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آماری که شبیه به فاجعه است !

سال  ۹۸هر ساعت  ۲۵طالق! متوسط سن طالق  ۳۱سال است
یکی از مشکالت جوانان امروز را «ناپایداری ازدواج» است .اگر زن و مرد در جامعه عفیفانه و غیرمتندانه زندگی کنند
و از لحاظ هزینه های زندگی نسبت به هم مامشات داشته باشند و نیز از عمر خودشان در این زمینه استفاده منایند
زندگی پایداری را رقم می زند.
حــوزه علمیــه بــه عنــوان نهــاد تربیــت
روحانــی ،یعنــی عال ِــم بــه اســام عزیــز و
ـوی عملــی در تدیــن؛ وظیفـهای ســترگ
الگـ ِ
بــر عهــده دارد.
حــوزه ســاز و کاری اســت بــرای پــرورش
انســانهایی کــه بــا خــدای خــود در تحقــق
آرمانهــای اولیــاء و انبیــای الهــی عهــد
بســته و جهــادی مؤمنانــه را بــه قدمــت یــک
عمــر ســرلوحه زندگــی خویــش قــرار خواهند
داد.
چنیــن رس ـالتی نــه زمــان میشناســد و نــه در
مکانــی محبــوس میمانــد .امــروز حــوزه اهــل
بیــت علیهــم الســام عرصــه عملــی ،بــه فراخی
همــه کشــورها و به گســتردگی همــه فرهنگها
دارد.
شــورای عالــی حوزههــای علمیــه به عنـوان نهاد
اندیشــنده و سیاس ـتگذار و آی ـتاهلل اعرافــی بــه
عنـوان اســتادی کــه در عرصههــای کالن بیــن
المللــی مدیریــت راهبــری داشــته اســت؛ ایــن
گســتردگی و تحــول رسـالت و اهـداف حوزههای
علمیــه را بــا تاکید بیشــتری بــر اســتانها در صدر
اولویتهــا قــرار دادهانــد.
حــال که بــه لطــف خـدا دســتاوردهای حوزههای
اســتانی ،مـیرود تا افقهــای جدیدی را بگشــاید؛
رســانه حــوزه نیز بــه ویــژه در دوره جدیــد مدیریت
حوزههــای علمیــه ،توجــه بــه اخبــار ،رویدادهــا،
یافتههــا و دســتاوردهای حوزههــای اســتانی را
بــه شــکلی ممتــاز و ویــژه در دســتور کار قـرار داده
و افــزون بــر افزایش ضریــب بازنمایــی حوزههای
علمیــه اســتانی در ســایت و دیگــر درگاههــای
رســانهای ،اق ـدام بــه راهان ـدازی مجلــه اینترنتــی
«ســخن حــوزه» نمــوده اســت.
«ســخن حــوزه» افشــرهای اســت کوتــاه و
گویــا از آنچــه در حوزههــای علمیــه سراســر
کشــور میگــذرد.
بــدون شــک هــم تامیــن کننــده محتـوا و هــم
طنیــن صـدای «ســخن حوزه» شــما مدیــران،
معاونــان ،همــکاران ،اســاتید معظــم و طــاب
محتــرم مســتقر در اســتانها هســتید.
«ســخن حــوزه »ای کــه بــی شــک آیینـهای
کوچــک ولــی در عیــن حــال ســریع ،موثــق،
صریــح و تاثیرگــذر در روایــت مجاهــده
مؤمنانهتــان خواهــد بــود.
إنشــاءاهلل
محمدرضا برته
مسئول مرکز رسانه و فضای مجازی
حوزههای علمیه

جهادفقط
موشک درست
کردننیست،
بلکهامروز
فرزندآوری یک
جهادبسیار
ارزشمند و از
نظر اسالم رسمایه
است و این مهم
هزینهنیست.

والمســلمین
االســام
حجــت
ســیدمحمدکاظم مدرســی ،نائــب رئیــس
شــورای حــوزه علمیــه یــزد ،بــا ارائــه
یــک آمــار کــه بیشــتر شــبیه فاجعــه
اســت ،گفــت :ســال گذشــته هــر ســاعت
 ۲۵طــاق در کشــور ثبــت شــده اســت
و در اســتان یــزد هــم هــر روز بیــن ۷
تــا  ۸طــاق امضــا مــی شــود و عجیــب
تــر آن کــه متوســط ســن طــاق هــم ۳۱
ســال اســت.
نایــب رئیــس شــورای حــوزه علمیــه
یــزد ،یکــی از مشــکالت جوانــان امــروز
را «ناپایــداری ازدواج» عنــوان کــرد
و افــزود :اگــر زن و مــرد در جامعــه
عفیفانــه و غیرتمندانــه زندگــی کننــد و
از لحــاظ هزینــه هــای زندگــی نســبت
بــه هــم مماشــات داشــته باشــند و نیــز از
عمــر خودشــان در ایــن زمینــه اســتفاده
نماینــد زندگــی پایــداری را رقــم مــی
زنــد.
وی ،یکــی از راهکارهــای کاهــش
طــاق و پایــداری ازدواج هــا را تغییــر
ســبک زندگــی دانســت و خاطــر نشــان
کــرد :زوجیــن بــه هــر میــزان کــه بــه
آمــوزه هــای اســامی پایبنــد باشــند بــه
همــان میــزان پایــداری زندگــی بیشــتری
خواهنــد شــد.
حجــت االســام والمســلمین مدرســی

یکــی از مشــکالت امــروز جامعــه را
«ذخیــره ســازی درآمــد» عنــوان کــرد
و افــزود :عــده ای بــا هــدف ذخیــره
ســازی مــال و امــوال بــه درآمدزایــی
مــی پردازنــد و بهتــر اســت ایــن نــوع
درآمدزایــی ،بــه ســمت زندگــی بهتــر
ســوق داه شــود.
نائــب رئیــس شــورای حــوزه علمیــه یــزد
بــه مســئله کاهــش جمعیــت و فرزنــدآوری
هــم اشــاره کــرد و بــا ابــراز تأســف از
اینکــه از دیــدگاه برخــی ،فرزنــد هزینــه
تلقــی مــی شــود ،اظهــار کــرد :جهــاد
فقــط موشــک درســت کــردن نیســت،
بلکــه امــروز فرزنــدآوری یــک جهــاد
بســیار ارزشــمند و از نظــر اســام ســرمایه
اســت و ایــن مهــم هزینــه نیســت.
بــه گفتــه حجــت االســام والمســلمین
مدرســی ،وقتــی مقــام معظــم رهبــری
مــی فرماینــد «از قصــه پرغصــه جمعیــت
ناراحــت مــی شــوم و گاهــی بــه خاطــر
ایــن قصــه پرغصــه از خــواب مــی پــرم»،
ایــن موضــوع بایــد عــزم مــا را بــرای
پیگیــری مســئله جمعیــت و مشــکل
فرزنــدآوری بیشــتر کنــد و مســئوالن
هــم سیاســت هــای تشــویقی را تدویــن و
اعمــال نماینــد.

