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نشـــریه اینترنتی
سرویـس استان ها
خبرگزاری حــوزه
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درکالمعلماومدیرانحوزههایعلمیهکشور؛

ویژگیهـای مهم «طلبه موفق»
خاطره جالب یک مدیر ارشد حوزوی
از ارتباط قلبی جوانان انگلیسی با شهدای ایرانی...
هدیه متفاوت فرزند شهید مدافع حرم به
امام جمعه همدان
طالب با حداکثر درآمد  ۹۰۰هزار تومان در ماه
چگونه امرار معاش کنند !
متن کامل اخبار را در  www.hawzahnews.comبخوانید
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خبرگزاری رسمی حوزه

گفتگویاختصاصیحوزهنیوز؛

آیتاللهبنابیمدیرحوزهعلمیهبناب

فرهنـگ
هوایتنفسی
جامعه است

برای مطالعه هر خبر ،روی تیتر آن در فایل پیدیاف کلیک کنید.
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تدابیر امام خامنه ای و اعترافات
دشمن انگشت به دهان
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خاطره جالب رئیس مرکز ارتباطات حوزههای علمیه کشور از جوانان انگلیسی؛

جوانان لندنی که به عشق شــهید ابراهیم هادی گریه می کردند

در جلســه ای بــا جوانــان غربــی ،بــه مناســبتی بحــث شــهدا پیــش آمــد؛ بــه آنهــا گفتــم شــا از شــهدای ایـران چــه کســی را
میشناســید؟ گفتنــد «شــهید حججــی را مــی شناســیم»؛ ســؤال کــردم از شــهید حججــی چــه مــی دانیــد؟ گفتنــد خاطـرات
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.

تاالســام و المســلمین حاجتــی،
حج 
نویســنده کتــاب عصر امام خمینــی(ره)،
در یادداشــتی بــا اشــاره بــه ســخنان
جالــب توجــه «اوزی روبیــن» ،فرمانــده
ســابق دفــاع موشــکی اســرائیل غاصب
«اوزی روبیــن» ،گفــت :تعمــق و تامــل
در آن ســخنان را بــه همــه دوســت
داران انقــاب توصیــه مینمایــم....

چــه کســی را مــی شناســید؟ گفتنــد «شــهید
ابراهیــم هــادی را مــی شناســیم»؛ بنــده کتــاب
«ســام بــر ابراهیــم» کــه دو جلــد اســت را
خوانــده بــودم و شــناخت آنهــا هــم از ایــن
شــهید از طریــق همیــن کتــاب بــود.

اعترافــات ایــن کارشــناس نخبــه
امنیتــی رژیم صهیونیســتی بســیار مهم
و عبــرت آمــوز اســت.
روبیــن همــان صهیونیســتی اســت که
قبــا حضــرت آقــا بــه مناســبتی بــه
یکــی دیگــر از اعترافــات وی اشــاره
نمــوده بودنــد ( کــه بــه احتــرام فتوحات
عظیــم دانشــمندان ایرانــی کاله از ســر
بــر میــدارم )....
ایــن اعترافــات دقیــق و البتــه از ســر
ناچــاری تائیدیــه مجــددی اســت بــر
اینکــه؛
در تمــام ســالهای پــس از انقــاب
تــا کنــون در هــر زمینــه ای کــه
نزدیک به نیم
«رهنمودهــای امامیــن» انقــاب «ســر
لوحــه» برنامــه ریــزی و عمــل و اجــرا ساعت مشغول
خاطره گفنت از
قــرار گرفــت دشــمنان «انگشــت بــه
شهید ابراهیم هادی
دهــان» شــدند...
و در هــر زمینــه و زمانــی کــه بماننــد
شــیوه داعیــه داران ســازش و مذاکــره
و طراحــان داخلــی برجــام ؛ «گفتمــان
اصیــل» امــام و انقــاب مــورد «تغافل
و تحریــف» قــرار گرفــت دشــمنان
«انگشــت بــر ماشــه تحریــم و تهدیــد
و ایجــاد آشــوب نهادنــد....
الحــق کــه بــا دیــدن و شــنیدن ایــن
«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

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.

