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خاطره جالب یک مدیر ارشد حوزوی 
از ارتباط قلبی جوانان انگلیسی با شهدای ایرانی...

در کالم علما و مدیران حوزه های علمیه کشور ؛
ویژگی  هـای مهم »طلبه موفق«

هدیه متفاوت فرزند شهید مدافع حرم به
امام جمعه همدان

طالب با حداکثر درآمد  9۰۰ هزار تومان در ماه
چگونه امرار معاش کنند !

آیت الله بنابی  مدیر حوزه علمیه بناب
گفتگوی اختصاصی  حوزه نیوز؛
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ــرویس استان های خبرگزاری حوزه نشریه اینترنتی س

جوانان لندنی که به عشق شــهید ابراهیم هادی گریه می کردند
خاطره جالب رئیس مرکز ارتباطات حوزه های علمیه کشور از جوانان انگلیسی؛

در جلســه ای بــا جوانــان غربــی، بــه مناســبتی بحــث شــهدا پیــش آمــد؛ بــه آنهــا گفتــم شــا از شــهدای ایــران چــه کســی را 
می شناســید؟ گفتنــد »شــهید حججــی را مــی شناســیم«؛ ســؤال کــردم از شــهید حججــی چــه مــی دانیــد؟ گفتنــد خاطــرات 
شــهید را خوانــده بودیــم و مــی دانیــم، لــذا بــا ایــن کــه نــه فارســی و نــه عربــی بلــد بودنــد و بــه انگلیســی صحبــت مــی 

کردنــد، کلــی خاطــره از شــهید حججــی نقــل کردنــد.

   بــه گــزارش خبرگــزاری »حــوزه« از ســمنان، 
ــینی  ــیدمفید حس ــلمین س حجت االسالم والمس
ــور  ــات و ام ــز ارتباط ــس مرک ــاری، رئی کوهس
در  کشــور،  علمیــه  حوزه هــای  بین الملــل 
ــگار روح اهلل  ــهید خبرن ــواده ش ــا خان ــدار ب دی
ــا  ــدار ب ــره ای از دی ــان خاط ــه بی ــان، ب مؤمنی
ــت:  ــت و گف ــدن پرداخ ــان لن ــدادی از جوان تع
امــروزه دیگــر آدم هایــی کــه آن طــرف کــره 
ــی  ــس م ــهدا ان ــا ش ــتند ب ــم هس ــن ه زمی
گیرنــد؛ چنــد وقــت قبــل چنــد نفــری بــه قــم 
آمــده بودنــد و مهمــان مــا بودنــد اینهــا همــه 
جوان هــای ۲۰ تــا ۲۵ ســاله بودنــد و ایــن 

ــد. ــدن بودن ــاکن لن ــا س ــوان ه ج

   در جلســه ای بــا جوانــان غربــی، بــه 
ــه آنهــا  مناســبتی بحــث شــهدا پیــش آمــد؛ ب
ــه کســی را  ــران چ ــهدای ای ــما از ش ــم ش گفت
می شناســید؟ گفتنــد »شــهید حججــی را مــی 
ــی  ــهید حجج ــردم از ش ــؤال ک ــیم«؛ س شناس
ــهید را  ــرات ش ــد خاط ــد؟ گفتن ــی دانی ــه م چ
ــن  ــا ای ــذا ب ــم، ل ــی دانی ــم و م ــده بودی خوان
کــه نــه فارســی و نــه عربــی بلــد بودنــد و بــه 
انگلیســی صحبــت مــی کردنــد، کلــی خاطــره 

ــد. ــل کردن ــی نق ــهید حجج از ش

ــب  ــده عجی ــرای بن ــراد ب ــن اف ــنایی ای     آش
ــی  ــهید حجج ــون ش ــاید چ ــم ش ــود، گفت ب
تقریبــا تــازه شــهید شــده، ایــن افــراد او را مــی 
شناســند و بــه همیــن خاطــر از آنهــا پرســیدم 
از شــهیدان دفــاع مقــدس چــه کســانی را مــی 
شناســید؟ گفتنــد خیلــی هــا را مــی شناســیم. 
برایــم بســیار عجیــب بــود کــه جوانــان غربــی 
شــهدای مــا را مــی شناســند. بــه آنهــا گفتــم 

ــد »شــهید  چــه کســی را مــی شناســید؟ گفتن
ابراهیــم هــادی را مــی شناســیم«؛ بنــده کتــاب 
ــت را  ــد اس ــه دو جل ــم« ک ــر ابراهی ــالم ب »س
ــن  ــم از ای ــا ه ــناخت آنه ــودم و ش ــده ب خوان

ــود. ــاب ب ــن کت ــق همی شــهید از طری

ــاعت  ــم س ــه نی ــک ب ــان نزدی ــن جوان     ای
مشــغول خاطــره گفتــن از شــهید ابراهیــم 
ــود؛  ــب ب ــم بســیار جال ــد کــه برای هــادی بودن
مــن خــودم بــا اینکــه کتــاب شــهید را خوانــده 
ــهید در  ــن ش ــره از ای ــدر خاط ــا اینق ــودم، ام ب
ــف  ــی تعری ــان غرب ــه جوان ــتم ک ــن نداش ذه
ــود کــه در حیــن  ــد و نکتــه جــال ایــن ب کردن
ــی  ــه م ــادی، گری ــهید ه ــرات ش ــف خاط تعری

ــد. کردن

ــان حاضــر در جلســه گفتــم  ــه جوان ــده ب     بن
ــا آشــنا هســتید؟  ــا شــهدای م ــدر خــوب ب چق
ــم  ــه تهاج ــه ب ــا توج ــرب ب ــا در غ ــد م گفتن
فرهنگــی موجــود، خودمــان را بــا شــهدا حفــظ 
ــی  ــهدا را م ــرات ش ــن خاط ــم و همی می کنی

ــم. ــی دهی ــرار م ــو ق ــا را الگ ــم و آنه خوانی

ــا را  ــی ه ــت خیل ــروزه دس ــا ام ــهدای م     ش
گرفتــه انــد و اگــر شــهدا نبودنــد معلــوم نبــود 
مــا هــم کجــا بودیــم و اینکــه در راه اســالم و 

انقــالب باشــیم یــا خیــر؟.

نزدیک به نیم 
ساعت مشغول 
خاطره گفنت از 

شهید ابراهیم هادی 
بودند؛ من خودم با 
اینکه کتاب شهید 

را خوانده بودم، اما 
اینقدر خاطره از 

این شهید در ذهن 
نداشتم که جوانان 

غربی تعریف کردند 
و نکته جال این بود 
که در حین تعریف 

خاطرات شهید 
هادی، گریه می 

کردند.

هفتهیادداشت

ــی،  حجت  االســالم و المســلمین حاجت
نویســنده کتــاب عصر امام خمینــی)ره(، 
ــخنان  ــه س ــاره ب ــا اش ــتی ب در یادداش
جالــب توجــه »اوزی روبیــن«، فرمانــده 
ســابق دفــاع موشــکی اســرائیل غاصب 
»اوزی روبیــن«، گفــت: تعمــق و تامــل 
ــت  ــه دوس ــه هم ــخنان را ب در آن س

داران انقــالب توصیــه مینمایــم....

نخبــه  کارشــناس  ایــن  اعترافــات 
امنیتــی رژیم صهیونیســتی بســیار مهم 

ــت. ــوز اس ــرت آم و عب

روبیــن همــان صهیونیســتی اســت که 
ــه  ــه مناســبتی ب ــا ب ــال حضــرت آق قب
ــاره  ــات وی اش ــر از اعتراف ــی دیگ یک
نمــوده بودنــد ) کــه بــه احتــرام فتوحات 
عظیــم دانشــمندان ایرانــی کاله از ســر 

بــر میــدارم (....
ــر  ــه از س ــق و البت ــات دقی ــن اعتراف ای
ــر  ــه مجــددی اســت ب ــاری تائیدی ناچ

اینکــه؛ 

در تمــام ســالهای پــس از انقــالب 
تــا کنــون در هــر زمینــه ای کــه 
»رهنمودهــای امامیــن« انقــالب »ســر 
لوحــه« برنامــه ریــزی و عمــل و اجــرا 
ــه  ــت دشــمنان »انگشــت ب ــرار گرف ق

دهــان« شــدند...