خاطره جالب امام جمعه تربیز از حضور در فضای مجازی
بنــده در فضــای مجــازی حضــور دارم .یــک شــب در اینســتاگرام بــودم و دیــدم کســی برایــم
اســتوری گذاشــته و گالیــه کــرده اســت کــه شــا هــر روز بــه چنــد مســجد م ـیروی و از
رونــد جمــعآوری کمکهــا بازدیــد میکنــی ،امــا معلــوم نیســت ایــن بســتهها بــه چــه
کســی میرســد؟ ماننــد مــن کــه االن بــه خاطــر کرونــا بیــکار شــدهام و منیتوانــم اجــاره
خانــه بدهــم امــا کمکــی هــم دریافــت نکــردهام .شــاره تلفــن و آدرس منزلــش را از او
خواســتم .گفــت خواهــش میکنــم آبــروی مــن را در محــل نربیــد ،چــون نیازمنــد نبــودم
و بعــد از رشوع کرونــا دچــار مشــکل شــدم .فردایــش بــه آن آدرس رفتیــم و آن آقــا وقتــی
جلــوی درب آمــد و مــا را دیــد ،گریــه کــرد و گفــت مــن دیگــر هیــچ چیــز منیخواهــم!
همیــن کــه شــا آمدیــد ،بــه ایــن نتیجــه رســیدم کــه کســی هســت بــه حــرف مــا گــوش
دهــد و رســیدگی کنــد؛ از حــاال مــن و خانــوادهام رسبــاز ایــن نظــام هســتیم.
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رئیس اداره فضای مجازی ،هرن و رســانه دفرت تبلیغات اســامی اصفهان خرب داد:

برگزاری آزمون فنی تبلیغ در فضای مجازی برای بیش از  ۲۵۰۰مب ّلغ
#دفرت_تبلیغات

حجــت االســام مجتبــی زنــده دل ،رئیــس اداره فضــای مجــازی ،هنــر و رســانه دفتــر
تبلیغــات اســامی اصفهــان از برگــزاری آزمــون فنــی تبلیــغ در فضــای مجــازی ویــژه
طــاب و روحانیــون خبــر داد و گفــت :در ایــن آزمــون ،مبلغــان بایــد مهــارت هــای الزم
بــرای حضــور مؤثــر در فضــای مجــازی را کســب و موفــق بــه اخــذ گواهــی توانمنــدی
تبلیــغ در فضــای مجــازی شــوند.
حجتاالســام زنــده دل ،افــزود :آزمــون فنــی در هفــت مرحلــه بــرای بیــش از  ۲۵۰۰مبلــغ،
پنــج شــنبه هــر هفتــه تــا قبــل از عیــد غدیــر بــرای آمــاده ســازی مبلغــان اعزامــی در ایــام
محــرم طراحــی و برنامــه ریــزی شــد.
وی خاطرنشــان کــرد :تــا بــه امــروز ســه مرحلــه از ایــن آزمــون برگــزار شــده و تعــداد ۱۰۰
نفــر از مبلغــان موفــق بــه اخــذ گواهــی توانمنــدی فنــی تبلیــغ در فضــای مجــازی شــده انــد.

تا به امروز
تعداد ۱۰۰
نفر از مبلغان
موفق به
اخذ گواهی
توامنندی
فنی تبلیغ در
فضای مجازی
شده اند.

حجــت االســام واملســلمین ابطحــی ،عضــو
جامعــه وعــاظ اصفهــان گفــت :هــم مجالس
بایــد برگ ـزار شــود و هــم اصــول بهداشــتی
رعایــت گــردد و اجــازه ندهیــم دشــمنان بــه
هــدف خــود یعنــی تعطیــل شــدن مجالــس
امــام حســین(ع) برســند و در عیــن حــال کــه
مجالــس امــام حســین(ع) برپــا مــی باشــد،
نســبت بــه بهداشــت و رعایــت حــق دیگران
نیــز اهمیــت دهیــم.

#مرکز_خدمات

حجتاالســام عبــاس زارعــی ،رابــط دفتــر حمایــت از
نخبــگان اســتان آذربایجــان شــرقی ،از نقــش مؤثــر طــاب
و روحانیــون نخبــه در جامعــه خبــر داد و گفــت :حمایتهــای
ویــژه ای بــرای ارتقــاء ســطح تأثیرگــذاری و موفقیــت ایــن
قشــر داریــم.
وی خاطرنشــان کــرد :آذربایجــان شــرقی یکــی از اســتان هــای
نخبــه پــرور و دارای اســتعدادهای درخشــان پرشــماری اســت کــه بــا
برنامهریــزی و هدفمنــدی در خدمــات میتــوان بــه رشــد کمــی و
کیفــی ایــن جامعــه شــتاب ویــژهای بخشــید.
زارعــی در ادامــه از شناســایی و ارائــه خدمــات حمایتــی بــرای نزدیــک بــه  ۲۰۰نفــر از اســاتید
و طــاب مشــمول جامعــه نخبگانــی اســتان خبــر داد و افــزود :تاکنــون از  ۲۴نفــر در طــول
ســال هــای  ۹۷و  ۹۸تکریــم و تجلیــل شــده اســت کــه موفقیــت در ایــن امــر مرهــون توجــه
ویــژه مدیــران مــدارس علمیــه بــوده اســت.

#اصفهان

حضور بیش از  ۱۷۰۰طالب و
روحانیون سمنانی در قم

معاون آموزش و پژوهش ســازمان تبلیغات اسالمی:

اقدامات جهادی حوزویان در سیل خوزستان در تاریخ حیات روحانیت شیعه بیسابقه است
#سازمان_تبلیغات

#سازمان_اوقاف

حجــت االســام محمدجــواد عبــاس زاده ،معــاون فرهنگــی اجتماعــی اداره کل اوقــاف و امــور
خیریــه اســتان لرســتان ،بــا اشــاره بــه اینکــه در ایــام محــرم موکــب الحســین(ع) اداره کل
اوقــاف و امــور خیریــه لرســتان بــا همــکاری موکــب العبــاس(ع) اقــدام به پخــت روزانــه غذای
گــرم مــی کنــد ،اظهــار داشــت :روزانــه بیــش از  ۲هــزار پــرس غــذای گــرم در محوطــه اداره
کل اوقــاف و امــور خیریــه لرســتان پخــت و توســط هیئــات مذهبــی لرســتان بیــن نیازمنــدان
مناطــق مختلــف شــهر توزیــع خواهد شــد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه امســال بــا توجه به شــیوع ویــروس کرونــا برنامــه هــای عــزاداری اداره کل
اوقــاف و امــور خیریــه هــم متفــاوت برگــزار خواهــد شــد ،گفــت :ایــن برنامــه هــا در فضــای بــاز و
محوطــه هــای بقــاع متبرکــه و امامــزادگان لرســتان بــا رعایــت پروتــکل هــای بهداشــتی بــا فاصله
گــذاری اجتماعــی و بــا دســتکش و ماســک بــرای عــزاداران حســینی برگــزار خواهد شــد.

حجت االســام واملسلمین شــاهرخی ،مناینده
ولــی فقیــه در اســتان لرســتان ،بــا بیــان اینکه
عـزاداری ماههــای محــرم و صفــر امســال بــه
دلیــل شــیوع ویــروس کرونــا بایــد متفــاوت
تــر از ســال هــای گذشــته باشــد ،گفــت :در
هیئتهــا بایــد از تجمــع افـراد جلوگیــری و
عـزاداری هــا بــا ماســک ،دســتکش و رعایــت
فاصلــه اجتامعــی عـزاداران برگـزار شــود.
شور و شعور محرم با رعایت مسائل
بهداشتی

ارائه خدمات حمایتی به حدود  ۲۰۰نفر از اساتید و طالب نخبه

توزیع روزانه بیش از  ۲هزار غذای گرم بین نیازمندان لرستانی در ایام محرم

برگزاری مراسم عزاداری محرم
در لرستان با رعایت پروتکلهای
بهداشتی

#لرستان

رابط دفرت حامیت از نخبگان اســتان آذربایجان رشقی خرب داد:

حجتاالســام حریــزاوی ،معــاون آمــوزش و پژوهــش ســازمان تبلیغــات اســامی
کشــور ،در نشســت فصلــی رؤســای ادارات تبلیغــات اســامی خوزســتان ،ضمــن ابــراز
رضایتمنــدی از اقدامــات صــورت گرفتــه در اداره کل تبلیغــات اســامی خوزســتان و
ادارات تابعــه ،بــا اشــاره بــه حضــور جامعــه روحانیــت در حــوادث و رویدادهایــی همچــون
ســیل خوزســتان خاطرنشــان کــرد :اقداماتــی کــه در حادثــه ســیل خوزســتان انجــام شــد
در تاریــخ حیــات روحانیــت شــیعه بیســابقه اســت؛ در ســایر نقــاط کشــور از جملــه ســیل
پلدختــر ،آققــا و زلزلــه اســتان کرمانشــاه نیــز شــاهد نقــش بیبدیــل و تأثیرگــذار
روحانیــت در کمکرســانی و امدادرســانی بــه مــردم بودیــم کــه ایــن حرکــت جهــادی و
فعالیتهــای عملیاتــی ،خــود نمونــهای بســیار ارزشــمند بــرای مدیریــت فضــای تبلیغــی
و تزکیــه نگــرش عمومــی جامعــه هــم در فضــای حقیقــی و هــم در فضــای مجــازی و
رســانهای محســوب میشــود.

کوتاه

هر اداره
تبلیغات
اسالمی در
شهر خود باید
با همه اصناف
رابطه تنگاتنگ
داشته باشد

حجــت االســام رضــا خراســانی نژاد،عضــو
مجمــع مناینــدگان طــاب و فضــای اســتان
ســمنان در قــم ترصیــح کــرد :بیــش از ۱۷۰۰
طــاب و روحانیــون ســمنانی در قــم حضــور
دارنــد کــه بــه امــر تحصیــل و فعالیــت هــای
تبلیغــی و پژوهشــی و حــوزوی مشــغول
هســتند و طــاب و روحانیــون اهــل اســتان
ســمنان در جریــان ویــروس منحــوس کرونــا
متــام تــاش خــود را بــه کار بســتند و در
صحنــه هــای مختلــف مبــارزه با ایــن بیامری
حضــور داشــتند.
#سمنان

فعالیت  ۴۰۰گروه درسی در
حوزه کرمان

حجــت االســام واملســلمین اللــه وردی ،مدیر
حــوزه علمیــه کرمــان از فعالیــت  ۴۰۰گــروه
درســی در حــوزه اســتان و جهــاد طــاب در
جبهــه حفــظ ســامت مــردم و تغســیل و
تدفیــن امــوات کرونایــی خــر داد.
وی در خصــوص خدمــات اجتامعــی
حــوزه علمیــه کرمــان ،گفــت :تاکنــون دو
نوبــت بســته هــای معیشــتی توزیــع شــده
و بــه حســاب طــاب متاهــل مشــغول
بــه تحصیــل هــم مبالغــی واریــز شــد،
همچنیــن  ۴۶۰نفــر و  ۸۰۰نفــر بــه طــور
جداگانــه مــورد حامیــت قــرار گرفتنــد.
#کرمان

4
مشــارکت  ۱۲بانــوی طلبــه
بوشــهری در تغســیل زنــان

نشریه اینترنتی ســرویس استانهای خبرگزاری حوزه

حجــت االســام علــی اکــر اســاعیلی،
مدیــر حــوزه علمیــه خواهــران اســتان
بوشــهر اظهــار داشــت :در مقطعــی بــا
توجــه بــه شــار انــدک فوت یهــای زن
ناشــی از بیــاری کرونــا ،غســل آنهــا
توســط کارکنــان آرامســتان شــهرداریها
انجــام میشــد ولــی افزایــش شــار
فوتیهــا منجــر شــد تــا طلبههــای
خواهــر در اقدامــی خیرخواهانــه در این
عرصــه فعالیــت خــود را آغــاز کننــد.

حوزه علمیهای که به کودکان نقاشی و قرآن آموزش می دهد

اخبار

بانوان

مدیر جدید مدرسه علمیه
خواهران صادقیه تبریز
معرفی شد
آییــن تکریــم و معارفــه مدیــر مدرســه
علمیــه خواهــران صادقیــه تربیــز ،بــا
حضــور حجــت االســام ســید علــی
فقیــه ،رئیــس دفــر مناینــده ولــی فقیــه
در آذربایجــان رشقــی و جمــع دیگــری از
مســئوالن حــوزوی ،برگــزار شــد.
در ایــن مراســم ،ضمــن تقدیــر از
تالشهــای خانــم رقیــه حیــدری ،خانــم
لیــا راثــی ،بهعنــوان مدیــر جدیــد
مدرســه علمیــه خواهـران صادقیــه تربیــز
معرفــی شــد.
خانــم راثــی پیــش از ایــن مدیــر مدرســه
علمیــه الزهــرا(س) اردبیــل و قبــل از
آن هــم مدیــر مدرســه علمیــه حــرت
فاطمــه (س) شهرســتان ســقز بــوده
اســت.

وی گفــت :فعالیــت ایــن گــروه رایــگان
و در مناطــق مختلــف اســتان بوشــهر
صــورت میگیــرد بــه نحــوی کــه تاکنــون
 ۲۰فوتــی کرونایــی زن توســط طلبههای
بوشــهر تغســیل شــدهاند.
وی ادامــه داد :یکــی از مأموریــت
طلبههــای خواهــر ،تغســیل یــک بانــوی
فــوت شــده ناشــی از کرونــا در خــارگ
بــود کــه رنــج و مشــقت ســفر دریایــی
را بــه جــان خریــده و در جزیــره حضــور

وجیهــه ابوالحســنی ،معــاون فرهنگــی
مدرســه علمیــه فاطمیــه الیگــودرز ،از اجـرای
برنامــه هــای قرآنــی و فرهنگــی بــه همــت
خواهـران طلبــه ،بـرای کــودکان ،نوجوانــان و
بانــوان ایــن شهرســتان خــر داد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه بــا هــدف پــر کــردن
غنــی اوقــات فراغــت در تابســتان امســال
برنامــه هــای ویــژه ای بــه همــت طــاب
در ایــن مدرســه در حــال برگــزاری اســت،
گفــت :کالس هــای قرآنــی ویــژه کــودکان
در رشــته هــای قرائــت و تجویــد و همچنیــن
نقاشــی ،بصــورت هفتگــی در ایــن مدرســه
دایــر اســت.
#لرستان

درخشش خواهران طلبه آذربایجان شرقی در یازدهمین
جشنواره پژوهشی عالمه حلی
فاطمــه شــاه محمــدی ،معــاون پژوهــش حــوزه علمیــه خواهـران اســتان آذربایجــان
رشقــی در گفتوگــو بــا خربنــگار خربگــزاری حــوزه در تربیــز ،گفــت :از  ۱۱۳اثــر
ارســال شــده طــاب خواهــر اســتان بــه جشــنواره عالمــه حلــی ،یــک اثــر رتبــه دوم و
دو اثــر رتبــه ســوم کشــوری شــده انــد.
وی افــزود :امســال تعــداد  ۱۱۳اثــر علمــی پژوهشــی از خواه ـران طلبــه اســتان
آذربایجــان رشقــی در دو ســطح طــاب و فارغالتحصیــان ســطح  ۲و طــاب و فــارغ
التحصیــان ســطح  ۳بــه جشــنواره ارســال شــد.
شــاه محمــدی ترصیــح کــرد :آثــار ارســالی بــه تفکیــک قالــب اثــر تعــداد  ۹پایــان
نامــه ســطح  ،۳هفتــاد و چهــار تحقیــق پایانــی ســطح  ۲و  ۳۰مقالــه بــا موضــوع آزاد
اســت کــه بــا آثــار ارســالی از ســوی طــاب بـرادر رقابــت کــرد.
#آذربایجان_شرقی

