم  استعماری،  فعالیت های  وی 
سکوالر،  باورهای  پذیرفتن  و  دینی  باورهای 
راحت  به  میل  و  زنان  تحصیالت  و  اشتغال 
طلبی و تفکرات اومانیستی را از دالیل کاهش 
نسل برشمرد و گفت: دست های پشت پرده ای 
ژنتیک و سقط جنین  به غربالگری  هستند که 

می پردازند.
آوردن  پایین  خانواده  مسائل  کارشناس 
جمعیت  افزایش  دالیل  از  را  ازدواج  سن 
باید  ازدواج  بسیج  کرد:  بیان  و  دانست 

بیفتد. ه  را

نشست  برگزاری 
»خانواده، زن و 

در  احتمالی«  آسیب های 
مؤسسه آموزش عالی 

الزهرا )س( بابل

مراسم نکوداشت جایگاه زن و جایگاه آن در تربیت فرزند با حضور نماینده 
اردبیل  الزهرا)س(  علمیه خواهران  مدرسه  در  اردبیل  امام جمعه  و  فقیه  ولی 

برگزار شد. 
امام جمعه  نماینده ولی فقیه و  این مراسم حجت االسالم والمسلمین سید حسن عاملی،  در 
اردبیل به قداست کار طالب و مادران اشاره کرد و گفت: آنچه به کار طالب خواهر قدسیت 
می دهد، مسأله تربیت است، چون با تربیت خوب و دقیق می توان افرادی موفق تحویل جامعه 

اسالمی داد.
وی افزود: حضرت زهرا)س( با تمام علم و سوادی که داشتند در خانه بودند و فرزندانشان را 

تربیت می کردند.
نماینده ولی فقیه و امام جمعه اردبیل اظهار کرد: آن حضرت برای فرزندانشان قرآن و حدیث 
می خواندند و برای آنان مسابقه می گذاشتند، به گونه ای که نقل شده است حضرت زینب)س( 

تنها پنج سال داشتند که خطبه فدک را حفظ بودند.
حجت االسالم والمسلمین عاملی خاطرنشان کرد: قدسیت کار طلبه در این است که کار ائمه 
معصومین)ع( را ادامه می دهد و با این کار رفتار و منش ائمه معصومین به ویژه حضرت فاطمه 
زهرا)س( را در دنیا زنده نگه می دارد. وی به پربرکت بودن زندگی برخی از افراد اشاره کرد و 
گفت: عمر برخی از افراد پر برکت است و این را می توان از آثار علمی که به جا گذاشته اند دید، 
آثار  اردبیل دلیل ماندگاری  امام جمعه   . المیزان و مکاسب  همچون کتاب جواهر، بحارالنوار، 
علمای بزرگ را قداست کار آنان دانست و افزود: توفیقی باالتر از این نیست که در زمان حیات 

خود شخص کتبی که به رشته تحریر در آورده است به چاپ برسد. 
مؤسس حوزه علمیه الزهراء)س( اردبیل با اشاره به ارزش طلبگی، ادامه داد: هیچ مسئولیتی 
باالتر از کار عالم نیست و هیچ شغلی هم قابل مقایسه با کار طلبه نیست، زیرا طلبه رفتار، نگاه 
و طرز فکر و عمل مردم را تحت تأثیر خود قرار داده و آنها را تغییر می دهد و تا زمانی که حصار 

زمان و مکان شکسته نشود، قدسیت کار عالم دیده نمی شود.

نماینده ولی فقیه در استان اردبیل:

قداست کار طلبگی در پیروی از روش و منش 
ائمه معصومین)ع( است

همایش »زندگی فاطمی« با حضور اساتید و طالب در مدرسه علمیه خواهران 
الزهرا)س( شهر کالردشت برگزار شد.

واالی  جایگاه  بیان  به  همایش  این  در  فرهنگی  مسائل  کارشناس  و  حوزه  مدرس  مهدیان، 
کماالت  جمیع  کبری)س(  صدیقه  حضرت  گفت:  وی  پرداخت.  زهرا)س(  حضرت  شخصیت 
را دارا هستند و آیینه تمام نمای جمال حق به شمار می آیند. مدرس حوزه با اشاره به روایتی 
از نبی اکرم)ص( خاطرنشان کرد: پیامبر اسالم در روایتی تأکید می کنند، اگر نیکویی در قالب 
شخصی جلوه می کرد، هر آینه آن شخص فاطمه)س( خواهد بود. وی یادآور شد: در روایت 

دیگری آمده که خداوند قلب و جوارح فاطمه را از ایمان و یقین لبریز ساخته است.

برگزاری همایش »زندگی فاطمی« 
در مدرسه الزهرا)س( کالردشت
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شود که تا قیام قیامت، همه عالمیان به او افتخار 

خواهند کرد.
الگو  بهترین  زهرا)س(  کرد: حضرت  اظهار  وي 
برای تمام زنان عالم است و چون تربیت خانواده 
پس  است،  خانواده  مادر  عهده  بر  اول  وهله  در 
حتما  فرزندان  سالم تر  و  بهتر  تربیت  برای  مادر 
باید الگویی شایسته داشته باشد تا مسیر خانواده 

را به مسیر سعادت هدایت کنند.
داد:  ادامه  گرمی  ناحیه  سپاه  نمایندگی  مسئول 
زندگی  سبک  با  باید  ما  زنان  و  مادران  همه 
شناخت  با  و  شوند  آشنا  فاطمه)س(  حضرت 
گزند  از  را  خود  خانواده  زهرا)س(  حضرت 
فرهنگ های غلط غربی نجات داده و خانواده ای 

مستحکم و پایدار داشته باشند .

مدرس حوزه و دانشگاه:
عالمان آرامش خود را از عبادت و علم 

آموزی کسب می کنند
خواهران  علمیه  مدرسه  اخالقی  ,نشست 
الزهرا)س( شهر اردبیل با سخنرانی مدرس حوزه 

و دانشگاه برگزار شد.
این جلسه حجت االسالم مهدی چراغی سر  در 
را  انسان  ناراحتی های  و  بدبختی ها  تمام  منشا 

خود افراد عنوان کرد.
فقدان  جبران  برای  انسان ها  برخی  افزود:  وی 
اشتباه  را  زندگی شخصی خود مسیر  در  آرامش 
می روند و برای رسیدن به آن از لذت مادی دنیا 

بهره می جویند.
فرد  این که  بر  تأکید  با  دانشگاه  و  حوزه  مدرس 
عالم آرامش خود را از راه عبادت و علم به دست 
گرفتاری ها  دالیل  از  یکی  کرد:  بیان  می آورد، 

اعتقاد و باور مردم به غیر خدا است.
از  غیر  چیزی  بدانند  باید  مردم  داد:  ادامه  وی 

خداوند متعال بر عالم تأثیرگذار نیست.
از  آنچه  هر  شد:  یادآور  چراغی  حجت االسالم 
ناحیه خدا می رسد، خیر است. خدا انسان را برای 

تکامل آفریده است.