 و در هــر زمینــه و زمانــی کــه بماننــد 
ــره  ــه داران ســازش و مذاک شــیوه داعی
و طراحــان داخلــی برجــام ؛  »گفتمــان 
اصیــل«  امــام و انقــالب مــورد »تغافل 
ــمنان  ــت دش ــرار گرف ــف« ق و تحری
»انگشــت بــر ماشــه تحریــم و تهدیــد 

ــد....   و ایجــاد آشــوب نهادن

ــن  ــدن و شــنیدن ای ــا دی الحــق کــه ب
»اعترافــات« بیــش از پیش بــه حقانیت 
یکــی از راهبــردی تریــن رهنمودهــای 

امــام خامنــه ای پــی میبریــم کــه؛ 

هزینه مقاومت از هزینه سازش کمتر است
فاعتبروا یا اولی االبصار

تدابیر امام خامنه ای و اعترافات 
دشمن انگشت به دهان 
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ــرویس استان های خبرگزاری حوزه نشریه اینترنتی س

ویژگی هــای مهم طلبه موفق
در کالم علما و مدیران اســتانی حوزه های علمیه کشور

جمعــی از علــا و مدیــران حــوزه هــای علمیــه کشــور، در گفتگــو بــا خربنــگاران خربگــزاری »حــوزه«، نــکات مهمــی را پیرامــون ویژگی هــای مهــم طلبــه موفــق 
بیــان و ترصیــح کردنــد: طلبگــی شــغل نیســت، بلکــه تفقــه در دیــن اســت. از افتخــارات حــوزه هــا و حوزیــان ایــن اســت کــه در مســیری گام برمــی دارنــد کــه 

شــیخ مفیدهــا در آن راه بــوده انــد و قــدم برداشــته انــد.
ــه از  ــت ک ــی اس ــق کس ــه موف ــت. طلب ــنه اس ــاق حس ــاص و اخ ــوی، اخ ــنت اراده ق ــوا، داش ــنت تق ــی، داش ــت زی طلبگ ــه آن، رعای ــی دارد از جمل ــی اصول طلبگ

ــربد. ــره ب ــی به ــه خوب ــن ب ــر دی ــغ  و ن ــرای تبلی ــه ب ــرار گرفت ــارش ق ــه دراختی ــی ک فرصت

درس خواندن برای 
طلبه واجب شرعی 

است

هدایت گری مردم 
باشرافت ترین کار 

تمدن سازی بدون 
حضور حوزه های 
علمیه و روحانیت 

ممکن نیست

طلبگی امتداد مسیر 
سیدالشهدا)ع( است

برای امربه معروف ابتدا 
باید از خودمان شروع 

کنیم

شناسنامه حوزه علمیه 
به تولیدات علمی آن 

است

افق دیدتان را افزایش 
دهید

چگونه یک طلبه موفق 
باشیم

برنامه ریزی دقیق 
برای ساعات شبانه روز

اخالص در عمل، 
بهترین شاخصه و معیار 

طلبه موفق است

آیــت اللــه ســید احمــد علــم الهــدی، مناینــده ولــی فقیــه در خراســان رضــوی گفــت: درس خوانــدن بــرای 
طلبــه واجــب رشعــی اســت و امــر تفقــه شــامل شــاگرد و معلــم مــی شــود، زیــرا هــر دو، مصــداق کامــل 

آیــه نفــر هســتند و تحصیــل و توســعه آن واجــب اســت.

حجــت االســام واملســلمین ســید محمدعلــی آل هاشــم، مناینــده ولــی فقیــه در آذربایجــان رشقــی بــا اشــاره 
بــه نقــش حــوزه هــای علمیــه در جامعــه پــردازی و متــدن ســازی، ترصیــح کــرد: بــا دقــت در بیانیــه گام دوم 
متوجــه مــی شــویم کــه هســته اصلــی مفهــوم گام دوم انقــاب متــدن ســازی جدیــد اســامی اســت کــه ایــن 

متــدن ســازی بــدون حضــور حــوزه هــای علمیــه و روحانیــت ممکــن نیســت.

ــه  ــک طلب ــه ی ــی ک ــت: زمان ــتان گف ــه کردس ــوزه علمی ــر ح ــرب، مدی ــادر رنج ــلمین ن حجت االسام واملس
مشــغول درس خوانــدن اســت، بایــد افــق دیــدش جامعــه ای باشــد کــه منتظرنــد در آینــده از بارقه هــای 
علمــی او اســتفاده کننــد؛ اگــر دارد فقــه و اصــول می خوانــد، ایــن را بــا نــگاه بــه جامعــه خــودش ترســیم 

کنــد تــا بتوانــد در آینــده پاســخ گــوی نیازهــای جامعــه باشــد.

حجــت االســام جــواد جعفــری، مدیــر حــوزه علمیــه زنجــان، بــا اشــاره بــه شــاخصه طلبــه موفــق، بــا بیــان 
انــی کــه اخــاص در عمــل، بهرتیــن شــاخصه و معیــار انســان نیکوســت، گفــت: نخســتین مســأله ای کــه 
بــرای یــک طلبــه بایــد مهــم باشــد، اخــاص اســت. یعنــی بــه هــر میــزان کــه نیت طلبــه ای کــه وارد مدرســه 
علمیــه مــی شــود، خالــص و رصفــا ایــن راه را بــرای رضــای خداونــد اهــل بیــت عصمــت و طهارتــش، آمــاده 

کــرده باشــد، بــه نظــرم می توانــد بــا پشــتکار یکــی از بهرتیــن رسبــازان حــرت حجت)عــج( شــود.

 آیــت اللــه ســید یوســف طباطبایی نــژاد، مناینــده ولی فقیه در اســتان اصفهــان مهم تریــن، باالتریــن و بارشافت ترین 
کارهــا را تحصیــل دروس دینــی و هدایــت گــری مــردم دانســت و گفــت: بــه طاب جدیدالــورد نیز می گویــم که توجه 
بــه ایــن موضــوع داشــته باشــید کــه یک کار بســیار عظیــم را رشوع می کنیــد و مقــام باالیــی را انتخاب کردیــد و هیچ 

کاری باالتــر از این نیســت.

حجــت االســام و املســلمین ســید مهــدی قریشــی، امــام جمعــه ارومیــه، رســالت طلبگــی را از آموزه هــای 
مهــم حســینی و ادامــه راه ســید و ســاالر شــهیدان دانســت و اظهــار داشــت: حضــور در مســیر انبیــای الهی 
و تــاش بــرای ترویــج معــارف اســامی و دینــی یکــی از مهمرتیــن نعمت هــای الهــی اســت کــه باید قــدردان 

ایــن لطــف الهــی باشــیم و در پیمــودن  مســیر و انجــام وظایــف خــود تــاش کنیــم.

ــه خوزســتان، در خصــوص شــاخصه هــای  ــر حــوزه علمی ــور، مدی ــرام پ حجــت االســام و املســلمین به
ــا  ــرای عمــل کــردن خــودش بشناســند و ســپس ب ــد دیــن خــدا را اول ب ــه بای ــه موفــق، گفــت: طلب طلب
دعــوت مــردم بــه رعایــت تقــوا و ســبک زندگــی اســامی، مــردم را بــه ســوی خداونــد متعــال و احــکام 

متعالــی رشیعــت نــاب محمــدی، دعــوت کنــد.

حجــت االســام واملســلمین عبدالرضــا محمــودی، مدیــر حــوزه علمیــه خواهــران فــارس، گفــت: شناســنامه 
حــوزه علمیــه بــه تولیــدات علمــی آن اســت، بــه همیــن دلیــل تــاش هــای بســیاری در حــوزه علمیــه 

فــارس پیرامــون امــر پژوهــش انجــام شــده اســت.