نفر اول جشنواره عالمه حلی(ره) حوزه خواهران تجلیل شد

#تبریز

ارزیابی علمی متقاضیان
تدریس در مدارس علمیه
خواهران مازندران برگزار شد
خانــم فاطمــه هدایتــی معــاون آمــوزش
حــوزه علمیــه خواهــران مازنــدران،
اعــام کــرد :ارزیابی اســاتید طــی دو روز
توســط اســاتید ارزیــاب در گرایشهــای
مختلــف بهصــورت مصاحبــه شــفاهی
در مدرســه علمیــه الزهــرا(س) ســاری
انجــام شــد.
#مازندران

مراســم تجلیــل از خانــم عاطفــه
آخونــدی ،برگزیــده اول جشــنواره
حلــی(ره) ،در بیــت آیــت اللــه
نورمفیــدی مناینــده ولــی فقیــه در
اســتان گلســتان و امــام جمعــه گــرگان
برگــزار شــد.
الزم بــه ذکــر اســت ،خانــم عاطفــه
آخونــدی ســطح دو و ســه حــوزه را در

مدرســه علمیــه و عالــی الزه ـراء(س)
گذرانــد و پــس از قبولــی در آزمــون
ســطح چهــار در ایــن مجموعــه ،ادامه
تحصیــل خــود را در یکــی از مــدارس
علمیــه ته ـران مــی گذرانــد.
وی پیــش از ایــن نیــز بــه اتفــاق گــروه
هــای پژوهشــی ،موفــق بــه کســب
رتبــه هــای برتــر کشــوری شــد.
#گلستان

پیــدا کردنــد.
بــا رعایــت همــه نــکات و پروتکلهــای
بهداشــتی تاکنــون هیچکــدام از
طلبههــای خواهــر تغســیل دهنــده
فوتیهــای کرونایــی ،بــه ایــن بیــاری
مبتــا نشــدهاند ولــی چیــزی کــه ب ـرای
فعالیــت ایــن طلبههــا رضورت دارد
همــکاری بیشــر مســئوالن اســتان بـرای
تأمیــن تجهیـزات مــورد نیــاز آنهــا اســت.
#بوشهر

خدمات اجتامعی

بانوان

توسط طالب خواهر تهرانی انجام شد؛

آماده کردن  ۷۷۰۷شربت
سکنجبین برای بیماران
بــا ادامــه شــیوع بیــاری کرونــا
گــروه جهــادی طــاب مدرســه علمیــه
املهدی(عــج) خواهــران اندیشــه تهــران
در خدمتــی دیگــر اقــدام بــه تهیــه
رشبــت ســکنجبین بــرای توزیــع در
بیامرســتانها کردنــد.
بعــد از آمــاده ســازی ،بطــری هــای
رشبــت ســکنجبین در بســته بنــدی هــای
مختلــف جهــت بهــره منــدی بیــاران
کرونایــی بــه بیامرســتان هــای امــام
ســجاد(ع) و حــرت بقیــه الله(عــج)
تهــران ارســال میشــوند.
#تهران
تولید و توزیع  ۱۰۰۰ماسک
همت خواهران طلبه
به ّ
ســمیه رشــیدی نیــا ،معــاون فرهنگــی
مدرســه علمیــه کوثــر تویــرکان از
تولیــد و توزیــع ۱۰۰۰عــدد ماســک بــه
ه ّمــت طــاب و مبلغــان جهــادی ایــن
مدرســه خــر داد.
وی ادامــه داد :امــروز بیــش از هــر
زمــان دیگــری حفــظ ســامتی مــردم
علــی الخصــوص نیازمندانــی کــه در
تهیــه ماســک مشــکل دارنــد ،رضوری
و مهــم اســت کــه طــاب جهــادی ایــن
مدرســه ،بــار دیگــر پــای کار آمدنــد و
یــک بــار دیگــر بــه نــدای مقــام معظــم
رهــری در راســتای فرمایــش ایشــان
مبنــی بر(مســاوات همدلــی و کمــک
مؤمنانــه) لبیــک گفتنــد.
معــاون فرهنگــی مدرســه علمیــه کوثــر
تویــرکان بــا اشــاره بــه ایــن کــه ۱۵
نفــر از خواه ـران طلبــه در ایــن اقــدام
جهــادی رشکــت کردنــد و  ۱۰۰۰عــدد
ماســک بهداشــتی بســیار مطلــوب،
دوخــت و بســته بنــدی کردنــد،
اظهــار کــرد :ماســک هــای تولیــدی بــا
مشــارکت بســیج خواهــران در بیــن
بانــوان روســتای محــروم توزیــع شــده
اســت.
رشــیدی نیــا در پایــان گفــت :بســته
هــای ارســالی بــه روســتاها شــامل
ماســک ،اطالعیــه پذیــرش و برچســب
مباحــث مذهبــی و عکــس حــاج قاســم
ســلیامنی مــی باشــد.
#همدان

نشریه اینترنتی ســرویس استانهای خبرگزاری حوزه
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از سوی معاونت آموزش حوزه علمیه خوزستان؛

حضور طالب جهادی در کنار
مردم دلگرم کننده و امیدبخش

برگزاری اولین مرحله از امتحانات شفاهی پایه ۱۰و جامع سفیران هدایت در خوزستان

از آموزش چه خرب؟

حجتاالســام ســید جعفــر موســوی زاده ،معــاون آمــوزش حــوزه علمیــه خوزســتان ،بــا اشــاره بــه
برگزاری امتحانات «شــفاهی پایه  ۱۰ســطح  »۳و همچنین «جامع ســفیران هدایت» در خوزســتان،
اظهارداشــت :پــس از دریافــت مجــوز برگـزاری ایــن دو امتحــان از ســوی مرکز مدیریــت حوزههای
علمیــه ،چنــدی پیــش اولیــن دوره ایــن امتحــان بـرای مدارس علمیه اندیمشــک ،شــوش دانیــال و
دزفــول برگزار شــد.
وی بــا بیــان اینکــه تاکنــون بیــش از یکصــد طلبــه و روحانــی بـرای ایــن امتحــان ثبتنــام کردهانــد،
گفــت :بــا توجــه بــه حجم تقاضا بـرای برگـزاری امتحانــات شــفاهی پایــه  ۱۰و جامع ســفیران هدایت،
در آینــدهای نزدیــک ،ایــن آزمــون را بهصــورت منطقـهای برگـزار خواهیــم کرد.
معــاون آمــوزش حــوزه علمیــه خوزســتان ،اضافــه کــرد و بیــان داشــت :تــا پیشازایــن ،الزم بــود بـرای
برگـزاری امتحانــات جامــع ،اســتاد ممتحــن از قــم بــه خوزســتان آیــد یا طلبــه به قــم مراجعه کنــد ،اما
هماکنــون بــا دریافــت مجــوز برگـزاری امتحــان مذکــور ،بــا اختیــار کامــل میتوانیم هــر دو امتحــان را
در سراســر اســتان خوزســتان برگزار نماییم.
#خوزستان