صفاری:
عمل به رهنمودهای رهبر انقالب 
بهترین راه عبور از چالش ها است

»روشنگری های  عنوان  با  سیاسی  ,نشست 
خواهران  علمیه  مدرسه  در  لوزان«  مذاکرات 

حضرت زهرا)س( خمینی شهر برگزار شد.
شهر  خمینی  ناحیه  سپاه  مسؤوالن  از  صفاری 
در این نشست با اشاره به نامگذاری سال جدید 
نا مگذاری  گفت:  رهبری  معظم  مقام  سوی  از 
و  همدلی  ملت،  و  »دولت  عنوان  با  سال  این 
کشور  معنوی  و  ملی  منافع  حفظ  در  همزبانی« 

تأثیر چشم گیری خواهد داشت .
از قبیل  افزود: حوادث پیش رو در سال 94  وی 

فاطمه  موضوع  با  اخالقی  نشست 
شناسی در مدرسه علمیه خواهران ریحانه 

النبی)س( شهر سنندج برگزار شد.
در این نشست حلوائیان، مدرس حوزه و دانشگاه 
صدیقه  حضرت  جایگاه  و  شخصیت  بیان  به 
زهرا)س(  حضرت  گفت:  و  پرداخت  کبری)س( 
حتی  بودند،  علی)ع(  امام  پشتیبان  همواره 
مشکالت زندگی را به ایشان بیان نمی کردند تا 

امیرمؤمنان)ع( به فعالیت در راه اسالم بپردازند.
حضرت  از  بانوان  الگوگیری  بر  تأکید  با  وی 
تحصیلی  و  شغلی  پیشرفت های  در  زهرا)س( 
یادآور شد: بانوان باید به مطالعه و شناخت دقیق تر 
سبک زندگی حضرت زهرا)س( و الگو قرار دادن 
ایشان در اخالق و تمامی مراحل زندگانی خود 
کرد:  اظهار  دانشگاه  و  حوزه  استاد  بپردازند.  
اگر  باالیی است،  مقام زن و مادر جایگاه بسیار 
بانوان ارزش و شخصیت می خواهند باید حضرت 
تأکید  وی  دهند.  قرار  خود  الگوی  را  زهرا)س( 
که  هستند  مدعی  ماهواره ای  شبکه های  کرد: 
ارزش  برای حقوق زن  ایران  جمهوری اسالمی 
حفظ  برای  حجاب  که  حالی  در  نیست،  قائل 
بانوان  خود  شخصیت  و  امنیت  وجودی،  ارزش 
بیان  به  خود  سخنان  ادامه  در  حلوائیان  است. 
چگونگی تقسیم کار در زندگی مشترک پرداخت 
و گفت: حضرت زهرا)س( کارهای داخل منزل و 
امیرمؤمنان)ع( کارهای بیرون منزل را عهده دار 
بودند. وی یادآور شد: در روایتی امام صادق)ع( 
تأکید می کنند که دختر پیامبر)ص( حجت بر ما 

و ما حجت بر مردم هستیم.

برگزاری نشست 
فاطمه شناسی در مدرسه 
ریحانه النبی)س( سنندج 

فاطمه  حضرت  عملی  سیره  و  زندگی  »سبک  عنوان  با  اخالقی  نشست 
زهرا)س(« با حضور اساتید و طالب در مدرسه علمیه خواهران کوثر شهر 

اصفهان برگزار شد.
حجت االسالم نیلی پور، مدرس و پژوهشگر حوزه در این نشست گفت: یکی از فلسفه های 
افراد در مسیر هدایت  انسان های بزرگ، شاخص و معرفی آن ها؛ عدم سرگردانی  وجودی 

و تربیت است.
وی افزود: در روایات، دنیا به دریایی عمیق تشبیه شده است که افراد بسیاری در آن غرق 
راهنمایی  دنیا  مسیر  کردن  طی  برای  انسان  اگر  می کند،  بیان  روایات  همچنین  می شوند. 

نداشته باشد در امواج و مشکالت آن دچار بحران می شود.
حجت االسالم نیلی پور یادآور شد: معمواًل افراد در زندگی دچار نگرانی و اضطراب هستند،  
انتخاب  زندگی  در  را  اهل بیت)ع(  همانند  واقعی  الگوی  یک  بتوانند  که  صورتی  در  ولی 

کنند، به منبع پایداری برای آرامش دست خواهند یافت.
مدرس حوزه خاطرنشان کرد: با توجه به این که در روایات، توصیه های فراوانی شده است 
که  کنیم  ایجاد  خود  برای  را  ذهنیت  این  باید  ما  بگیریم،  الگو  اهل بیت)ع(  زندگی  از  که 
می توانیم به مرز شخصیتی انسان های کامل نزدیک شویم و نزدیک شدن به زندگی این 

بزرگواران را برای خود غیر قابل دسترس ندانیم.
حجت االسالم نیلی پور با اشاره به این که وجود مقدس حضرت زهرا)س( شخصیتی هستند 
معظم  مقام  افزود:  است،  الگوگیری  قابل  ما  برای  ایشان  زندگی  کلیات  و  جرئیات  که 
فاطمه   یعنی  است،  اسالم  معجزه   »این خود یک  می فرمایند  آن حضرت  مورد  در  رهبری 
زهرا)س( در عمر کوتاه خود به مقامی می رسد که سیده  نساء عالمین است، یعنی از همه ی 
زنان بزرگ و قّدیس طول تاریخ برتر است«. وی یکی از اصول زندگی حضرت زهرا)س( 
اسیر  را  خود  افراد  از  بسیاری  کرد:  تصریح  و  کرد  عنوان  زیستی  ساده  و  سادگی  اصل  را 

افراد تکلف، سختی و هزینه ایجاد می کند. تجمالت کرده اند و این تجمل گرایی برای 
مدرس حوزه آمار باالی استفاده از لوازم آرایش و جراحی های زیبایی را از مصادیق تجمل  
این که هزینه آور است، مشغولیت ذهنی زیادی  افزون بر  این گونه زندگی،  دانست و گفت: 
آنان  افراد به سبک زندگی تجملی  از مشکالت زندگی  ایجاد می کند و بسیاری  برای فرد 
بر می گردد. حجت االسالم نیلی پور بیان کرد: مالک خوشبختی و بدبختی را باید از کالم 
زیبا  صورت  به  نهج البالغه   160 خطبه  افزود:  مردم.وی  حرف  از  نه  بگیریم  اهل بیت)ع( 
و  داوود)ع(  بزرگانی چون رسول اهلل)ص(، حضرت موسی)ع(، حضرت  بسیار ساده  زندگی 