حجت االسام واملســلمین ایرانــی، مدیــر حــوزه علمیــه کرمانشــاه، گفــت: طلبــه موفــق آن فــردی اســت 
ــن را از  ــه محرومی ــت ب ــادی و خدم ــای جه ــور در فعالیت ه ــار حض ــب در کن ــازی و تهذی ــه خودس ک

ــد. ــه حــوزه بدان ــدو ورود ب ــی خــودش در ب ــدای رشوع مســیر طلبگــی، جــزء برنامه هــای اصل ابت

حجت االسام واملســلمین شــمس، مدیــر حــوزه علمیــه یــزد، اظهارداشــت: طــاب بایــد برنامه ریــزی 
دقیقــی در طــول ســاعات شــبانه روزی خــود بــرای مطالعــه و درس خوانــدن داشــته باشــند، چراکــه نظــم 

ــد. ــه شــکوفایی اســتعدادهای علمــی آن هــا کمــک بســزایی می کن ــل ب در تحصی

ــتند هس جب تر  ا و ه  ــفر س ن  نا ز  ا که  یی  س ها ر د
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ــرویس استان های خبرگزاری حوزه نشریه اینترنتی س

»بایدهــا  آزاداندیشــی  کرســی 
پوشــش طلبگــی  نبایدهــای  و 
و نقــش آن در ســبک زندگــی 
علمیــه  مدرســه  در  اســالمی« 
اصفهــان  کبــری  خدیجــه 

برگــزار شــد.
اندیشــی  آزاد  ایــن کرســی  در 
ــون داور  ــه عن ــی ب عصمــت همت
و خانــم صفــاری بــه عنــوان 
از  نفــر   ۳۲ و  کرســی  دبیــر 
ــن و  ــوان موافقی ــه عن ــالب ب ط
در  داشــتند،  مخالفیــن حضــور 
ــاری  ــم صف ــه خان ــدای جلس ابت
تبییــن  دبیــر کرســی، ضمــن 
کلیــدی  نــکات  بــه  مســئله 
ــا و  ــا، نبایده ــث بایده ــن بح ای
ــرد. ــاره ک ــی اش ــش طلبگ پوش

ــی  ــم همت ــه خان ــه جلس در ادام
بــه مفهــوم پوشــش و حــد آن در 
ــه  ــرد و ب ــاره ک ــرآن اش ــات ق آی
ــاب  ــون حج ــه پیرام ــبهاتی ک ش

ــخ داد. ــود پاس ــت ب و عف

ــه حــرت نرجــس)س( مشــهد،  ــر مدرســه علمی ــم شایســته خــوی، مدی خان
ــان کــرد:  ــن مدرســه بی ــی از خدمــت جهادگــران ای ــه گوشــه های ــا اشــاره ب ب
طــاب ایــن مدرســه عــاوه بــر تهیــه و توزیــع پــک مــواد بهداشــتی و غذایــی 
در ســطح نیازمنــدان شهرســتان، مشــارکت در تهیــه بســته هــای غذایــی بــرای 

بیــاران مبتــا در بیارســتان هــا داشــته انــد.
وی بــا اشــاره بــه فعالیــت طــاب مدرســه در تهیــه بیــش از ۷ هــزار ماســک 
در منــازل آنــان، ابــراز کــرد: بخــش دیگــری از فعالیــت طــاب جهادگــر شــامل 
حرکــت هــای بــی نظیــر قبــول منــاز اســتیجاری توســط طــاب بــه مــدت ۲۷ 
ــا  ــه انصاف ــت ک ــوده اس ــی ب ــواد غذای ــای م ــته ه ــداری بس ــرای خری ــال ب س

حرکــت تــازه و شایســته ای بــوده اســت.  

اکبــر  علــی  االســالم  حجــت 
ــه  ــوزه علمی ــر ح ــماعیلی، مدی اس
خواهــران اســتان بوشــهر،  بــا اشــاره 
بــه فعالیــت ۲ هــزار بانــوی طلبــه در 
دیــار خلیــج فــارس، گفــت: پذیــرش 
ــتان در  ــران اس ــه خواه ــوزه علمی ح
ــش  ــد افزای ــاری ۱۳ درص ــال ج س

ــه اســت. یافت
بــه  توجــه  بــا  افــزود:  وی 
ــروس  ــی از وی ــای ناش محدودیت ه
ــه  ــره ب ــغ چه ــدم تبلی ــا و ع کرون
ــا  ــه، ام ــوری در جامع ــره و حض چه
بــا بکارگیــری طرح هــای جایگزیــن 
و اســتفاده از ظرفیت هــای طــالب و 
ــرش، حــوزه  ــان خواهــر در پذی مبلغ
اســتان رشــد ۱۳ درصدی در مقایسه 
ــرد. ــه ک ــته را تجرب ــال گذش ــا س ب

ــی  ــاون فرهنگ ــهبازپور، مع ــال ش ژی
مدرســه علمیــه زینــب کبــری )س( 
ارومیــه از اجــرای پویــش »هــر خانــه 

ــر داد. یــک پرچــم عــزا« خب
در ایــن طــرح، بانــوان طلبه بــا حضور 
فعــال در شــبکه های اجتماعــی، 
ــن،  ــاره دی ــود درب ــبهات موج ــه ش ب
ــرم  ــبهات مح ــا و ش ــروس کرون وی
پاســخ می دادنــد و پویــش » هــر 
خانــه یــک پرچــم عــزا« را نیــز تبلیغ 

می کردنــد.

خواهران طلبه 
مدرسه علمیه حرت 
نرجس)س( سنگرهای 

مقاومت در برابر 
ویروس منحوس کرونا 
را ترک نکرده اند و 
این بار در اقدامی 
آتش به اختیار، بار 
دیگر حاسه بانوان 
پشت جبهه هشت 
سال دفاع مقدس را 

تداعی می کنند.

بــه گــزارش خبرنــگار خبرگــزاری 
ــل  ــوی اه ــهر، بان ــوزه از بوش ح
ــام  ــد از انج ــن، بع ــور فیلیپی کش
حضــور  در  الزم،  تحقیقــات 
والمســلمین  االســالم  حجــت 
بوشــهری،  صفایــی  غالمعلــی 
ــتان  ــه در اس ــی فقی ــده ول نماین
ــه  ــهادتین ب ــا ادای ش ــهر ب بوش
دیــن اســالم مشــرف شــد و 
رســمًا مذهــب شــیعه جعفــری را 
بــه عنــوان مذهــب خــود انتخــاب 

ــرد. ک
ایــن بانــوی فیلیپینــی بعــد از 
ــب«را  ــام »زین مســلمان شــدن ن

ــرد. ــاب ک ــود انتخ ــرای خ ب

جلســه شــورای علمــی پژوهشــی 
علمیــه  حــوزه  مدیریــت 
خواهــران اســتان کرمــان بــا 
ــر  ــی، دبی ــود خالق ــور محم حض
ــوزه  ــی ح ــی تربیت ــورای علم ش
ــور  ــران کش ــه خواه ــای علمی ه

ــد. ــزار ش برگ
در  ابتــدا  جلســه  ایــن  در 
خصــوص فعالیــت هــای شــورای 
اســتان  پژوهشــی  علمــی 
محبوبــه  توســط  توضیحاتــی 
ــاون پژوهــش حــوزه  جــوکار، مع
ــه  ــان ارائ ــتان کرم ــران اس خواه
و بــه ســه برنامــه شــاخص ایــن 
ــد.  ــاره ش ــال۹۹ اش ــورا در س ش
ســپس برخــی از اعضــای شــورا 
ــه  ــرورت توج ــر ض ــد ب ــا تاکی ب
بــه آمــوزش پژوهــش محــور، در 
ــاره ای از مشــکالت  خصــوص پ
آموزشــی، پژوهشــی و فرهنگــی 
ســخنانی  مــدارس  تربیتــی   -

ــد. ــراد کردن ای

مدرســه  مدیــر  فقیــه،  زهــرا 
زینــب)س(  حضــرت  علمیــه 
ــی  ــه ویژگ ــاره ب ــا اش ــان ب کرم
هــای طلبــه موفــق امــروزی، 
ــژه  ــه وی اولیــن وظیفــه طــالب ب
ــوان طلبــه را شــناخت هویــت  بان
طلبگــی و فهمیــدن و پــی بــردن 
ــی  ــگاه خاص ــت و جای ــه موقعی ب
آن  از  در جامعــه  دانســت کــه 

برخوردارنــد.