راهکارهای قرآنی مواجهه با جنگ نرم
فرحنــاز ربانــی ،پژوهشــگر حــوزه علمیــه
خواهــران اصفهــان بــا تبییــن راهکارهــای قرآنــی
مواجهــه بــا جنــگ نــرم ،ایــن راهکارهــا را بــه
دو دســته «پیشــگیرانه» و«مقابلــه ای» تقســیم
بنــدی کــرد.
بــه گفتــه وی ،از منظــر قــرآن؛ دشــمن شناســی،
شــفافیت در مرزبنــدی بــا دشــمن ،آمادگــی و
تجهیــز ،روحیــه ی جهــادی ،ترویــج الگوهــای
نیــک و کارآمــدی نهادهــای تعلیــم و تربیــت بــه عنــوان «راهکارهــای پیشــگیرانه از جنــگ
نــرم» معرفــی شــده اســت.
وی همچنیــن ،ایجــاد آرامــش بیــن نیروهــای خــودی ،بــرآورد واقــع بینانــه از دشــمن،
کشــف پایــگاه هــا و توطئــه هــای دشــمن ،مقابلــه بــه مثــل ،بهــره گیــری از شــیوه هــای
مؤثــر تبلیغــی و پاســخگویی عالمانــه ،اطاعــت از رهبــری ،بصیــرت افزایــی ،تقــوا ،اســتقامت
و امیــد بخشــی را «روش هــای مقابلــه بــا جنــگ نــرم» بیــان کــرد.
#اصفهان

معاون پژوهش حوزه علمیه مازندران خربداد؛

برگزاری دوره مجازی مهارت های پژوهشی در حوزه مازندران

از پژوهش چه خرب؟

حجــت االســام صــدراهلل اســماعیل زاده ،معــاون پژوهــش حــوزه علمیــه مازنــدران ،از
برگــزاری دوره مهــارت هــای پژوهشــی در ســطح اســتان خبــر داد.
وی بــا بیــان ایــن کــه ایــن دوره پژوهشــی بــه صــورت مجــازی برگــزار خواهــد شــد،
افــزود :کارگاه هــای پژوهشــی تابســتانه از ابتــدای مــرداد آغــاز و بــه مــدت یــک مــاه
ادامــه خواهــد داشــت.
معــاون پژوهــش حــوزه علمیــه مازنــدران ،مهــارت آمــوزی پژوهــش تمرینــی را نخســتین محــور
ایــن کارگاه پژوهشــی عنــوان کــرد و افــزود :در ایــن بخــش روش مطالعــه بــرای تحقیــق مــورد
بحــث و بررســی قــرار خواهــد گرفــت.
حجــت االســام اســماعیل زاده همچنیــن بــه برگــزاری کارگاه پژوهــش تمرینــی از ســوی ایــن
معاونــت اشــاره کــرد و گفــت :در ایــن بخــش طــاب بــا نظــارت دقیــق و راهنمایــی اســتاد
مربوطــه ،مقالــه ای را ارائــه خواهنــد داد.
معــاون پژوهــش حــوزه علمیــه مازنــدران ،آشــنایی و تســلط طلبــه بــر مهــارت هــای پژوهشــی،
ارائــه گواهــی نامــه پایــان دوره از ســوی معــاون پژوهــش حــوزه هــای علمیــه معــاف بــودن
طلبــه از ارائــه مقالــه تــرم بعــدی در صــورت قبولــی در آزمــون را از جملــه مهــم تریــن مزایــای
شــرکت در ایــن دوره پژوهشــی عنــوان کــرد.

#مازندران

کوتاه

هماکنون با
دریافت مجوز
برگزاری امتحان
مذکور ،با
اختیار کامل
میتوانیم هر
دو امتحان
را در رسارس
استان خوزستان
برگزار مناییم.

حجــت االســام صادقــی ،معــاون تبلیــغ
حــوزه علمیــه اســتان مازنــدران ،بــا بیــان
ایــن کــه حضــور طــاب ،روحانیــان و گــروه
هــای جهــادی در کنــار مــردم دلگــرم کننــده
و امیدبخــش خواهــد بــود ،گفــت :در ایــن
رشایــط ســخت کرونایــی حضــور در صحنــه
طــاب و همــکاری بــا بخــش هــای درگیــر بــا
ایــن ویــروس منحــوس مــی توانــد بخشــی از
مشــکالت امــروز کشــور را رفــع کنــد.
#مازندران

هیچ دینی به اندازه اسالم به
بهداشت و سالمتی نپرداخته است

حجــت االســام ســاالری مکــی ،مدیــر حــوزه
علمیــه خراســان شــالی بــا اشــاره بــه اینکــه
هیــچ دینــی بــه انــدازه اســام بــه بهداشــت
و ســامتی جســم و روح نپرداختــه اســت،
گفــت :در ســبک زندگــی گرامــی امــام
ســجاد(ع) و دعاهــای منســوب بــه ایشــان،
ایــن تــوازن و توجــه بــه ســامت جســمی و
ســامت معنــوی ،مشــاهده مــی شــود و در
قالــب دعــا نیــز ،آمــوزش داده شــده اســت.

#خراسان_شمالی

همکاری روحانیون یزد در مبارزه
با کرونا الگوی کشور است

محمــد علــی طالبــی اســتاندار یزد گفــت :در
جلســات متعــدد از جامعــه روحانیت اســتان
تشــکر کــردهام و خیلــی از تصمیامتــی که در
اســتان گرفتــه شــد و در کشــور الگــو گشــت
بــا هامهنگــی و همــکاری روحانیــون و امئــه
جمعــه بــود ،یــزد میتوانــد بــه عنــوان یــک
الگویــی از تعامــات خــوب و ســازنده بیــن
امئــه جمعــه و مدی ـران دســتگاه در کشــور
معرفــی شــود ،برخــی خــط کشــیهای
مصنوعــی در کشــور و جداکــردن مــردم از
مســئولین بــه نظــام و کارهــا رضبــه میزنــد.
#یزد

شکست کرونا در گرو رعایت
دستورالعملهای بهداشتی است

حجــت االســام روح اللــه کرمــی نیــا ،مدیــر
مدرســه علمیــه امــام خمینــی(ره) اســام آباد
غــرب بــا بیــان اینکــه شکســت کرونــا در
گــرو رعایــت دســتورالعملهای بهداشــتی
اســت ،گفــت :ماســک زدن و فاصلــه گــذاری
اجتامعــی و در صــورت امــکان در خانــه
مانــدن تنهــا راه مقابلــه بــا ویــروس منحــوس
کرونــا اســت و در صــورت عــدم تبعیــت از
دســتورالعملهای بهداشــتی ،نه تنهــا بیامری
کرونــا مدیریــت منــی شــود ،بلکــه از ابعــاد
سیاســی ،اجتامعــی و فرهنگــی مرتبــط بــا
کرونــا هــم غفلــت کــرده ایــم و نســبت بــه
زحــات شــبانه روزی مدافعــان ســامت
مدیــون هســتیم.
#کرمانشاه
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هفته

چند راهکار درمان
اضطراب و افســـــردگی
حجــت االســام ابوالقاســم
شــهباز ،کارشــناس مشــاوره
حــوزه علمیــه اصفهــان در
گفــت وگــو بــا خبرگــزاری
«حــوزه» بــه ارائــه راهکارهــای
درمــان اضطــراب و افســردگی
پرداخــت:

نگاهی کوتاه بر نوآوری و سازگاری محرمیان با چالش های تاریخ...

پدیده نوآئینی در محرم الحرام عام الوبای کرونا

آن دســتور کــه موســس مکتــب فرمــود اگــر از کربــا دوری ،مــازم ســام از روی بــام بــاش ،ذخیــره امــروز بــود کــه روضــه هــای
خانگــی بـرای رعایــت ســامت روی پشــت بــام خانــه هــا و زیــر ســقف آســان برقـرار باشــند و ایــن فرمایــش کــه فرمــود بــر
مصیبــت جــد مــا بلنــد گریــه کنیــد ،رزق اینجــا بــود کــه هــر چنــد فاصلــه میــان جســم هــا زیــاد شــود ،ســوز رصخــه هــا دل های
عـزادار را بــه یکدیگــر پیونــد دهـد.