الگو به انسان ها معرفی می کند. حضرت عیسی)ع( را به عنوان 
وی در پایان خاطر نشان کرد: انسان های دنیا زده می خواهند وجود خود را به دنیا ثابت 
بسیار  کند، چه  ثابت  را  تقوا خود  و  علم  اخالق،  معنویت،  با  باید  انسان  که  در حالی  کنند 
افرادی که به دالیل اشتباهی چون بهره مند نبودن از بعضی نعمت های دنیوی، احساس 
بدبختی می کنند و مسیر علم و تقوا را کنار گذاشته و به اضطراب و افسردگی دچار می 
از  البالغه را مالک خوشبختی قرار دهیم بسیاری  این خطبه نهج  اگر  شوند، در حالی که 
نگرانی ها، مشکالت و اختالفات در زندگی ما حل خواهد شد و خواهیم فهمید که رفاه یا 

نیست. بدبختی  یا  عامل خوشبختی  فقر، 

برگزاری نشست 
»سبک زندگی و سیره عملی حضرت فاطمه س« 

در مدرسه کوثر اصفهان

با  سیاسی  بصیرت افزایی  نشست 
سال  شعار  تحلیل  و  تبیین  موضوع 
در  اسالمی  جامعه  کنونی  وضعیت  و 
کوثر)س(  خواهران  علمیه  مدرسه 

قزوین برگزار شد.
بردن  بین  از  کاظمی  سرهنگ  نشست  این  در 
انسجام ملی را بزرگ ترین برنامه و پلیدترین نقشه 
استعمارگران معرفی کرد و آن را اصلی ترین دلیل 
شعار سال بیان کرد. وی افزود: نام گذاری سال 
94 با عنوان دولت و ملت؛ همدلی و هم زبانی به 
معنای سکوت در مقابل تمام عملکرد دولتمردان 
که  است  منصفانه  انتقاد  معنای  به  بلکه  نیست 
ذی  دشمن  نه  و  متضرر شود  دوست  آن  در  نه 

نفع باشد. 

برگزاری نشست 
بصیرت افزایی سیاسی 
در مدرسه کوثر)س( 

قزوین

مراسم گرامی داشت مقام زن در مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( 
شهر اردکان استان یزد برگزار شد.

حجت االسالم فتاحی، مدرس حوزه و دانشگاه در این مراسم با اشاره به آیات و روایات به بیان 
عظمت و کرامات حضرت زهرا)س( پرداخت.

وی گفت: سبک زندگی جامعه باید اسالمی شود که نمونه بارز آن، سبک زندگی فاطمی و نبوی 
است. مدرس حوزه و دانشگاه با بیان این که باید حضرت صدیقه کبری)س( را میزان عمل در 
کارهای خود بدانیم، اظهار کرد: خدا محوری، عدم توجه به سختی ها و کاستی ها زندگی، قرآن 

و معاد محوری و وظیفه شناسی از جمله نکات برجسته سبک زندگی فاطمی است.

مدرس حوزه و دانشگاه:

سبک زندگی فاطمی، نمونه بارزی از سبک 
زندگی اسالمی است
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و  مجلس  انتخابات  هسته ای،  گفت وگوهای 
خبرگان رهبری نیازمند هوشیاری ملت و بصیرت 
افزایی مردم با نگاهی به رهنمودهای مقام معظم 

رهبری است .
صفاری تصریح کرد: منتقدان، موافقان و مذاکره 
کنندگان هسته ای باید بدانند حفظ آرامش، عزت 
و امنیت ملی از اساسی ترین موضوعاتی است که 

تا پایان مذاکرات باید به آن توجه شود.
مقابل  در  مردم  استقامت  به  پایان  در  وی 
دشمنان  سوی  از  که  ساله ای  سی  تحریم های 
اگر  اشاره کرد و گفت:  اسالم وضع شده است، 
هم  باز  نرسد،  نتیجه ای  به  هسته ای  مذاکرات 
ملت پایداری خواهد کرد و عزتمندانه به راه خود 

ادامه خواهد داد. 

آیت اهلل ملک حسینی:
مادر نقش اساسی در شکل گیری 

شخصیت فرزند دارد
سخنرانی  با  زن  مقام  گرامی داشت  ,مراسم 
نماینده ولی فقیه در استان کهگیلویه و بویراحمد 
یاسوج  فاطمیه شهر  خواهران  علمیه  مدرسه  در 

برگزار شد.
این  در  حسینی  ملک  الدین  سیدشرف  آیت اهلل 
زهرا)س(  حضرت  جایگاه  بیان  ضمن  مراسم 
را  فرزند  بدنه  از  نیمی  مادر  بی شک  گفت: 
تکوین  در  مادر  افزود:  وی  می کند.  مدیریت 
فرزند و جامعه نقش اساسی دارد، از این رو برای 
شکل گیری یک نسل پاک باید پیش از بارداری 

برنامه داشته باشد.
نماینده ولی فقیه در استان کهگیلویه و بویراحمد 
لقمه حالل را همانند نور و وجود مادر معنوی را 

جایگاه این نور دانست.
خداوند  ودیعه  شد،  نور  چه  هر  داد:  ادامه  وی 
باید  اگر بخواهد نور شود،  نور  این  متعال است، 

ظرفیت آن هم باشد.
مراسم  این  از  دیگری  بخش  در  است،  گفتنی 
آیت اهلل ملک حسینی از نمایشگاه مهدویت این 

مدرسه علمیه بازدید کرد.

امام جمعه چرام:
هدف اصلی ازدواج تکامل است

,مراسم بزرگداشت مقام زن در مدرسه علمیه 
خواهران حضرت زینب)س( شهر دهدشت استان 
جمعه  امام  سخنرانی  با  بویراحمد  و  کهگیلویه 

چرام برگزار شد. 
با  طزری  جعفر  حجت االسالم  مراسم  این  در 
حضرت  جایگاه  بیان  به  کساء  حدیث  به  اشاره 
زهرا)س( پرداخت و گفت: محور تشکیل خانواده 

زن است. 
وی افزود: حتی اگر در خانواده ای زن خوب باشد، 
هدایت  قابل  خانواده  آن  نباشد،  خوب  مرد  ولی 

والمسلمین  حجت االسالم 
جمشیدی:

همفکری  همگرایی، 

برنامه ریزی  و 

تربیت  برای  اساتید 

طالب از نیازهای 

اساسی حوزه است
مدارس  اساتید  از  تقدیر  آیین 
 10 قم  استان  خواهران  علمیه 
همزمان   94 سال  ماه  اردیبهشت 
اجتماعات  سالن  در  معلم  روز  با 
قم  شهر  العلوم)ع(  باقر  پژوهشکده 