پویش »هر خانه یک پرچم عزا« 
در ارومیه اجرا شد

تشرف بانوی فیلیپینی به 
شریعــت ناب محمدی

طرح های پژوهشی حوزه 
خواهران کرمان بررسی شد

اولین وظیفه بانوان طلبه در 
جامعه امروز

ُحّب اهل بیت)علیه السالم( کلیِد درهای خیر و رحمت است

بایدها و نبایدهای پوشش 
طلبگی 

افزایش ۱۳ درصدی پذیرش
حوزه علمیه خواهران بوشهر

تهیه بسته های غذایی محرومان با ۲۷ سال نماز استیجاری

اجتماعی طلبــهخدمات  بانـوان  اخباراخبار کوتاهکوتاه
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ــرگان،  ــرا)س( گ ــی الزه ــه عال ــه علمی ــغ مدرس ــاوری، مبل ــده س فری
بــا اســتناد بــه روایتــی از امــام زیــن العابدیــن)ع( بــه بحــث پیرامــون 
محبــت و دوســتی اهــل بیــت)ع( پرداخــت و یکــی از راه هــای محبــت 

بــه خداونــد را ُحــّب بــه اهــل بیــت)ع( دانســت.
ــی  ــارت)ع( تمام ــت و طه ــت عصم ــل بی ــه اه ــت ب ــزود: محب وی اف
ــش  ــدف آفرین ــال دارد؛ ه ــه دنب ــعادت را ب ــاالت و س ــا، کم ــی ه خوب
ــه  ــی اســت ک ــرب اله ــوی و تق ــال معن ــه کم ــیدن انســان ب ــز رس نی
یکــی از راه هــای رســیدن بــه کمــال، حــب بــه اهــل بیــت عصمــت 

ــت. ــارت)ع( اس و طه

معــاون  جــان،  جــان  مریــم 
فرهنگــی تبلیغــی مدیریــت حــوزه 
ــه خواهــران اســتان همــدان  علمی
ــای  ــده ه ــوان »ای ــالم فراخ از اع
فرهنگــی در خصــوص طلیعــه 
ــورود«  ــد ال ــالب جدی ــور ط حض
خبــر داد و از فعــاالن فرهنگــی 
ــود را در  ــای خ ــده ه ــت ای خواس

ــه آی دی ــا ب ــان ایت ــام رس پی
 @mjanjn1362  ارسال کنند.

فراخوان ایده های فرهنگی 
»طلیعه حضور«

ورودی  آزمــون  نهایــی  نتایــج 
جامعه الزهــرا)س( در ســال تحصیلی 

داد. خبــر   ۱۳۹۹-۱4۰۰
داوطلبــان بــا ورود بــه ســامانه 
پذیرش جامعــه الزهــرا)س( از طریق 
ــت  ــد وضعی ــک می توانن ــن لین ای

ــد. ــاهده کنن ــود را مش ــی خ قبول
ــه الزهــرا)س(  ــوزش جامع شــیوه آم
بــرای نیمســال اول بــه صــورت 
مجــازی اســت و دفترچــه راهنمــای 
شــیوه آموزشــی و اطالعــات مربــوط 
بــه ســامانه ها و پشــتیبانی در روز 
ثبــت نــام نهایــی ارائــه مــی شــود.

اعالم نتایج نهایی آزمون 
ورودی جامعه الزهرا)س( 

لینـک
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حجــت االســالم ســید عبــاس حســینی پــور، معــاون آمــوزش حــوزه علمیــه اســتان یــزد،  بــا از
اشــاره بــه شــیوه هــای برگــزاری دروس در ایــام کرونــا، اظهارداشــت: هــم اکنــون 4 شــیوه 
ــر شــرایط هــر  ــا ب ــه بن ــران مــدارس علمی ــرای برگــزار ی دروس انتخــاب شــده کــه مدی ب

شــهر، مجــاز بــه اســتفاده از روش هــای پیشــنهادی هســتند.
۱- برگــزاری همــه کالس هــا اعــم از دروس اصلــی و جنبــی بــه صــورت حضــوری در مــدارس 
کــم جمعیــت بــا رعایــت همــه شــیوه نامه هــای بهداشــتی و رعایــت فاصلــه گــذاری اجتماعــی 
مناســب و همچنیــن مــدارس پرجمعیــت بــا تقســیم بنــدی کالس هــا در ســاعات متفــاوت شــبانه 
ــه  ــت شــیوه نام ــا رعای ــت ب ــرای دروس پرجمعی ــدد ب ــای متع ــن ایجــاد کالس ه روز و همچنی

هــای بهداشــتی.
۲ ـ برگــزاری همــه کالس هــا اعــم از دروس اصلــی و جنبــی بــه صــورت حضــوری در مــدارس 
کــم جمعیــت بــا رعایــت همــه شــیوه نامه هــای بهداشــتی و رعایــت فاصلــه گــذاری اجتماعــی 
مناســب و برگــزاری حضــوری دروس اصلــی در مــدارس پرجمعیــت و برگــزاری مجــازی دروس 

. جنبی
۳ ـ برگــزاری دروس اصلــی بــه صــورت حضــوری در تمــام مــدارس و برگــزاری دروس جنبــی 

بــه صــورت مجــازی.
4 ـ برگــزاری دروس بــه صــورت یــک روز در میــان بــه ایــن شــکل کــه پایــه هــا در مــدارس 
تقســیم بنــدی شــده و هــر پایــه ســه روز در هفتــه را بــه صــورت حضــوری کالس داشــته و ســه 

روز در هفتــه بــه صــورت مجــازی در کالس شــرکت کننــد.
وی گفــت: اگــر مــدارس بــه ایــن نتیجــه برســند بــا توجــه بــه وضعیــت شهرســتان مــورد نظــر، 
لزومــا بایســتی دروس بــه صــورت مجــازی برگــزار شــود، ایــن معاونــت آمادگــی همراهــی همــه 
ــه مرکــز مدیریــت حــوزه هــای  ــر اســاس مصوب ــا مــدارس را داشــته، ضمــن اینکــه ب جانبــه ب

علمیــه کشــور، دروس مجــازی بایســتی از طریــق ســامانه پیشــخوان بارگــذاری شــود.

شیوه های برگزاری دروس حوزه علمیه یزد اعالم شد

مدیران مدارس 
علمیه مختار 
هستند بنا 
به وضعیت 
کرونایی هر 
شهرستان، 

نسبت به آیین 
نامه ارسال 
شده، عمل 

کنند.

هــادی حصــاری، مدیــر ترویــج پژوهــش معاونــت پژوهــش حــوزه علمیــه خراســان بــا اشــاره 
بــه دریافــت حــدود 4 هــزار اثــر پژوهشــی طــالب ایــن حــوزه، گفــت: بــر ایــن اســاس رشــد 
۱4 درصــدی نســبت بــه فراخــوان گذشــته و رشــد ۱۷ برابــری نســبت بــه نخســتین فراخــوان 

در کارنامــه  آثــار پژوهشــی بــه ثبــت رســید.
وی بــا بیــان اینکــه پژوهــش یــک رونــد فعــال و ســامان بخــش بــرای کشــف، بازنگــری پدیده هــا، 
ــه هــر  رخدادهــا، رفتارهــا و فرضیه هــا محســوب مــی شــود، گفــت: پژوهــش در هــر موضــوع، ب
شــکلی و در هــر ســطحی کــه انجــام شــود تالشــی منســجم و نظــام منــد در جهــت توســعه دانــش 

موجــود دربــاره موضــوع هایــی اســت کــه بــا آنهــا ســر و کار داریــم.
حصــاری، بــا تاکیــد بــر ایــن موضــوع کــه پژوهــش بــرای یافتــن بهتریــن راه حل هــای ممکــن در 
جهــت حــل مشــکالت موجــود در عرصــه هــای مختلــف زندگــی، مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد، 
افــزود: پژوهــش فعالیتــی منســجم بــرای رســیدن بــه شــناختی روشــن تــر از مفاهیــم پیرامــون و 
راهــی بــرای گســترش مرزهــای دانــش و گشــودن افــق هــای تــازه بــرای آینــدگان اســت، از ایــن 
رو فراخــوان آثــار پژوهشــی حــوزه علمیــه خراســان در قالــب هــای مقالــه، پایــان نامــه، کتــاب، نــرم 

افــزار، طــرح و ایــده، بــه پلــه ی پانزدهــم رســید.