باور به درمان پذیری و ایمان به
قدرت اراده
آیندهای زیبا و سرشار از سالمتی و
شادابی برای خود ترسیم کنید
پرهیز از افکار منفی نظیر پوچ
انگاری ،خودسرزنشی ،خودگنه
کارپنداری ،خودکم بینی و
خودتحقیری
️مشغله سازی و کاردرمانی
️پرهیز از مقایسه منفی خود با
دیگران و یا با حالت ایده آلی که
نتوانستهاید باشید
️پرهیز جدی از حسرت بر گذشته
با یک مشاور متخصص ،امین و آگاه
صحبت کنید
با توکل بر خدا نگرانی های خود
نسبت به آینده را دور بریزد
هرگز اندو ِه بالیی که نیامده را نخورید
پرهیز از غم و اندوه بی خیال درمانی
نسبت به دغدغههای بیش از حد و
اضافی ذهن
تمرین مثبتاندیشی و مثبتنگری
تقویت روحیه امیدواری و حسن
ظن
خطرکردن و مواجهه با ترسهای
فوبیا و بیعلت

اینحقیقت
تابناک تاریخ ،که
محرمهمیشه
زنده است،
همواره راه خود
را در البالی باال و
پایین روزگار یافته
و چه آن زمان که
حب آل علی ع
جرمنابخشودنی
بنی امیه و بنی
عباس بود و چه
در معارص که
جور آباد پهلوی
نور روضه را
رسواگرتاریکی
شب دژخیم خود
می دانست ،هیچ
گاهخاموشی
نیافت.

محــرم ،رودخانــه ای جــاری در دل تاریــخ اســت کــه
بیــش از یــک هـزار و چهــار صــد ســال بــا عبــور از
پیــچ و خــم روزگار ،عطــش معنــوی و مذهبــی برش
را فرو می نشــاند و رسچشــمه ای اســت که آزادگان
و ظلــم ســتیزان از گـوارای آن ســیراب مــی شــوند.
مســیر محــرم در تاریــخ ،هیــچگاه بــدون فــراز و
نشــیب نبــوده و ایــن جــاری همیشــگی ،از هــر
ســختی رسبلنــد بیــرون آمــده اســت و حــاال هــم،
کرونــا تنهــا ســنگی ســت کــه هــر چنــد رسســخت
باشــد ،نخواهــد توانســت طریــق بــر این توفنــده ی
کوبنــده ســاری دهــر ببنــدد.
ایــن حقیقــت تابناک تاریــخ ،همـواره راه خــود را در
البــای بــاال و پاییــن روزگار یافتــه و چــه آن زمــان که
حــب آل علــی ع جرم نابخشــودنی بنی امیــه و بنی
عبــاس بــود و چــه در معــارص کــه جــور آبــاد پهلوی
نــور روضــه را رسـواگر تاریکــی شــب دژخیــم خــود
مــی دانســت ،هیــچ گاه خاموشــی نیافت.
آری ،محبــت اوالد علــی و شــور حســینی گاهــی از
اشــک چکیــده در شــیر مــادران و گاهــی بــه نغمــه
ناســوری الالیــی دایــگان و روزی بــه منک نــال حالل
باباهــا و روزگاری بــه اعالمیــه و روضــه ای در کنــج
پســتو و آب انبــار هــا ،نفــس بــه نفــس و دســت بــه
دســت ،گشــته و گشــته تــا به قــدرت منایــی ملیونی
اربعیــن در ســال هــای گذشــته رســیده و قــدم های
خــاک آلــوده اش لــرزه بــر بنیــاد ســتم پیشــه ی
شــیطان مقتدایــان انداخته اســت.
و امــروز کرونــا تنهــا باعــث جــاری شــدن ایــن خــون
گرمــا بخــش در رشیــان هســتی بــه گونــه ای دیگــر
اســت؛ چــه عاشــقان حســین در تاریــخ نشــان داده
انــد بهــر هــر مســیری ،راهـواری هســت و بـرای هر
معضلی ،راهــکاری...
هیــات هــای عـزادار ســاالر رادمــردان ،هــر کــدام بــه
شــیوه ای مهیــای جلــوه منایــی محــرم الح ـرامِ عــام
الوبــای کرونــا هســتند و مــردم عاشــق نیــز گــوی

ســبقت را از اینــان خواهنــد ربــود...
آن دســتور کــه موســس مکتــب فرمــود اگــر از
کربــا دوری ،مــازم ســام از روی بــام بــاش ،ذخیــره
امــروز بــود کــه روضــه هــای خانگــی بـرای رعایــت
ســامت روی پشــت بــام خانــه هــا و زیــر ســقف
آســان برقـرار باشــند و ایــن فرمایــش که فرمــود بر
مصیبــت جــد مــا بلنــد گریــه کنیــد ،رزق اینجــا بود
کــه هــر چنــد فاصلــه میــان جســم هــا زیــاد شــود،
ســوز رصخــه هــا دل هــای ع ـزادار را بــه یکدیگــر
پیونــد دهـد.
و یــا همیــن ســنت دیرینــه مردمــان خونگــرم:
موکــب ،در لغــت هــم معنــای ثبــوت و هــم معنای
ســیار دارد و امــروز کــه موکــب هــای مردمــی ثابــت
بــا چالــش هــای کرونــا دســت بــه گریبــان هســتند،
مواکــب عــزاداری ســیار هامننــد آنچــه در کاروان
هــای شــادی تجربــه شــد ،مــی توانــد تجلــی بخــش
شــکوه همــه ســاله محــرم باشــد.
از نگاهــی دیگــر ،لــزوم محدودیــت زمانــی و مکانی
مجالــس عـزا ،مــی توانــد فرصتــی باشــد کــه موجب
کــرت اف ـرادی شــده و بــا بیشــر شــدن جلســات
عـزاداری امــا بــا جمعیــت و وقــت کمــر ،ســفره ی
فیض حســینی را حتی بیشــر از ســال های گذشــته
در کوچــه و خیابــان شــهر بگسـراند...
خالصــه آنکــه قلبــی کــه آرام نگیــرد ،راهــی ب ـرای
ابــراز عشــق خــود خواهــد ســاخت و ابتــکار و
خالقیــت عاشــقانه ،امســال خاطــره بــی نظیــری از
محــرم پدیــد خواهــد آورد و کرونــا هــم ماننــد هــر
آنچــه از ریــز و درشــتی کــه در مقابــل جریــان محرم
قــد علــم کــرده بــود ،خــرد و خاضــع بــه گوشــه
ای رانــده خواهــد شــد؛ کــه خــوش نالــه زد شــاعر
شــیرین رسا:
ماجرای من و معشوق مرا پایان نیست
که دگرباره شب آشفته شد و باد گرفت

ذکر درمانی یا معنویتدرمانی

️افزایش تفریحات و لذتهای سالم و
مشروع و افزایش میزان لذت بردن
از زندگی

فرزانـگان

️افزایش حس رضایتمندی از زندگی
با شیوه دیدن و برجسته کردن
نعمتها و داشته های مادی و معنوی