برگزار شد.
مدیریت  مرکز  عمومی  روابط  گزارش  به 
حجت االسالم  خواهران،  علمیه  حوزه های 
مدیر  جمشیدی،  محمودرضا  والمسلمین 
کشور  سراسر  خواهران  علمیه  حوزه های 
اساتید  خیر خواهانه  نگاه  بر  مراسم  این  در 
حوزه های  مدیر  کرد.  تأکید  طالب  قبال  در 
برای  علم آموزی  کشور  خواهران  علمیه 
کسب رضای خدا را از مهم ترین ویژگی های  
شد:  یادآور  و  کرد  عنوان  علمیه  حوزه های 
ثروت  برای  نه  را  علم  علمیه  حوزه های  در 
مردم،   توجه  جلب  فخرفروشی،  اندوزی، 
بلکه  دانشمندان؛  میان  در  جایگاه  کسب 
آموزش  و  می آموزند  خدا  رضای  برای 

می دهند.
شیعه  روحانیت  هویت  اساس  کرد:   بیان  وی 
این  فراگیری علوم برای رضای خدا است و 
نیز  را  انسان  وجود  طهارت  سبب  به  علم 

می کند.  نورانی 
بیان  با  جمشیدی  والمسلمین  حجت االسالم 
این که علما وارثان انبیا هستند، تصریح کرد: 
روحانیت  و  حوزه ها  جان  و  روح  هویت  تمام 
اوصیا  و  انبیا  پای  جای  در  گذاشتن  پا  شیعه 
افتخار و عزت به شمار  است که بزرگ ترین 

می آید.
وی ادامه داد: علما در طول 14 قرن ارتباط 
مردم را با مصدر وحی حفظ کرده  اند و چیزی 
آن ها  میراث  امروز  نکرده اند،  اضافه  آن  بر 
و  حفظ  در  نباید  است،  رسیده  ما  دست  به 

نگه داری آن کوتاهی کنیم.
مدیر حوزه های علمیه خواهران کشور ضمن 
بر  گذشتگان،  میراث  حفظ  چگونگی  تبیین 
اشاره  حوزه ها  آموزشی  نظام  تغییر  موضوع 
آموزشی  نظام  در  تغییرات  گفت:  و  کرد 
نباید  خواهران  و  برادران  علمیه  حوزه  های 

وارد  گذشته  علمای  میراث  بر  خللی  هیچ 
کند.

اصالح  یا  و  تغییر  ارتقا،  در  کرد:  تأکید  وی 
آثار  و  لوازم  به  باید  حوزه  آموزشی  نظام 

تربیتی آن توجه ویژه داشت.
استاد  جمشیدی  والمسلمین  حجت االسالم 
بخش های  اساسی ترین  از  یکی  را  محوری 
و  دانست  علمیه  حوزه های  آموزشی  نظام 
که  بگویم  نمی خواهم  بنده  کرد:  اظهار 
باشد.  نداشته  پژوهش  آموزشی،  نظام 
حوزه ها  در  نباید  اساتید  پدرانه  نقش  بلکه 

شود. کم رنگ 
حوزه  تربیتی  نظام  درباره  باید  افزود:  وی 
که  نباشد  گونه ای  به  باشیم،  داشته  دغدغه 
بدانند  تدریس  به  مؤظف  را  خود  تنها  اساتید 
و در طول سال هیچ ارتباطی با طلبه نداشته 
خواهران  علمیه  حوزه های  مدیر  باشند. 
فعالیت های  لبته  ا کرد:  تصریح  کشور 
مسؤول  حوزه ها  در  تربیتی  فرهنگی 
مسؤول  که  داشت  توجه  باید  ولی  دارد، 
فرد  فرد  طالب  اخالقی  تربیت  اصلی 

هستند. اساتید 
با  جمشیدی  والمسلمین  حجت االسالم 
طالب  با  اساتید  گسترده  ارتباط  به  اشاره 
گذشته  در  کرد:  اذعان  نیز  گذشته  در 
و  مرید  اساتید  و  طالب  میان  ارتباط 
گاهی  اکنون  متأسفانه  ولی  بود،  مرادی 
استاد  احترام  طلبه  که  می شود  مشاهده 

نمی کند. حفظ  را  خود 
وی یادآور شد: اساتید نیز در رفتار با طالب 
آن ها  از  برخی  کنند،  عمل  دقیق  بسیار  باید 
به  را  دروسی  که  می شود  شأنشان  کسر 
برخی  که  حالی  در  دهند.  آموزش  طالب 
را  مقدماتی  دروس  حتی  گذشته  علمای  از 

می کردند. تدریس 
در  کشور  خواهران  علمیه  حوزه های  مدیر 
همگرایی،  خود  سخنان  از  دیگری  بخش 
برای  اساتید  برنامه ریزی  و  همفکری 
اساسی  نیازهای  از  را  طالب  تربیت 
قبال  در  ما  کرد:  اظهار  دانست،  حوزه ها 

دست  در  امانت  که  چرا  مسؤولیم،  طالب 
هستند. ما 

بر  نخست  باید  ما  کرد:  تأکید  وی 
از  بدانیم  و  کنیم  کار  خود  تربیت  روی 
دستمان  به  ویژه ای  میراث  چه  گذشتگان 

است. رسیده 
جمشیدی  والمسلمین  حجت االسالم 
تربیتی  مسائل  انتقال  راه های  از  یکی 
گفت:  و  کرد  عنوان  اساتید  را  طالب  به 
همفکری  از  را  اساتید  اختالفات،  گاهی 
توجه  باید  ولی  می کند،  دور  همگرایی  و 
افراد  داشت که هدف اصلی حوزه ها تربیت 

است. شایسته 
کشور  خواهران  علمیه  حوزه های  مدیر 
دیدن  پررنگ  و  خواندن  مهم  بر  تأکید  با 
از  طلبه  بانوان  همسری  و  مادری  نقش 
اساتید  شما  کرد:  بیان  خواهر  اساتید  سوی 
اصلی  نقش  اندیشه  و  فکر  با  بتوانید  باید 
و  مادر  بهترین  همان  که  خواهر  طالب 
آن ها  وجود  در  را  است  بودن  همسر 

کنید. نهادینه 
رفتار  با  باید  اساتید  شد:  یادآور  وی 
طلبه  بانوان  برای  لگو  ا خود  عمل  و 
را  فراد  ا تربیت  در  بانوان  نقش  باشند، 
خواهر  طلبه  یک  گاهی  نگیرند،  کم 
کند،  ایجاد  تغییر  اقوام  در  ند  می توا
به  مادر  سوی  از  اعتقادات  بیشتر  حتی 

می شود. منتقل  فرزندان 
جمشیدی  والمسلمین  حجت االسالم 
در  امکانات  کمبود  تأیید  با  همچنین 
شده  حاصل  پیشرفت ها  علمیه ،  حوزه  های 
در  برای  گفت:  و  کرد  ارزیابی  مثبت  را 
شاخصه های  افراد  علمی  سطح  گرفتن  نظر 