حجــت االســالم والمســلمین رحیمــی صــادق بــا اشــاره بــه طراحــی و راه انــدازی 
ــامانه دارای  ــن س ــت: ای ــران، گف ــه ته ــوزه علمی ــن در ح ــوزش آنالی ــامانه آم س
قابلیــت هایــی همچــون اســتفاده ۸ هــزار طلبــه، امــکان برگــزاری همزمــان یــک 
ــاب طــالب و... اســت. ــری، امــکان حضــور و غی ــه صــورت تصوی هــزار کالس ب

مدیــر حــوزه علمیــه تهــران بــا اشــاره بــه تدویــن آییــن نامــه آموزشــی حــوزه اســتان 
بــرای ســال تحصیلــی جدیــد، ادامــه داد: بــرای ارتبــاط مســتمر طــالب بــا اســاتید و مدیــر 
ــار طــالب در مدرســه حضــور پیــدا کننــد.  مدرســه، مقــرر شــده اســت هفتــه ای یــک ب
ــا رعایــت پروتــکل هــای  همچنیــن برنامــه هایــی ماننــد برگــزاری درس اخــالق هــم ب

بهداشــتی اجــرا شــود.

ارسال ۴ هزار اثر به دبیرخانه آثار پژوهشی حوزه علمیه خراسان

راه اندازی سامانه آموزش آنالین در حوزه تهران
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#یــــزد

#تهران

#خراسان رضوی

کوتاهاخبار

نحوه برگزاری کالس های درس 
مدارس علمیه دامغان

با شرایط مسکن و گرانی اجناس نمی توان 
جوانان را تشویق به ازدواج کرد

امام جمعه جدید شهرستان شوش 
معارفه شد

طالب چشم انداز تبلیغی برای 
خود ترسیم کنند

ملــک  محمدمهــدی  حجت االســالم 
آســتانه، معــاون آمــوزش مدرســه علمیــه 
امــام باقر)علیــه الســالم( مطلب خــان 
دامغــان،  در مــورد شــیوه برگــزاری 
ــه  ــه مصوب ــا توج ــرد: ب ــار ک دروس اظه
ــرر  ــتان مق ــوزه اس ــوزش ح ــورای آم ش
ــورت  ــی به ص ــالب غیربوم ــه ط ــد ک ش
ــا نظــارت اســتاد مربوطــه و  مجــازی و ب
طــالب بومــی بــا رعایــت پروتکل هــای 
در  حضــوری  به صــورت  بهداشــتی 

ــد. ــرکت کنن ــا ش کالس ه

حجت االســالم حســین جاللــی، نماینــده 
رفســنجان در مجلــس شــورای اســالمی، 
ــه  ــه حــدود ۳.۵ میلیــون خان ــا اشــاره ب ب
خالــی در کشــور، گفــت: بــا شــرایط 
مســکن و همچنیــن گرانــی اقــالم و 
ــالم  ــوان اع ــه ج ــوان ب ــاس نمی ت اجن
کــرد کــه ازدواج کنیــد، چــرا کــه او 
ــکن  ــه مس ــد ن ــخ می ده ــه پاس بالفاصل
دارم و نــه شــغل و درآمــدی ضمــن اینکه 

ــن مبهــم اســت.  ــرای م ــده هــم ب آین

آییــن تکریــم و معارفــه امــام جمعــه 
ــده  ــا حضــور نماین ــتان شــوش، ب شهرس
ولی فقیــه در خوزســتان، برگــزار و ضمــن 
حجت االسالم والمســلمین  از  تقدیــر 
ــزاده  ــدی علی ــالم مه ــام، حجت االس ام
به عنــوان امــام جمعــه جدیــد شهرســتان 

ــد. ــه ش ــوش معارف ش
ــی اســت حجت االسالم والمســلمین  گفتن
امــام بــه مــدت ۲۹ ســال در جایــگاه 
امامت جمعه شهرســتان شــوش مشــغول 
فعالیــت بــود .کــه هم اکنــون فــردی 
جوان تــر، به جــای ایشــان در منصــب 

ــه شــده اســت. ــه معارف امامــت جمع

احــد  والمســلمین  االســالم  حجــت 
عبداللهــی، مدیــر حــوزه علمیــه لرســتان 
در افتتاحیــه دوره میثــاق طلبگــی طــالب 
جدیــد، گفــت: طــالب از همان بــدو ورود 
بــه حــوزه بــرای کســب معــارف اخالقــی 
ــالش  ــی ت ــی پژوهش ــی و علم و تهذیب
ــتمر در کالس  ــور مس ــا حض ــد و ب کنن
هــای درس و بحــث، چشــم انــداز تبلیغی 

مطلوبــی بــرای خــود ترســیم کننــد. 

#کرمان

#خوزستان

#لرستان
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ــرویس استان های خبرگزاری حوزه نشریه اینترنتی س

فرهنگ هوای تنفسی جامعه است

ــی،  ــری بناب ــد باق ــیخ عبداملجی ــه ش آیت الل
ــگار خربگــزاری »حــوزه«  ــا خربن در گفتگــو ب
در تربیــز، بــا اشــاره بــه مطالبــات فرهنگــی 
ــم،  ــس یازده ــربی از مجل ــم ره ــام معظ مق
ــه مســائل دینــی و  ــزام ب اظهــار داشــت: الت
تقــوا، به عنــوان پیــران کلیــدی احیــاء و 
ــای  ــه معن ــامی ب ــگ اس ــنت فرهن ــا داش برپ
کامــل آن اســت، لــذا بــرای پیشــربد اهــداف 
کان  برنامــه  در  اســامی،  نظــام  بــزرگ 
ــم  ــس یازده ــژه مجل ــامی به وی ــت اس دول

به عنــوان یــک وظیفــه خطیــر مــورد توجــه 
ــرد. ــرار گی ق

ــوان  ــاز به عن ــه من ــر اقام ــه داد: ام وی ادام
نخســتین مثــره و نشــانه حکومــت صالحــان 
ــم  ــه تنظی ــه بعــدی »زکات« به مثاب و در رتب
ــاخت های  ــاز زیرس ــه و زمینه س ــی جامع مال
از  نهــی  و  »امربه معــروف  و  فرهنگــی 
منکــر« جهــت سامل ســازی فرهنــگ جامعــه 
اســامی ســه امــر مهــم بــه اســتناد کام 
ــا  ــج، ب ــوره ح ــه ۴۱ س ــه رشیف ــی در آی وح

اســتقرار حاکمیــت الهــی در نقطــه ای از 
ــده  ــدگان زب ــان و بن ــر دوش مؤمن ــن، ب زمی
خداونــد قــرار گرفتــه اســت: »الَّذیــَن إِْن 
ــُوا  ــاَة َو آتَ ــوا الصَّ ــی اْلَرِْض أَقاُم ــْم ِف َمکَّنَّاُه
کاَة َو أََمــُروا ِبالَْمْعــُروِف َو نََهــْوا َعــِن  الــزَّ
ــی از  ــوِر«. بخش ــُة اْلُُم ــِه عاِقبَ ــِر َو لِلَّ الُْمْنَک
ــس  ــده مجل ــر عه ــز ب ــنگین نی ــار س ــن ب ای

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــامی ق ــورای اس ش

ــش  ــزود: نق ــاب اف ــه بن ــوزه علمی ــر ح مدی
ــی  ــروف و نه ــاز، زکات و امربه مع ــه من اقام
فرهنــگ  ارتقــای  و  اعتــاء  در  منکــر  از 
اســامی به عنــوان زیرســاخت وضــع قوانیــن 
اســامی، یکــی از مطالبــات اصلــی رهــرب 
معظــم انقــاب اســت کــه بایــد مــورد توجــه 

ــرد. ــرار گی ــم ق ــس یازده ــام مجل و اهت
وی ادامــه داد: مقــام معظــم رهــربی در 

ــگ و  ــد: »فرهن ــگ می فرماین ــت فرهن اهمی
ــل دشــمن آن  ــی فرهنگــی در مقاب صف آرای
چیــزی اســت کــه بنــده هــم اگــر در راه آن 
ــه درراه  ــم ک ــاس می کن ــدم، احس ــته ش کش

خــدا کشــته شــده ام«. 
ــام  ــادآور شــد: مق ــی ی ــری بناب ــه باق آیت الل
معظــم رهــربی، بحــث فرهنــگ را از اقتصــاد 
هــم مهم تــر دانســته و فرهنــگ را به منزلــه 
هوایــی دانســته اند کــه ناچاریــم از ایــن هــوا 

تنفــس کنیــم.
مدیــر حــوزه علمیــه بنــاب در پایــان گفــت: 
مجلــس یازدهــم بــه مســئولیت خطیــر خــود 
ــه  ــوط ب ــائل مرب ــگ و مس ــث فرهن در بح
آن به عنــوان یکــی از دغدغه هــای اصلــی 
جامعــه اســامی و مطالبــات مهــم مقــام 
معظــم رهــربی توجــه ویــژه داشــته باشــد.