بــه گــزارش خبرگــزاری «حــوزه» از ســمنان،
حجتاالسالموالمســلمین ســیدمفید حســینی
کوهســاری ،رئیــس مرکــز ارتباطــات و امــور
بینالملــل حوزههــای علمیــه کشــور ،در
دیــدار بــا خانــواده شــهید خبرنــگار روح اهلل
مؤمنیــان ،بــه بیــان خاطــره ای از دیــدار بــا
ایــن جوانــان نزدیــک بــه نیــم ســاعت
تعــدادی از جوانــان لنــدن پرداخــت و گفــت:
امــروزه دیگــر آدم هایــی کــه آن طــرف کــره مشــغول خاطــره گفتــن از شــهید ابراهیــم
زمیــن هــم هســتند بــا شــهدا انــس مــی هــادی بودنــد کــه برایــم بســیار جالــب بــود؛
گیرنــد؛ چنــد وقــت قبــل چنــد نفــری بــه قــم مــن خــودم بــا اینکــه کتــاب شــهید را خوانــده
آمــده بودنــد و مهمــان مــا بودنــد اینهــا همــه بــودم ،امــا اینقــدر خاطــره از ایــن شــهید در
جوانهــای  ۲۰تــا  ۲۵ســاله بودنــد و ایــن ذهــن نداشــتم کــه جوانــان غربــی تعریــف
کردنــد و نکتــه جــال ایــن بــود کــه در حیــن
جــوان هــا ســاکن لنــدن بودنــد.
تعریــف خاطــرات شــهید هــادی ،گریــه مــی
در جلســه ای بــا جوانــان غربــی ،بــه کردنــد.
مناســبتی بحــث شــهدا پیــش آمــد؛ بــه آنهــا
بنــده بــه جوانــان حاضــر در جلســه گفتــم
گفتــم شــما از شــهدای ایــران چــه کســی را
میشناســید؟ گفتنــد «شــهید حججــی را مــی چقــدر خــوب بــا شــهدای مــا آشــنا هســتید؟
شناســیم»؛ ســؤال کــردم از شــهید حججــی گفتنــد مــا در غــرب بــا توجــه بــه تهاجــم
چــه مــی دانیــد؟ گفتنــد خاطــرات شــهید را فرهنگــی موجــود ،خودمــان را بــا شــهدا حفــظ
خوانــده بودیــم و مــی دانیــم ،لــذا بــا ایــن میکنیــم و همیــن خاطــرات شــهدا را مــی
کــه نــه فارســی و نــه عربــی بلــد بودنــد و بــه خوانیــم و آنهــا را الگــو قــرار مــی دهیــم.
انگلیســی صحبــت مــی کردنــد ،کلــی خاطــره
شــهدای مــا امــروزه دســت خیلــی هــا را
از شــهید حججــی نقــل کردنــد.
گرفتــه انــد و اگــر شــهدا نبودنــد معلــوم نبــود
آشــنایی ایــن افــراد بــرای بنــده عجیــب مــا هــم کجــا بودیــم و اینکــه در راه اســام و
بــود ،گفتــم شــاید چــون شــهید حججــی انقــاب باشــیم یــا خیــر؟.
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
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ویژگیهــای مهم طلبه موفق
در کالم علما و مدیران اســتانی حوزه های علمیه کشور

جمعــی از علــا و مدیـران حــوزه هــای علمیــه کشــور ،در گفتگــو بــا خربنــگاران خربگـزاری «حــوزه» ،نــکات مهمــی را پیرامــون ویژگیهــای 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.
طلبگــی اصولــی دارد از جملــه آن ،رعایــت زی طلبگــی ،داشــن تقــوا ،داشــن اراده قــوی ،اخــاص و اخــاق حســنه اســت .طلبــه موفــق کســی اســت کــه از
فرصتــی کــه دراختیــارش قــرار گرفتــه بــرای تبلیــغ و نــر دیــن بــه خوبــی بهــره بــرد.

در سهایی که از نان ســفره واجبتر هســتند
آیــت اللــه ســید احمــد علــم الهــدی ،مناینــده ولــی فقیــه در خراســان رضــوی گفــت :درس خوانــدن بـرای درس خواندن برای
طلبــه واجــب رشعــی اســت و امــر تفقــه شــامل شــاگرد و معلــم مــی شــود ،زیـرا هــر دو ،مصــداق کامــل طلبه واجب شرعی
آیــه نفــر هســتند و تحصیــل و توســعه آن واجــب اســت.
است

آیــت اللــه ســید یوســف طباطبایی نـژاد ،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 طالب 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.

هدایتگری مردم
باشرافتترین کار

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.