دیگری را در نظر می گیرند.
در  کشور  خواهران  علمیه  حوزه های  مدیر 
تحصیل  حال  در  طلبه  بانوان  تعداد  گزارشی 
مختلف،  سطح  چهار  در  نفر  هزار   70 را 
اساتید  و  نفر  هزار   90 را  التحصیالن  فارغ 
 10 از  بیش  را  خواهران  علمیه  حوزه های 

برشمرد. نفر  هزار 
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است. ولی اگر زن خوب نباشد، مرد خوب باشد، 

هدایت آن خانواده مشکل است.
امام جمعه چرام تأکید کرد: تربیت فرزند بر عهده 
زن است، اگر در خانواده ای فرزند نماز نمی خواند 
باید توجه که مادر در قبال او کوتاهی کرده است. 
وی تصریح کرد: براساس حکمت الهی زن و مرد 
از نظر خلقت با یک دیگر تفاوت دارند، ولی نزد 
خدا تنها کسانی که تقوای بیشتری دارند، جایگاه 

بهتری دارند.
را  ازدواج  اصلی  هدف  طزری،  حجت االسالم 
افراد  از  برخی  شد:  یادآور  و  کرد  عنوان  تکامل 
ازدواج را کمال می دانند، در حالی که فرد  عدم 

بدون ازدواج ناقص است.

تجلیل از مبلغان گروه های تبلیغی
سه نفره در مدرسه فاطمه الزهرا)س( 

بیجار
,مراسم تجلیل از مبلغان گروه های تبلیغی سه 
فاطمه الزهرا)س(  خواهران  علمیه  مدرسه  نفره 
با حضور مدیر حوزه های علمیه خواهران  بیجار 
این  نماز  اقامه  ستاد  رییس  و  کردستان  استان 

استان برگزار شد.
نماز  اقامه  ستاد  رییس  طالبی،  مراسم  این  در 
استان کردستان با اشاره به سبک زندگی اسالمی 
گفت: ما طالب سبک زندگی اسالمی را درست 
شود  معرفی  درست  اگر  ندادیم،  نشان  مردم  به 

حتما مردم به سمت آن خواهند رفت.
دارد،  مختلفی  انواع  زندگی  سبک  افزود:  وی 
شخصی  که  است  ممکن  مادی،  زندگی  سبک 
روحانی باشد اما سبک زندگی مادی داشته باشد 

و سبک زندگی اسالمی. 
در  باید  دنیا  این  در  انسان  کرد:  اظهار  طالبی 
سختی زندگی کند چرا که آیه قرآن می فرماید: 
»لقد خلقنا االنسان فی کبد« در حالی که دیدگاه 
باشد  در سختی  باید  انسان  چرا  می گوید  مادی 
از  را  باشد که غم  این  بر  تمام همتمان  باید  ما 

بین ببریم. 
اظهار داشت: در دیدگاه مادی منیت وجود  وی 
دارد مثل این که بگوییم من از او بزرگ ترم پس 
او باید سالم کند، من در مقام باالتر هستم، در 
حالی که در سبک زندگی اسالمی با الگوگیری از 
پیامبر)ص( می بینیم ایشان به کوچک تر از خود 

سالم می کردند. 
افزود:  استان کردستان  نماز  اقامه  رییس ستاد 
باشد که متأسفانه  باید مؤمنانه  دنیا  به  ما  نگاه 
امر بین االمرین  نیست، سبک زندگی ما شده 
درحالی که باید موضع مشخص شود یا مادی 
کند  زندگی  دو  این  بین  که  کسی  مؤمن،  یا 
ارمغان  به  خود  برای  را  آخرت  و  دنیا  خسران 

آورده است.
ادامه داد: ما در دنیا برای کسب مادیات  طالبی 
کسب  برای  باید  که  حالی  در  می کنیم،  رقابت 

منظور  به  فرهنگی  سیاسی  نشست 
پیرامون  طالب  دانش  سطح  ارتقای 
مدرسه  در  فرهنگی  و  سیاسی  مسائل 
علمیه خواهران حضرت آمنه)س( شهر 

مقدس قم برگزار شد.
الهی راد، عضو هیأت علمی  حجت االسالم صفر 
مؤسسه امام خمینی)ره( در این نشست با اشاره 
به توافق لوزان گفت: رهبر معظم انقالب تأکید 
بد  برابر سختی ها و شرایط  باید در  می کنند که 
که  چرا  کرد،  مقاومت  الهی  نصرت  با  تحریم 

موجب حفظ اسالم و اقتدار ملی می شود.
جریان های  کرد:  اظهار  الهی راد  حجت االسالم 
نبودند، در  اسالمی  انقالب  در طراز  سیاسی که 
همان سال های نخست پیروزی انقالب به نظام 

ضربه زدند.
از  نیست،  جدا  سیاست  از  دین  داد:  ادامه  وی 
همت  دینی  علوم  کسب  در  باید  طالب  این رو 

داشته، مسائل را بررسی و تحلیل کنند.
عضو هیأت علمی مؤسسه امام خمینی)ره( تأکید 
کرد: طالب باید در زمینه های مختلف به دنبال 

اجرای احکام الهی باشند.

برگزاری نشست 

سیاسی فرهنگی در مدرسه 

حضرت آمنه)س( قم نشست تخصصی با موضوع شبکه های اجتماعی و فضای مجازی و  با هدف 
آشنایی هر چه بیشتر طالب با خطرات و تهدیدهای این شبکه ها و آشنایی با 

جرایم سایبری در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( شهر ری برگزار شد.
از کارکنان پلیس فتا گفت:  این نشست حجت االسالم وافی، کارشناس فضای مجازی و  در 
مشکالت امروزه بشر ناشی از فاصله گرفتن از مبانی فطری و الهی است؛ زمانی بود که ما وقتی 
همدیگر را مالقات می کردیم نگاه ها رو در رو و شانه به شانه بود، بعد کم کم تغییری ایجاد 
شد محوریت مالقات ها تلویزیون)که مهم ترین رسانه بود( شد و همه عالوه بر اینکه در کنار 
یکدیگر بودند، توجهشان به یک سمت جلب می شد؛  بعد یک فرق اساسی در روابط رخ داد و 
آن این که اعضای خانواده ها در عین اینکه از نظر فیزیکی در کنار یکدیگر قرار گرفتند ولی از 