ســخن حــوزه| آیــت اهلل باقــری بنابــی گفــت: مجلــس یازدهــم بــه 
ــه آن  مســئولیت خطیــر خــود در بحــث فرهنــگ و مســائل مربــوط ب
بــه عنــوان یکــی از دغدغــه هــای اصلــی جامعــه اســامی و مطالبــات 

مهــم مقــام معظــم رهبــری توجــه ویــژه داشــته باشــد.

راه انــدازی ســطح ۳ رشــته تخصصــی مشــاوره اســالمی 

در حــوزه کاشــان
ــاه  ــان در م ــزار توم ــد  ۹۰۰ ه ــر درآم ــا حداک طــالب ب

ــه امــرار معــاش مــی کننــد چگون

حجــت االســام امیرحســین فرجــی، معــاون تهذیــب حــوزه 

علمیه کاشــان، از راه اندازی رشــته تخصصی مشــاوره اســامی 

ســطح ۳، در ســال تحصیلــی جدیــد در حــوزه علمیــه کاشــان 

خــربداد و گفــت: طــاب رشکــت کننــده در ایــن رشــته پــس از 

گذارنــدن ســه ســال و نیــم موفــق به کســب مــدرک تخصصی 

مشــاوره اســامی خواهنــد شــد و در کلینــک هــای مشــاوره 

مشــغول خدمــت رســانی بــه عمــوم مــردم خواهنــد شــد.
ــای  ــدگان در دوره ه ــت کنن ــه رشک ــان اینک ــا بی وی ب

ــد در رشــته  تخصصــی و عمومــی ســال ۹۸ مــی توانن

مشــاوره اســامی رشکــت کننــد، اظهــار کــرد: کســانی 

کــه موفــق بــه اخــذ مــدرک تخصصی مشــاوره اســامی 

ــرتی روانشناســی و  ــد در مقطــع دک ــی توانن شــوند م

مشــاوره نیــز رشکــت کننــد.

حجــت االســام یوســف رشیــف زاده،  بــا بیــان اینکــه از میــان 

۱۴ هــزار و ۸۰۰ طلبــه متاهــل، تعداد ۳ هــزار و ۴۰۰ نفر هزینه 

مختــرصی بــه عنوان کمــک اجازه مســکن دریافــت می کنند، 

اظهــار کــرد: مســئوالن حــوزه خراســان بــرای کاســته شــدن از 

مشــکات معیشــتی طاب که بــا حداکــر ۹۰۰ هزار تومــان در 

مــاه بــه ســختی امرار معــاش می کننــد و در حال حــارض نیز با 

توجــه به شــیوع بیاری کرونــا و توقف فعالیت هــای جانبی، 

دوچنــدان شــده، برنامــه ریــزی هایــی انجــام داده و می دهند.

ــای  ــت ه ــتفاده از ظرفی ــا اس ــود ب ــی ش ــاش م ــزود: ت وی اف

موقوفــات و کمــک خیرین نســبت به کمرت شــدن مشــکات 

عدیده معیشــتی طاب کــه از تاکیــدات رهرب معظــم انقاب، 

اعضــای شــورای عالــی و مدیــر حــوزه علمیــه خراســان اســت، 

کارهــای مطلــوب و نتیجــه بخشــی انجام شــود.

حجت االســام و املســلمین احمد حســین فاحی، ســخنگوی 
کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس،  با ابراز تاسف از اینکه 
بــا وجود گذشــت چهــل و یک ســال از پیروزی انقاب اســامی 
هنــوز حوزه هــای علمیــه هیچ جایــگاه رســمی در بودجه های 
ســاالنه کشــور ندارنــد، گفــت: مگــر حوزه علمیــه جــزو مراکز 
آمــوزش عالــی و فرهنگــی محســوب منی شــود؟. حوزه هــای 
علمیــه با وجــود آنکــه دارای ســهم مهمــی در عرصه فرهنگی 
و آموزشــی کشــور هســتند، امــا بودجــه آن نســبت بــه مراکــز 
آمــوزش عالــی بســیار ناچیــز اســت و این یعنی ظلم به حــوزه.

وی بــا تاکیــد بر اینکه در بحــث پروژه های عمرانی نیمــه کاره 
حوزه هــای علمیــه اســتان تــاش بــر ایــن اســت تــا رسیع تــر 
شــاهد حل مشــکات باشــیم، گفت: دولت قبول کرده اســت 
تــا دو پــروژه نیمــه متــام اســتان را تکمیــل کند، امــا مبلغی که 
بــرای ایــن کار اختصــاص داده آنقــدر اندک اســت که حتی یک 

پــروژه هــم بــا آن منی تــوان بــه پایــان رســاند.

ظلم بزرگ بودجه ای به حوزه علمیه

مگر حوزه علمیه جزو مراکز آموزش عالی محسوب منی شود؟
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ــوزه  ــات ح ــز خدم ــر مرک ــج، مدی ــا کاله ک حجت االســالم رض
علمیــه خوزســتان، بــا بیــان اینکــه پــروژه ۱۳۰ واحــدی 
شــده،  آغــاز   ۱۳۹۵ ســال  در  اهــواز  طــالب  مســکونی 
اظهارداشــت: امیدواریــم آذرمــاه ســال جــاری بــا حضــور امــام 
جمعــه اهــواز و ســایر مقامــات اســتانی شــاهد افتتــاح چنیــن پــروژه 

ــیم. ــی باش بزرگ
ــاحت  ــه مس ــی ب ــوک و زمین ــار بل ــروژه در چه ــن پ ــزود: ای وی اف

ــای بانکــی و  ــت وام ه ــا دریاف ــه طــالب ب ــال ســاخت اســت ک ــر در ح ــزار و ۳۰۰ مت ۱۲ ه
ــد. ــارکت دارن ــخصی در آن مش ــای ش آورده ه

ــف در  ــازمان های مختل ــا و س ــا نهاد ه ــکاری ب ــترش هم ــه گس ــج، ب ــالم کاله ک حجت االس
ــات  ــز خدم ــت مرک ــالت و مأموری ــت: رس ــرد و گف ــاره ک ــان اش ــت از حوزوی ــتای حمای راس
به ویــژه در موضــوع توانمندســازی معیشــتی خانــواده طــالب بســیار حائــز اهمیــت اســت کــه 
ــدی  ــوالت تولی ــه محص ــتغالی و عرض ــب وکار های خوداش ــت از کس ــه حمای ــاره ب ــن ب در ای

ــردازد. ــات می پ ــز خدم ــگاه مجــازی مرک ــا طــالب در فروش ــط ب ــای مرتب کارگاه ه

ت
غا

بلی
_ت

فرت
مجیــد شــجاعی، رئیــس اداره آمــوزش هــای کاربــردی مبلغــان دفتــر تبلیغــات اســالمی #د

اصفهــان از راه انــدازی مدرســه مجــازی حســینی علیــه الســالم ویــژه خانــواده طــالب 
و مبلغــان خبــر داد. 