راه موفقیت

فرزند عالمه طباطبایی ،در این باره میگوید؛

«پــدر بیشــر از همــه بــه کار و تــاش و تحقیــق توصیــه مــی کــرد .خــودش در متــام طــول
ســال ،فقــط یــک روز عاشــورا را تعطیــل مــی کــرد و در بقیــه ایــام ،چهــارده تا شــانزده ســاعت
مشــغول تحصیــل ،تحقیــق و تعلیــم بــود و هرگــز احســاس خســتگی منــی کــرد .بزرگرتیــن
نصیحتــش ایــن بــود کــه حــق را بــه مــردم بشناســانید ،آن هــم بطــور اســتدالل و حــق کســی
را ضایــع نکنیــد».
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(( رفیق صمیمی ))

آیت الله محمد علی نارصی در خصوص
«خوف و رجاء» و اثر آن در زندگی انسان
گفت :انسان باید اسباب رجاء را مهیا کند و
اعاملی را انجام دهد و امیدوار باشد.
حرضت حق در قرآن کریم می فرماید:
َاب َوآ َم َن َو َع ِم َل َصالِ ًحاثُ َّما ْه َتدَی»،
« َوإِنِّیلَ َغفَّا ٌرلِ َم ْنت َ
خداوند نسبت به کسانی که توبه می کنند
و ایامن به مراتب توحید دارند و عمل
صالح انجام می دهند ،بخشنده است.

| خربگزاری حوزه-اصفهان |

خــدا کریــم اســت ،امــا در جــای خــود کریــم مــی باشــد،
چـرا کــه حکیــم بــوده و کار بــی مــورد منــی کنــد ،انســان
بــرای رجــاء بایــد از اعــال گذشــته پشــیامن باشــد و
تصمیــم بــر تــرک اعــال گذشــته داشــته باشــد.
خــوف و رجــاء ماننــد دو کفــه ت ـرازو اســت کــه برابــر
یکدیگرنــد ،لکــن از برخــی روایــات اســتفاده مــی شــود
کــه اگــر رجــاء بیشــر باشــد بهــر اســت.
از حــرت صــادق(ع) در مــورد خــوف و رجــاء ســوال
کردنــد کــه کــدام بهــر اســت و حــرت فرمــود آن کــه

رجــاء دارد مقــرب تــر اســت ،زیـرا منشــاء خــوف ،غضــب
و منشــا رجــاء ،محبــت و دوســتی خــدا اســت.
چــون محبــت مقــدم بــر غضــب اســت ،رجــا هــم
مقــدم بــر خــوف اســت ،انســان بایــد امیــدوار باشــد کــه
خداونــد پرونــده هــای گذشــته را محــو و یــک پرونــده
جدیــد ایجــاد مــی کنــد ،امــا بــه رشط آن کــه بــه احــدی
اظهــار نکنــد و تنهــا در محــر خــدا اظهــار پشــیامنی
منایــد.
در روایــت دارد کــه نبــی اکــرم(ص) در مناجــات فرمــود

«یــا کریــم العفــو» ،جربئیــل نــازل شــد و فرمــود خداونــد
بــه واســطه رحمــت خــود ،همــه گناهــان را می بخشــد و
بــه واســطه کــرم ،گناهــان را بــه ثــواب تبدیــل مــی کنــد .
عمــل ،مــازم انســان اســت و تــا قیامــت همـراه اوســت،
لــذا ایــن رفیــق صمیمــی را ب ـرای خــود داشــته باشــید،
چــرا کــه انیــس و مونــس قــر اســت و بنابــر روایتــی
از رســول خــدا(ص) بهرتیــن چیــزی کــه خداونــد بــه
دوســتداران خــود و امئــه اطهــار(ع) داده حســن ظــن بــه
خــود اســت.

توصیه های وعاظ مشهور ؛
تبدیل خانه ها به غرفه های بهشــتی
پناهیــان :بیانیه گام دوم تبیین شــود

| خربگزاری حوزه-تهران |

هماندیشی وعاظ مشهور و نخبگان
تبلیغی با هدف چگونگی برگزاری مراسم
عزاداری محرم  ،۹۹به میزبانی سازمان
اوقاف و امور خیریه ،در تهران برگزار شد.
در این هماندیشی بر رضورت امیدآفریتی
در منابر ،تبدیل خانه ها به غرفه های
بهشتی با احیای روضه های خانگی،
تقویت رزمایش کمک مومنانه و رسیدگی
به نیازمندان و گنجاندن موضوع «وقف»
در کتاب های درسی تاکید شد.

حجتاالســام والمســلمین علیرضــا پناهیــان ،بــا اشــاره بــه فرمایشــات مقــام معظــم رهبــری در  ۱۴خــرداد مــاه ســال
جــاری ،گفــت :رهبــر معظــم انقــاب در آن ســخنرانی ،موضــوع تحــول را مطــرح کردنــد .بــه گفتــه ایــن خطیــب
مشــهور ،بحــث تحــول ،در بیانیــه گام دوم انقــاب هــم پیریــزی شــده اســت.
رفیعــی :در منابر امید آفرینی شــود

حجتاالســام والمســلمین ناصــر رفیعــی هــم بــا تاکیــد بــر انتقــال پیامهــای اجتماعــی واقعــه
کربــا در محــرم  ،۹۹گفــت :بحــث «امیــد» از بحثهــای کلیــدی اســت کــه امســال در منبرهــا
بــه آن پرداختــه شــود.
ادیب یــزدی :خانه ها را تبدیــل به غرفه بهشــتی کنید

حجتاالســام والمســلمین مرتضــی ادیــب یــزدی هــم بــر احیــای روضههــای خانگــی تاکیــد کــرد
و گفــت :خانـهای کــه در آن روضــه امــام حســین(ع) خوانــده شــود ،غرفـهای از غرفههــای بهشــت
است.
طائب :شــبکه ارتباطی مبلغین با اوقاف تشــکیل شــود

حجتاالســام والمســلمین مهــدی طائــب ،رئیــس قــرارگاه عمــار نیــز بــر لــزوم تشــکیل شــبکه
ارتباطــی مُبلغیــن بــا ســازمان اوقــاف و امــور خیریــه تاکیــد کــرد.
میرباقــری :چهره شــهرها رنگ و بــوی محرم بگیرد

حجتاالســام ســید حمیــد میرباقــری ،محــرم  ۹۹را بهتریــن فرصــت بــرای احیــای روضههــای
خانگــی دانســت و تصریــح کــرد :امســال بایــد چهــره شــهرها بــه طــور مضاعــف رنــگ و بــوی
محــرم پیــدا کنــد.

شـناســنامه

ویــــــــژه نامه اینرتنتـــی
رسویــــس اســــتان هــا
خربگــزاری رســمی حــوزه

ارتبــــاط بـــــــا
خربگزاری حـــوزه

پرستارانی که رفیق تنهایی
بیماران کروناییاند
در روزهــای شــیوع کرونــا و درگیــر
بــودن کشــور بــا ایــن بیماری ســخت
اینبــار هــم روحانیــون و طــاب
جهــادی در خدمــت به بیمــاران و کادر
پزشــکی و کمــک بــه آســیب دیدگان
از کرونــا پیــش قــدم بودنــد.
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آدرس :قم ،بلوار محمدامین ،بلوار جمهوری اسالمی ،کوچه شامره  ،۲پالک ۱۵
پست الکرتونیکinfo@hawzahnews.ir :

یکــی از ایــن گروههــای جهــادی ،گروه
«جمعیــت همراهــان جهــادی» اســت
که در راســتای آموزش ،طــاب جهادی
بــرای حضــور در بیمارســتانهای
کرونایــی و خدمترســانی بــه بیمــاران،
شــکل گرفــت و خدمــات بســیاری در
جبهــه ســامت داشــته و دارد.
اعضــای ایــن گــروه جهــادی هــم