هم دور شدند و هر یک سرگرم کار خود شدند.
وی افزود: این که هر فرد به صورت کاذب در حال برطرف کردن نیاز اجتماعی خود است و با 
ورود به شبکه های اجتماعی و فضاهای مجازی به دنبال ایجاد ارتباط است، نمی تواند زندگی 
موفقی داشته باشد. کارشناس فضای مجازی در پاسخ به این پرسش که آیا این فضاها و ورود 
به آنها خوب است یا خیر؟ اظهار کرد: از آنجایی که سازنده این شبکه ها در خود کشور ما نیستند 
و اهداف های زیادی از راه اندازی آن دارند، نمی توان به آن اطمینان داشت؛ برای نمونه یهود با 
راه اندازی این شبکه ها به دنبال شست وشوی مغزی نسل جوان، نوجوان و کودک است؛ پس 
با  وقتی ما وارد این شبکه ها می شویم در واقع در لشگر دشمن هستیم. حجت االسالم وافی 
بیان این که دشمن با راه اندازی این شبکه ها به دنبال تخریب بنیان خانواده و دور شدن از مبانی 
اسالم و فطرت است، ادامه داد:  حال وظیفه ما در این عرصه این است که فرزندانمان را به 
خوبی تربیت کنیم و اثرگذار بر روی خانواده مان باشیم و با محبت و دوستی بیشتر، خألها را پر 

کنیم و نیاز به شبکه های اجتماعی پیدا نکنیم.

برگزاری نشست تخصصی بررسی شبکه های 
اجتماعی در مدرسه الزهرا)س( شهر ری

علمیه  مدرسه  در  سیاسی  نشست 
پارس  شهر  الحجج)ع(  ثامن  خواهران 
شهر  سپاه  فرمانده  سخنرانی  با  آباد 

برگزار شد.
سرگرد شاهی در این نشست به بیان مسؤولیت 
نهی  و  معروف  به  امر  زمینه  در  طالب  خطیر 
گفت:  وی  پرداخت  اسالمی  جامعه  در  منکر  از 
اولویت در جامعه اسالمی، امر به معروف، نهی از 
منکر و همراهی این نظام مقدس است. فرمانده 
تغییر  آباد تأکید کرد: دشمن در پی  سپاه پارس 
رفتار مردم و دولتمردان جمهوری اسالمی است، 
را  مردم  ایستادگی  و  استقامت  می خواهند  آن ها 
مردم  معیشت  و  اقتصاد  این رو  از  ببرند،  بین  از 
را نشانه گرفته، تحریم ها را پیش کشیده اند. وی 
ادامه داد: انقالب اسالمی دارای مراحل اساسی 
است که ساخت دولت، جامعه و تمدن اسالمی 
از جمله این مراحل است. سرگرد شاهی تصریح 
اسالمی  تمدن  و  جامعه  دولت،  ساخت  در  کرد: 
قدم های  و  دهیم  به دست هم  باید همه دست 
از خداوند  با استمداد  بزرگی برداریم. وی گفت: 
متعال، تالش و کوشش می توان اسالم را یک 

دین واحد در دنیا معرفی کرد.

برگزاری نشست 
سیاسی در مدرسه ثامن 

الحجج)ع(پارس آباد

همایش آب و آیینه با حضور مدیران مدارس علمیه خواهران شهر اصفهان، 
مسؤوالن بسیج، اساتید و جمعی از طالب و خانواده هایشان در مدرسه علمیه 

خواهران الزهرا المرضیه )س( شهر اصفهان برگزار شد.
خداوند  گفت:  همایش  این  در  دانشگاه  و  حوزه  مدرس  حسینی،  حسین  سید  حجت االسالم 
متعال در دین دو شخصیت برای زن ترسیم کرده است. وی بعد نخست را بررسی جایگاه زن 
پیرامون آیات و روایات و بعد دیگری را وظیفه زن در برابر خداوند متعال عنوان کرد. مدرس 
حوزه و دانشگاه افزود: خداوند از زن و مرد وظایفی همانند خدا خواهی، خدایاری و رعایت بایدها 
و نبایدها در زندگی را خواسته است. حجت ا السالم حسینی راه رسیدن به قله های زندگی را 

شناخت بایدها  و نباید ها و تعیین خط قرمز برای زندگی دانست.

استاد حوزه و دانشگاه گفت: وجهی که طلبه را از دیگر افراد جامعه متمایز 
می سازد طالب علم و دانایی بودن او است.

الزهرا)س(  خواهران  علمیه  مدرسه  جمع طالب  در  دانشگاه  و  حوزه  استاد  نیلچی زاده،  فروغ 
کاملی که خداوند  و  برنامه جامع  براساس  عالم هستی  افزود:  عالم هستی،  تشریح  با  اردبیل 
تنظیم کرده است، پایه ریزی شده و تمام انبیا از آدم تا حضرت محمد)ص( پیامبر خاتم به ما 
یک حقیقت واقع را گفتند. استاد حوزه و دانشگاه اظهار کرد: طلبه باید خوب سؤال کردن را یاد 
بگیرد، اگر سؤال خوب نداشته باشد، همه اسرار عالم را هم داشته باشد، جواب نمی دهد، شرط 
خوب سؤال کردن خوب دانستن است. استاد حوزه و دانشگاه خاطر نشان کرد: شیوه و روش 
پیامبر گرامی اسالم)ص( این بود که به صورت غیر مستقیم علوم دینی را یاد می دادند چنانکه 
رسول اکرم)ص( از علی بن ابی طالب)ع( می پرسند بهترین چیز برای زنان چیست؟ و حضرت 
به سراغ همسر گرامیشان حضرت فاطمه زهرا )س( می روند و این یعنی پیامبر اکرم با این کار 
می خواهند سبک زندگی اسالمی را بیان کنند. نیلچی زاده دلیل پرسش رسول اکرم)ص( را از 
علی)ع( همراهی مرد و زن با همدیگر دانست و گفت: چنانچه زنی رشد و کمال مناسبی داشته 

باشد، تا زمانی که مرد این فکر را نداشته باشد سبک زندگی اصالح نمی شود.

برگزاری همایش آب و آیینه 
در مدرسه الزهرا المرضیه )س( اصفهان

استاد حوزه و دانشگاه:
وجه تمایز طلبه از دیگران طالب علم و دانایی بودن 

او است



29

اخبار مدارس
معنویات در رقابت باشیم.

آگاه  قرآن،  آیه  طبق  کرد:  خاطرنشان  وی 
نه  و  دارند  ترسی  نه  خدا  اولیای  باشید 
مؤمنانه  زندگی  حاصل  می شوند؛  اندوهگین 
زندگی بدون ترس است، ولی در زندگی مادی 
خوف و اندوه است، ما در زندگی مادی دائم از 
این می ترسیم که نکند این را از دست بدهیم، 
دست  از  را  کس  فالن  یا  و  چیز  فالن  نکند 

بدهیم. 
تصریح  کردستان  استان  نماز  اقامه  ستاد  رییس 
ما  عهده  بر  متعال  خداوند  را  تبلیغ  وظیفه  کرد: 
بخشنامه  به  احتیاج  مسأله  این  و  است  گذاشته 

و اعتبار ندارد.
مبلغان  به  مراسم  این  پایان  در  است،  گفتنی 

گروه های تبلیغی با هدیه ای تجلیل بعمل آمد.