ــان ایــن کــه مدرســه مجــازی حســینی علیــه الســالم در قالــب پنــج درس  ــا بی وی ب
ــالم،  ــه الس ــینی علی ــواده حس ــزاداری، خان ــاری ع ــت: معم ــار داش ــود، اظه ــی ش ــزار م برگ
احــکام عــزاداری، زمینــه هــای اجتماعــی عاشــورا و دســتاوردهای اجتماعــی عاشــورا، عناویــن 

ایــن مدرســه مجــازی را تشــکیل مــی دهنــد.

ــات  ــی تبلیغ ــی و پژوهش ــی، آموزش ــاون فرهنگ ــی، مع ــلم پورجمال ــالم مس حجت االس
اســالمی هرمــزگان گفــت: مســاجد، عــالوه بــر آنکــه یــاد و نــام بلندمرتبــه خداونــد را در 
ــد،  ــه می دارن ــده نگ ــی، زن ــت های فرهنگ ــوی و گسس ــای معن ــف هویت ه دوران تضعی
ظرفیتــی مردم نهــاد بــرای پیشــبرد بســیاری از مشــارکت های نیکــوکاری، خیرخواهانــه 

و کاهــش آســیب های اجتماعــی هســتند.
وی، طــرح امــام محلــه را از جملــه  برنامه هــای ایــن نهــاد بــرای کاربــردی کــردن مســاجد 
ــام  ــام، و ام ــق انج ــی مناط ــات بوم شناس ــا مطالع ــن طرح ه ــت: در ای ــار داش ــت و اظه دانس

جماعــت بــا توانمندســازی امــور محلــه را برعهــده گرفتــه انــد.
ــاجد  ــطح مس ــه در س ــام محل ــرح ام ــرای ط ــه اج ــاره ب ــا اش ــی ب ــالم پورجمال حجت االس
ــگاه  ــن طــرح در راســتای تقویــت جای ــوان کــرد: ای ــاس عن منتخــب اســتان و شــهر بندرعب

ــت. ــده اس ــرا  ش ــالت اج ــطح مح ــاجد در س ــات و مس ــه جماع ائم

 رضــا مععمــی مقــدم، مدیــرکل امــور اجتماعــی ســازمان اوقــاف و امــور خیریــه، از اجــرای 
طــرح »مهــر تحصیلــی« بــرای هشــتمین ســال متوالــی خبــر داد و گفــت: طــرح »مهــر 
تحصیلــی« بــا اجــرای نیــت بیــش از ۵۵۳ موقوفــه دارای درآمــد بــا نّیــات کمــک هزینــه 
تحصیــل دانــش آمــوزان، تهیــه لــوازم التحریــر، خریــد کیــف و کفــش و... اجــرا مــی شــود.

وی ادامــه داد: مهــر تحصیلــی یــک طــرح ویــژه اجتماعــی اســت و از ویژگــی هــای طرح اســتفاده 
از کاالهــای ایرانــی بــه منظــور تحقــق جهــش تولید اســت.

همچنیــن صــدور کارت حمایتــی خیریــن بــرای هــر اســتان و لحــاظ ۲۸ قلــم کاال برای هر بســته 
ابتدایــی و ۲۳  قلــم کاال بــرای متوســطه اول و دوم و بســته ســازی بــرای برگــزاری نمایشــگاه 

فــروش کاالی تحصیلــی در 4۰ بقعــه متبرکــه از دیگــر ویژگــی هــای ایــن طــرح اســت.

مدرسه مجازی حسینی در اصفهان راه اندازی شد

معاون فرهنگی تبلیغات اســالمی هرمزگان خرب داد:

اجرای طرح امام محله در ۱۳ مسجد شهر بندرعباس

توزیع ۴۰ هزار بسته لوازم التحریر بین دانش آموزان از محل اجرای نیات واقفین و مشارکت خیرین

طرح امام محله
از جمله  

برنامه های این 
سازمان برای 

کاربردی کردن 
مساجد است
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محرمی که متفاوت تر از هر سال 
برگزار شد

مــی دانســتم محــرم امســاِل روســتا 
ــرق  ــی ف ــل خیل ــای قب ــال ه ــا س ب
داد و شــاید کرونــا اجــازه ندهــد 
ــه  ــته هم ــای گذش ــال ه ــل س مث
ــوند و  ــع ش ــینیه جم ــردم در حس م

ــد. ــزاداری کنن ع

ــیدم  ــود رس ــروب ب ــای غ دم دم ه
روســتا، ۲ روز مانــده بــود بــه محرم، 
ــورم در  ــاعاِت اول حض ــان س از هم
روســتا متوجــه جــو ســنگین ناشــی 
ــیوع  ــل ش ــه دلی ــردم ب ــرس م از ت

ــدم. ــا ش ــروس کرون وی

بــه دنبــال چــاره بــودم کــه در 
روســتا چــه مــی شــود کــرد.

ــه  ــورایی ک ــان عاش ــروه مبلغ  در گ
مســئله را طــرح کــردم متوجه شــدم 
کــه چنــد روســتای دیگــر هــم ایــن 
مســئله را دارنــد، بــا همفکــری قــرار 
شــد طرحــی روی برگــه هــا آمــاده 
شــود و در خانــه هــای مــردم پخــش 
شــود کــه هــر خانــه ای کــه تمایــل 
دارد روضــه در خانــه اش برگــزار 
شــود بــه مبلــغ روســتا اطــالع دهــد.

روضــه هــای خانگــی بــا جمــع 
نوجوانــان و جوانــان، هــر کــدام ربــع 

ــاعت.  ــم س ــا نی ت

ســاعت  و  گذاشــتم  ای  دفترچــه 
ــان  ــب و آدرسش ــای داوطل ــه ه خان

را نوشــتم.

ــد و  ــر ش ــم پ ــل وقت ــا کام ــب ه ش
ــا  ــح ه ــم صب ــا ه ــت ه ــی وق بعض

ــم. ــی رفت ــن و آن م ــه ای ــه خان ب
بعضــی از مــردم کــه نمــی توانســتند 
میزبانــی کننــد، مــی آمدنــد جلــوی 
ــه  ــه روض ــی ک ــایه های ــه همس خان
ــد مــی نشســتند و اشــک مــی  بودن

ــد. ریختن

موســوی.  حجت االســام  راوی؛ 
ــتان ــی از خوزس ــغ اعزام مبل

نخاطرات مبلغا
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هدیه متفاوت فرزند شهید مدافع حرم به امام جمعه همدان
حجــت االســام واملســلمین حبیــب اللــه 

شــعبانی، بــا حضــور در منــزل شــهید 

مدافــع حــرم مجیــد صانعــی، بــا خانــواده 

ــرد. ــدار ک وی دی

در ایــن دیــدار مناینــده ولــی فقیــه در 

اســتان همــدان گفــت: بنــده و امثــال 

بنــده وظایــف بســیاری در برابر  خانــواده 

ــذا  ــم و ل ــران داری معظــم شــهدا و ایثارگ

بایــد مراقب باشــیم تــا روزمرگی هــا باعث 

عــدم توجــه مــا نســبت بــه ایــن عزیــزان 

نشــود.

ــی  ــدار زمان ــن دی ــب در ای ــه جال      نکت

ــروج  ــی و خ ــس از خداحافظ ــه پ ــود ک ب

مســئوالن، فرزند شــهید صانعی با اشتیاق 

فــراوان یکــی از وســایل خود )یک ماشــین 

اســباب بــازی( را بــه عنــوان یــادگاری بــه 

امــام جمعــه همــدان اهــدا کــرد.

جهادگر گمنام از ۱۹ سال تبلیغ در روستاها می گوید

روحانیون طرح هجرت که از خوشی های 
شهرنشینی دل می کنند و برای تحقق 

»ُهًدی لِلنَّاِس« به روستاها هجرت می کنند، 
جهادگران گمنامی هستند که از خود می 

گذرند تا به دیگران روشنایی قلب و هویت 
واقعی ببخشند. ارزش کار آنها زمانی مشخص 

می شود که شاگرد کاس قرآنشان، بیاید 
و بگوید: من هم طلبه شدم! یا آن جوان 
بگوید، خدا پدرت را بیامرزد که زندگی ام 
را نجات دادی و... آن روز ]َوَمْن أَْحیَاَها 

َا أَْحیَا النَّاَس َجِمیًعا[ را در درونش حس  فََکأمَنَّ
خواهد کرد.