امکان ارتباط مستقیم طالب با
مدیر حوزه یزد فراهم شد

واحــد رســانه و فضــای مجــازی
حــوزه علمیــه اســتان یــزد ،بــرای
ســهولت ارتبــاط اســاتید و طــاب
بــا حجــت االســام و المســلمین
شــمس ،مدیــر حــوزه علمیــه اســتان
یــزد ،درگاه ارتبــاط مســتقیم طــاب
را در ســایت مدیریــت حــوزه علمیــه
اســتان ،ایجــاد کــرد.
تحصیل  ۲هزار و  ۵۰۰طلبه در دیار
طبرستان
حجــت االســام والمســلمین محمــود
ابوترابــی ،بــا اشــاره بــه ایــن کــه در
حــال حاضــر بیــش از  ۲هــزار و ۵۰۰
طلبــه در  ۲۴مدرســه علمیــه اســتان
مشــغول تحصیــل هســتند ،اظهــار
کــرد :بــا تــاش هــای صــورت
گرفتــه در حــال حاضــر طــاب
عالقــه منــد مــی تواننــد درس خــارج
را نیــز در اســتان بگذارننــد.
مرکز زبان حوزه علمیه قزوین راه
اندازی می شود
حجــت االســام والمســلمین
محمدتقــی ســبحانی نیــا ،مدیــر
حــوزه علمیــه قزویــن ،اظهارداشــت:
در تالشــیم بــا هماهنگــی بــا مرکــز
امــور بیــن الملــل بــرای طــاب حوزه
علمیــه قزویــن مرکــز زبــان بــرای
فراگیــری زبــان عربــی و انگلیســی و
دیگــر زبــان هــا را راه انــدازی کنیــم
تــا حــوزه علمیــه در ایــن عرصــه هــم
پیشــرفت خوبــی بــه همــراه داشــته
باشــد.
حجت االســام والمســلمین ســبحانی
نیــا عنــوان کــرد :هــدف مــا از
یادگیــری زبــان دوم از جملــه زبــان
عربــی بــرای طــاب حوزههــای
علمیــه بحــث تبلیــغ دیــن اســت ،لــذا
بایــد مهــارت مکالمــه بــه زبــان هــای
مختلــف را در طــاب افزایــش دهیــم.

کانالایتا@hawzahnews :

اکنــون در یکــی از بیمارســتان هــای
اســتان سیســتان و بلوچســتان عــاوه
بــر خدمــت رســانی بــه بیمــاران
کرونایــی ،یــار و مــددکار کادر درمانــی
هــم هســتند و بــرای راحتی دیگــران،
آســایش و اســتراحت را کنــار گذاشــته
و خدمــت در جبهــه ســامت مــردم را
تکلیــف امــروز خــود مــی داننــد.
محرم و صفر بهترین فرصت برای
تبلیغ و نشر آموزههای دینی است

اعالم آمادگی  ۳۰۰طلبه جهادی برای اجرای پویش «هر خانه یک حسینیه»
قـرارگاه جهــادی طــاب و روحانیــون حــوزه علمیــه اصفهــان ،پویــش «هــر خانــه
یــک حســینیه» را راه انــدازی کــرده اســت ،بــه ایــن معنــا کــه در منــازل ،فضاهــای
بــاز مجتمــع هــا ،پــارک هــا ،بوســتان هــا و در فضاهــای بــاز و حتــی در اداره هــا
طــاب حضــور مــی یابنــد و جلســه ع ـزای امــام حســین(ع) را ولــو ب ـرای دو یــا
ســه نفــر اقامــه مــی کننــد.
حجــت االســام مومنــی بــا اشــاره بــه ایــن اقــدام جهــادی طــاب ب ـرای محــرم
گفــت :تاکنــون نزدیــک بــه  ۳۰۰نفــر از طــاب اعــام آمادگــی کــرده انــد کــه
بــه عنــوان ســخرنان جهــادی اع ـزام شــوند و اف ـرادی کــه ب ـرای برگ ـزاری چنیــن
جلســاتی درخواســت داشــته باشــند مــی تواننــد درخواســت خــود را از طریــق
شــاره تلفــن  ۳۲۲۰۲۴۵۰داخلــی ۵۵۰الــی ۵۵۲روابــط عمومــی مرکــز مدیریــت
حــوزه علمیــه اصفهــان اعــام و پــس از آن بــا آنهــا هامهنگــی شــده و مبلــغ
اع ـزام مــی شــود.

اجرای طرح «کلینیک فرهنگی اجتماعی ناصرین» در همدان
دبیــر تشــکل فراگیــر تبلیــغ گروهــی طــاب کشــور ،طــرح «کلینیــک
فرهنگــی اجتماعــی ناصریــن» را آغــازی بــرای حضــور جوانــان مومــن
جهــادی در جامعــه دانســت و گفــت :جریــان ابتــذال در کشــور بــرای
انجــام فعالیتهــای خــود بــه ســرعت در حــال رشــد و شــتاب گرفتــن
اســت و لــذا بایــد بــا حضــور جریــان حــزب اللهــی و عفیــف در جامعــه،
آنهــا را بــه حاشــیه بکشــانیم.

برگیازخدمترسانیجهادیبهمحرومینمرزی؛

طلبه ای روستایی که می خواهد «رئیس جمهور» شود

مرتضــی حســنی بهلولــی از اهالــی روســتای چــاه شــهید براتــی هــم
کــه گــروه جهــادی چنــد روزی اســت در روســتای آنهــا مشــغول
فعالیــت اســت ،مــی گویــد« :االن طلبــه هســتم و دارم درس مــی
خوانــم ،آرزوی مــن ایــن اســت کــه روزی رئیــس جمهــور شــوم و
بتوانــم مشــکالت مــردم منطقــه خــود و کشــورم را حــل کنــم».

حجــت االســام ســیدجالل حســینی،
مدیــر مدرســه علمیــه امــام باقــر(ع)
کامیــاران گفــت :از طــاب ،روحانیون
و مبلغیــان دینــی مــی خواهیــم کــه
ایــام محــرم و صفــر را بهتریــن و
نــاب تریــن فرصــت بــرای تبلیــغ،
توســعه و بســط دیــن مقــدس اســام
بداننــد و از لحظــه لحظــه ایــن روزهــا
نهایــت اســتفاده معنــوی را ببرنــد.

مسئول جدید حراست و تحقیقات
حوزه علمیه خراسان معرفی شد
جــت االســام ســید جــواد هاشــمی،
بــا حکمــی از ســوی حجــت االســام
و المســلمین ســید مصبــاح عاملــی،
مدیــر حــوزه علمیــه خراســان ،بــه
عنــوان مســئول جدیــد دفتر حراســت
و تحقیقــات حــوزه علمیــه ایــن
اســتان منصــوب شــد.
مشکالت مدرسه علمیه سفیران
هدایت آبادان برطرف شد
جلســه بررســی وضعیــت مدرســه
علمیــه ســفیران هدایــت امــام خامنــه
ای آبــادان ،بــا حضــور جمعــی از
مســئوالن حــوزوی اســتان خوزســتان
برگــزار شــد و بــر ایــن اســاس ،ســال
آینــده ایــن مدرســه علمیــه در مکانــی
جدیــد عــاوه بــر پذیــرش داوطلــب،
بــا قــوت بــه کار خــود ادامــه خواهــد
داد.
«ملکی» مدیر مدرسه علمیه
حضرت ولی عصر(عج) کنگاور شد
در مراســمی ،حجــت االســام پیــام
ملکــی بــه عنــوان مدیــر مدرســه
علمیــه حضــرت ولــی عصر(عــج)
کنــگاور معرفــی شــد.