برگزاری نشست هسته ای
در مدرسه حضرت فاطمه محدثه )س( 

اصفهان
هسته ای  بیانیه  موضوع  با  سیاسی  ,نشست 
فاطمه  حضرت  خواهران  علمیه  مدرسه  در 

محدثه)س( شهر اصفهان برگزار شد.
مسؤول  غالم رضایی،  سرهنگ  نشست  این  در 
با  اصفهان  الزمان)عج(  صاحب  سپاه  سیاسی 
تنها  گفت:  هسته ای  بیانیه  از  نکاتی  به  اشاره 
هدف دشمنان جلوگیری از الگو شدن جمهوری 

اسالمی ایران در جهان است.
الزمان)عج(  صاحب  سپاه  سیاسی  مسؤول 
اصفهان بیان کرد: به هر میزان مردم از محیط 
به  آسیب ها  باشند،  آگاه  بیشتر  خود  پیرامونی 

مراتب کمتر خواهد بود.
غالم رضایی یکی از دالیل نام گذاری سال جدید 
»سال  عنوان  با  انقالب  معظم  رهبر  سوی  از 
پیشرفت  را  هم زبانی«  و  همدلی  ملت،  و  دولت 

در سایه انسجام و اتحاد عنوان کرد.
ارزشمندی  دستاورد  هسته ای  مسیر  افزود:  وی 
و  دارد  کاربرد  صنعتی  رشته   200 در  که  است 
برای دستیابی به این دانش پیچیده بسیار تالش 
شده است، در این راه چهار دانشمند هسته ای به 

شهادت رسیده اند. 
الزمان)عج(  صاحب  سپاه  سیاسی  مسؤول 
انقالب  معظم  رهبر  فتوای  به  اشاره  با  اصفهان 
تضمینی  چه  شد:  یادآور  هسته ای  بمب  درباره 
باالتر از این که رهبر انقالب فتوا داده اند، ما بمب 
اتم نمی خواهیم. عقل و شرع اجازه ساخت بمب 

اتمی را نمی دهد.
غالم رضایی در ادامه به توصیه ها و خواسته های 
اشاره  هسته ای  زمینه  در  رهبری  معظم  مقام 
کرد و گفت: لغو تمام تحریم ها به طور کامل و 
یکجا، حفظ دستاوردهای هسته ای، مذاکره تنها 
در موضوع هسته ای و حفظ خطوط قرمز از این 

موارد است.

یادوراه زنان شهیده با عنوان چادرهای بی ادعا با حضور مسئول نمایندگی 
ولی فقیه در استان مازندران در مدرسه علمیه الزهرا)س( بابل برگزار شد.

با  مازندران  استان  در  فقیه  ولی  نمایندگی  مسئول  غالمی،  حجت االسالم  یادواره  این  در 
گرامیداشت یاد و خاطره زنان شهیده و بیان مطالبی درباره نگهداری نهضت اسالمی از سوی 
آنها گفت: الگوبرداری از سیره اخالقی و عملی زنان شهیده که پیرو و دنباله روی بانوی بزرگ 
اسالم حضرت فاطمه)س( بودند، امری ضروری است. وی افزود: اگر الگوهایی همچون بانوی 

بزرگ اسالم نبود، زنان شهیده موفق به کسب این فیض عظیم نبودند.
اسالم  نمونه  بانوی  خطبه  این که  بیان  با  مازندران  استان  در  فقیه  ولی  نمایندگی  مسئول 
کامل ترین برنامه برای رسیدن به سعادت دنیوی و اخروی است، اظهار کرد: با تأسی به بیانات 
اعتقادی راشامل  می شود، می توان  ابعاد اجتماعی، سیاسی و  این کتاب که همه  حضرت در 

قله های رشد و کمال را فتح کرد. 
حجت االسالم غالمی حضرت زهرا)س(را مادری نمونه و مدیری توانمند در خانه داری و تربیت 
را  قناعت  و  زیستی  در حالی که ساده  داد: حضرت  ادامه  و  معرفی کرد  و همسرداری  فرزند 
سرلوحه برنامه خود در مدیریت منزل قرار داده بودند و فشارهای  زیادی را تحمل می کردند، 
ولی هیچگاه زبان به  شکایت نمی گشودند.  وی خاطرنشان کرد: نخستین درس سیاسی که 
از زندگانی بانوی بزرگ اسالم می توان گرفت شناخت به موقع  انحرافات جامعه است، زهرای 
مرضیه)س( که قرار بود فقط مدیریت منزل را بر عهده بگیرد و حاضر نبود در مجلس نامحرم 
مرد کوری بنشیند، زمانی که انحراف در مدیریت جامعه و مخالفت با والیت الهی پیش می آید، 
وارد عرصه اجتماعی می شود و تمام تالش  خود را برای پیشگیری از این انحراف انجام می دهد.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در استان مازندران افزود: دشمن تمام تالش خود را می کند تا این 
انقالب را که ثمره خون شهدا و یادگار امام)ره( است، خدشه دار کند، اما مردان و زنان غیور ما 
همانند بزرگ زن اسالم با شناخت انحراف و عوامل انحراف و ایستادگی در برابر آن انحراف در 
دفاع از والیت حتی تا مرحله شهادت پیش خواهند رفت و دست تمام دشمنان را کوتاه خواهند 
کرد. وی اظهار کرد: این زنان شهیده به حق پیرو حضرت زهرا)س(  بوده اند و از ایشان تأسی 

گرفته اند، ملت ایران زنان آگاه و بیدار می خواهد، تا انقالب خود را از گزند دشمن حفظ کند.

برگزاری یادواره زنان شهیده با عنوان 
چادری های بی ادعا در مدرسه الزهرا)س( بابل

همایش »جایگاه زن و خانواده« با حضور طالب، دانشجویان دانشگاه پیام 
این  الزهرا)س(  بانوان شهر چادگان در مدرسه علمیه خواهران  نور و عموم 

شهر برگزار شد.
فخری سمندری از مدرسان و مبلغان حوزه علمیه خواهران اصفهان در این همایش با اشاره 
به روایتی از امام صادق)ع( که می فرمایند »کسی که فاطمه زهرا)س( را درک نکند، شب قدر 

را درک نمی کند«،  اظهار کرد: باید سیره و روش این بانوی بزرگوار برای همگان تبیین شود.
سمندری در ادامه تفسیری از سوره قدر بیان کرد و افزود: قدر را می توان هم ظرف زمانی و هم 
ظرف مکانی در نظر گرفت و ظرف زمان قرآن، همان شب قدر است که نزول دفعی قرآن است، 
ولی ظرف مکان وجود مقدس حضرت زهرا)س( است که مکان نزول یازده قرآن ناطق است.