اولیــن ســفر تبلیغــی ام در قالــب طــرح 
هجــرت از کرمــان رشوع شــد، روســتایی 
فاصلــه ۲۳۰  بــا  بــم  شهرســتان  در 
کیلومــرتی از کرمــان، منطقــه ای بســیار 
محــروم تــا جایــی کــه حتــی امکانــات 
اولیــه در آنجــا نبــود، تــا زلزلــه شــدید بم 

در آن منطقــه مشــغول تبلیــغ بــودم.
یــک بــار تصمیــم گرفتــم تــا یــک اردوی 
ســیاحتی – تفریحی با نوجوانــان دانش 
آمــوز برگــزار کنیــم.. بنــده برنامــه ریــزی 
ــه  ــده ب ــه وع ــر س ــاز ه ــه من ــودم ک من
ــه  ــت اقام ــت و جاع ــورت اول وق ص
ــهر  ــران ش ــهید چم ــارک ش ــردد. در پ گ
رودبــار بودیــم و دقایقــی تــا اذان ظهــر 
باقــی مانــده بــود، بــه بچــه هــا گفتــم  
وضــو بگیریــد تــا همیــن جــا منــاز 

بخوانیــم. بچــه هــا رسیــع وضــو گرفتند 
و در صفــوف منــاز حــارض شــده و منــاز 

ــم. جاعــت را اقامــه کردی
بعــد از منــاز فــرد رهگــذری کــه در 
صحبــت هایــان متوجــه شــدم کارمند 
آمــوزش و پــرورش اســت، بــه رساغ 
بنــده آمــد و قدردانــی و تشــکر کــرد و 
گفــت مــا از اینجــا عبــور مــی کردیــم،  
ناگهــان چشــم مــا به منــاز جاعــت این 
نوجوانــان افتــاد و لــذت بردیــم و ما هم 
اقتــداء کردیــم و آرزو کــردم کــه ای کاش 
همــه ی اردوهــای مــا این چنیــن به مناز 
جاعــت اهمیــت مــی دادند، کــه خود 
ایــن کار مظهــر تبلیــغ اســام و ترویــج 

منــاز اســت.

این شماره
تقدیم می شود
به روح بلند
روحانی شــهید
حجت االســالم
علـــی کــاری

شهید شاخص سال 
آذربایجان شرقی

شــهید علــی کاری، همزمــان بــا زمزمه هــای مقدمــات عملیــات والفجــر هشــت، کوله بــار ســفر بربســت و رهســپار میــدان شــد. گویــی کــه خــود از 
تقدیرخویــش آگاه هســت و مشــتاقانه بــه ســوی شــهادت مــی رود. هنــگام وداع بــا خانــواده نیــز اظهــار می کنــد کــه ایــن آخریــن خداحافظی اســت. در 
جبهــه نیــز شــب قبــل از عملیــات، حنــا بــر دســت و لباس هــای تــازه، چنــان مــرگ را زبــون می انــگارد کــه گویــی بــه حجلــة دامــادی می خواننــدش. 

آری، ســرانجام جملــه آغازگشــت و در ۲۴/۱۱/۱۳۶۴ خشــم گلولــه ای ملکوتی تریــن زخــم را بــر جــان علــی نشــاند.

مزار:  باغ رضوان مرندمحل شهادت:  فـــــاوتاریخ شهادت:   1364/12/24

طلبــه اهــوازی؛ ســام علیکــم بســیار 
حرکــت خــوب و قابــل توجهــی بــود. 
ــرای  ــربی ب ــه خ ــک مجل ــود ی در نب
حــوزه هــای علمیــه اســتان هــا، ایــن 
ــت. إن  ــمند اس ــیار ارزش ــدام، بس اق

شــاءالله مســتمر باشــد.

ــه  ــن نری ــم ای ــک؛ انتظــار داری مال
اســتانی  مراکــز  در  مراتــب  بــه 
فراگیــر تــر شــود. چندیــن ســاله 
کــه برخــی نریــات نگاهــش رو 
ــور  ــرده و آنط ــم ک ــه ق ــوف ب معط
کــه بایــد در زمینــه معرفــی مــدارس 
علمیــه اســتان هــا، خــوب عمــل 
نکــرده اســت. الکــن از شــا انتظــار 
ــت  ــا تقوی ــن نقیصــه رو ب ــم ای داری
نریــه ســخن حــوزه برطــرف کنیــد.

اســا؛ آفریــن خداقــوت ولی نســبت 
بانــوان؛  خربهــای  بــه  اخبــار  کل 
بــه  داریــم  انتظــار  بــود.  بیشــرت 
خربهــای بانــوان بیشــرت پرداختــه 
بشــه. مخصوصــا بانوانــی کــه بــدون 
هیــچ چشــم داشــتی در مناطــق 
مقابلــه  کرونــا  بــا  دارم  محــروم 
بــرای شهرســتانی  میکنــن. در کل 
هــا حرکــت خیلــی خوبیــه. ولــی 
ــر  ــه ای ت ــتمر و نقط ــدوارم مس امی

ــه. بش

ــر همــه  ــی از خرمشــهر؛ ســام ب عل
عزیــزان خربگــزاری حــوزه. تقاضــا 
میکنیــم ایــن نریــه رو گســرتش 
ــن  ــه دورتری ــونیدش ب ــد و برس بدی

ــران... ــروم ای ــق مح مناط
هــای  بســته  نبــود  از  اینجــا  مــا 
مناطــق  در  ویــژه  بــه  فرهنگــی 

میربیــم. رنــج  محــروم 

المســلمین  و  االســالم  حجــت 
محســن قرائتــی، رئیــس ســتاد اقامــه 
نمــاز کشــور بــه مناســب آغــاز ســال 
ــه ای،  ــی ۱4۰۰ـ۱۳۹۹ در نام تحصیل
ــه نمــاز  ــورد اقام ــی در م ــه های توصی
بــه رؤســای ادارات و مدیــران مدارس 
ــور  ــر کش ــرورش سراس ــوزش و پ آم

کــرد.
وی تصریــح کــرد: رؤســای ادارات 
و  مدیــران  و  پــرورش  و  آمــوزش 
ــا  ــوند ت ــان ش ــد هم پیم ــان بای معلم
در جهــت ایجــاد پیونــد بیــن خانــه و 
مدرســه و مســجد برنامه ریــزی کننــد 
ــه ی  ــاز را در هم ــه نم ــراغ اقام و چ
مــدارس روشــن نــگاه دارنــد و از 
همــه ی امکانــات حقیقــی و مجــازی 
بــرای ترویــج فرهنــگ و معــارف 

ــد. ــتفاده کنن ــاز، اس نم
حجت االســالم و المســلمین محســن 
ــوب  ــر خ ــرد: مدی ــه ک ــی، اضاف قرائت
ــگاه  ــه عقــب ن ــه ب کســی نیســت ک
ــا از  ــه اســت، ت ــد، کــه چقــدر رفت کن
خــود راضــی و گرفتــار عجــب و غرور 
ــوب آن اســت  ــر خ ــه مدی ــود، بلک ش
ــه بیاندیشــد و  ــای نرفت ــه راه ه ــه ب ک
ــه ســمت اهــداف گام  ــا خالقیــت ب ب

ــردارد. ب
ــا اینکــه  ــان گفــت: چــرا ب وی در پای
ــرف  ــت ص ــه مملک ــن بودج بیش تری
آمــوزش و پــرورش می شــود، امــا 
هزینــه ایــاب و ذهــاب طــالب و ائمــه 
جماعــات مــدارس بــا تحقیــر و تأخیــر 

پرداخــت می شــود.
شــهید  بــه  نیــاز  حرکــت  ایــن 
ــاء اهلل  ــما ان ش ــه ش ــا دارد ک رجایی ه
ــید. ــد باش ــا می توانی ــتید و ی ــا هس ی

نامه مهم استاد قرائتی به مدیران 
آموزش و پرورش
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