از آتش  بپیوندد  ایشان  به  از آتش جهنم و هر فردی  بریده شده  نام فاطمه یعنی  افزود:  وی 
جهنم جدا شده است، البته فاطمه زهرا)س( با همه مقام معنوی که داشتند، وقتی پیامبر)ص( 
کارهای زندگی را میان ایشان و حضرت علی)ع( تقسیم کردند، بسیار خوشحال شدند که امور 
داخل منزل به ایشان واگذار شد. سمندری در ادامه به آیه شریفه »الرجال قوامون علی النسا« 
اشاره کرد و گفت: مردان، سرپرست و مسؤول همسران خود هستند و این نشان برتری مردان 

بر زنان نیست، بلکه مسؤولیتی بزرگ است که مردان به عهده دارند.
وی ابراز کرد: امروزه افکار فمنیستی می گوید که زن و مرد با هم مساوی اند و هیچ تفاوتی 
ندارند و می گویند باید زن را از اسارت مرد بیرون آورد، ولی نتیجه این فکر این شد که امروز 

زن تحت تأثیر چند ارباب قرار گرفته و اصاًل به شأن و منزلت او توجهی نمی شود.
مدرس حوزه تصریح کرد: زن همانند درختی است که برای رشد خود یا برای حفظ بار سنگین 
اماکن،  دشمنان  تحمیلی  جنگ  سال های  در  گفت:  سمندری  است.  تکیه گاه  نیازمند  خود 
تجهیزات مهم، فرماندهان، رزمندگان و مردم بی گناه را آماج گلوله های خود قرار می دادند، ولی 

امروز در جنگ نرم،  والیت فقیه که ستون مستحکم نظام هست را نشانه گرفته اند.

برگزاری همایش »جایگاه زن و خانواده« 
در مدرسه الزهرا س چادگان

بخش هشتم
نوشته  صورت ها  این  به  کوتاه  الف  کوتاه:  الف 
میانی  حرف  باالی  عربی  خط  در  اگر  می شود: 
اسماعیل،  می شود:  نوشته  ا  صورت  به  باشد 

رحمان، اسحاق، معتنابه
اگر باالی ی در پایان واژه باشد، به صورت ا نوشته 

می شود: اعال، تقوا، مبتال، محتوا، مقتضا، مستثنا
استثنا: الی، علی، حتی، اولی

همچنین پیش از ال تعریف به صورت ی نوشته 
می شود: حتی االمکان

یحیی، مصطفی،  عیسی،  اسم های خاص:  در  و 
مرتضی

و در ترکیب ها، عبارت ها و جمله های عربی که 
نقل یا تضمین می شوند: اعالم الهدی، بدرالدجی

یا  بودن،  امیدوار  از  پس  هرگاه  بودن:  امیدوار 
بیاید،  پیرو  جمله  آن  مانند  دیگری  ترکیب های 

فعل این جمله باید التزامی باشد نه اخباری.
)نه  برسد.  بعد  هفته  تا  او  نامه  که  بودم  امیدوار 

می رسد یا خواهد رسید(
امیدوار  معنای  به  داشتن  انتظار  داشتن:  انتظار 
انتظار  نوشت:  نمی توان  هرگز  پس  است.  بودن 
کشته  طالبان  دست  به  اسرا  همه  که  می رود 
امیدوار  گوینده  که  می رسد  نظر  به  زیرا  شوند. 
پس  شوند.  کشته  اسرا  که  است  آرزومند  یا 
باید نوشت: احتمال دارد که همه اسرا به دست 

طالبان کشته شوند.
و  اقرار  معنای  به  ذعن  از  اذعان  کردن:  اذعان 
معنای  در  جز  را  کردن  اذعان  است.  اعتراف 

اعتراف کردن و اقرار کردن به کار نبرید.
بعد  کلمه  از  جدا  همیشه  ندا(  )حرف  ای  ای: 

)منادا( نوشته می شود: ای سعدی
این ... است که ...: امروزه عبارت های زیر فراوان 

شنیده یا خوانده می شود:
این ماییم که بودیم و این ماییم که هستیم.

این عراق بود که جنگ را آغاز کرد.
این اوست که ما را دوست دارد.

این عبارت ها گرته برداری از زبان های فرنگی و 
بر اثر ترجمه لفظ به لفظ ایجاد شده است.

این در عبارت هایی از این دست زاید و نادرست 
است. پس بنویسید: 

ماییم که بودیم و ماییم که هستیم.
عراق بود که جنگ را آغاز کرد.

اوست که ما را دوست دارد.
پس  کلمه  و  جزء  از  جدا  آن  و  این  آن:  و  این 
وقت،  آن  را،  آن  مثال:  می شوند.  نوشته  خود  از 
آن گاه، آن هم،  آن سو، آن طور، آن گونه، آن 

چنان، آن جنان
استثناهای این قاعده: آنچه، آنکه، اینکه، اینجا، 

آنجا، وانگهی.

آموزش خبرنویسی



30

       سال تاسیس مدرسه:                   1391سال احداث بنا: 1393
          متراژ زمین:1260 مترمربع                   زیربنا:1509 مترمربع

           تعداد کالس: 12 کالس                         تعداد طالب شاغل به تحصیل: 71 نفر
          دارای کتابخانه و سایت رایانه

نگاهی به پروژه های عمرانی حوزه های علمیه خواهران 
مدرسه علمیه ریحانه النبی)س( رفسنجان
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جلسه مدیر حوزه های علمیه خواهران با اساتید در مدرسه فاطمیه رفسنجان

برگزاری المپیاد علمی حوزه های علمیه خواهران
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دیدار مدیر و معاونان حوزه های علمیه خواهران کشور با آیت اهلل العظمی سبحانی

کلنگ زنی مدرسه فاطمیه بردسیر و نرجسیه سیرجان
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دیدار مدیر حوزه های علمیه خواهران با امام جمعه کرمان

سخنرانی مدیر حوزه های علمیه خواهران در مدرسه حضرت زینب کبری)س( رفسنجان

جلسه مدیر حوزه های علمیه خواهران با اساتید و طالب مدارس شهر کرمان در مدرسه علمیه فاطمیه
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تقدیر از اساتید برتر حوزه علمیه خواهران استان قم با حضور مدیر حوزه های علمیه خواهران کشور

اجالس موسسان و هیات های امنای مدارس علمیه استان کرمان با حضور مدیر حوزه های علمیه خواهران
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سخنرانی مدیر حوزه های علمیه خواهران در مدرسه فاطمیه زرند

افتتاح مدرسه ریحانه النبی)س( رفسنجان با حضور مدیر حوزه های علمیه خواهران