تمدن سازی بدون
حضور حوزه های
علمیه و روحانیت
ممکن نیست

حجــت االســام و املســلمین ســید مهــدی قریشــی ،امــام جمعــه ارومیــه ،رســالت طلبگــی را از آموزههــای

مهــم حســینی و ادامــه راه ســید و ســاالر شــهیدان دانســت و اظهــار داشــت :حضــور در مســیر انبیــای الهی طلبگی امتداد مسیر
و تــاش بـرای ترویــج معــارف اســامی و دینــی یکــی از مهمرتیــن نعمتهــای الهــی اســت کــه باید قــدردان سیدالشهدا(ع) است

ایــن لطــف الهــی باشــیم و در پیمــودن مســیر و انجــام وظایــف خــود تــاش کنیــم.
حجــت االســام و املســلمین به ـرام پــور ،مدیــر حــوزه علمیــه خوزســتان ،در خصــوص شــاخصه هــای برای امربهمعروف ابتدا
طلبــه موفــق ،گفــت :طلبــه بایــد دیــن خــدا را اول ب ـرای عمــل کــردن خــودش بشناســند و ســپس بـ
ـکامـا باید از خودمان شروع
دعــوت مــردم بــه رعایــت تقــوا و ســبک زندگــی اســامی ،مــردم را بــه ســوی خداونــد متعــال و احـ
کنیم
متعالــی رشیعــت نــاب محمــدی ،دعــوت کنــد.
حجــت االســام واملســلمین عبدالرضــا محمــودی ،مدیــر حــوزه علمیــه خواهـران فــارس ،گفــت :شناســنامه شناسنامه حوزه علمیه
حــوزه علمیــه بــه تولیــدات علمــی آن اســت ،بــه همیــن دلیــل تــاش هــای بســیاری در حــوزه علمیــه به تولیدات علمی آن
فــارس پیرامــون امــر پژوهــش انجــام شــده اســت.
است

حجتاالسالمواملســلمین نــادر رنجــر ،مدیــر حــوزه علمیــه کردســتان گفــت :زمانــی کــه یــک طلبــه

مشــغول درس خوانــدن اســت ،بایــد افــق دیــدش جامعـهای باشــد کــه منتظرنــد در آینــده از بارقههــای افق دیدتان را افزایش
علمــی او اســتفاده کننــد؛ اگــر دارد فقــه و اصــول میخوانــد ،ایــن را بــا نــگاه بــه جامعــه خــودش ترســیم
دهید

کنــد تــا بتوانــد در آینــده پاســخ گــوی نیازهــای جامعــه باشــد.

حجتاالسالمواملســلمین ایرانــی ،مدیــر حــوزه علمیــه کرمانشــاه ،گفــت :طلبــه موفــق آن فــردی اســت

کــه خودســازی و تهذیــب در کنــار حضــور در فعالیتهــای جهــادی و خدمــت بــه محرومیــن را از چگونه یک طلبه موفق
باشیم
ابتــدای رشوع مســیر طلبگــی ،جــزء برنامههــای اصلــی خــودش در بــدو ورود بــه حــوزه بدانــد.

حجتاالسالمواملســلمین شــمس ،مدیــر حــوزه علمیــه یــزد ،اظهارداشــت :طــاب بایــد برنامهریــزی

برنامه ریزی دقیق
دقیقــی در طــول ســاعات شــبانهروزی خــود بـرای مطالعــه و درس خوانــدن داشــته باشــند ،چراکــه نظــم
برای ساعات شبانه روز

در تحصیــل بــه شــکوفایی اســتعدادهای علمــی آنهــا کمــک بس ـزایی میکنــد.

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 اخالص در عمل،
بـرای یــک طلبــه بایــد مهــم باشــد ،اخــاص اســت .یعنــی بــه هــر میـزان کــه نیت طلبــه ای کــه وارد مدرســه بهترین شاخصه و معیار
علمیــه مــی شــود ،خالــص و رصفــا ایــن راه را بـرای رضــای خداونــد اهــل بیــت عصمــت و طهارتــش ،آمــاده طلبه موفق است
کــرده باشــد ،بــه نظــرم میتوانــد بــا پشــتکار یکــی از بهرتیــن رسبــازان حــرت حجت(عــج) شــود.
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نشریه اینترنتی ســرویس استانهای خبرگزاری حوزه

خدمات اجتماعی

طرح های پژوهشی حوزه
خواهران کرمان بررسی شد

جلســه شــورای علمــی پژوهشــی
مدیریــت حــوزه علمیــه
خواهــران اســتان کرمــان بــا
حضــور محمــود خالقــی ،دبیــر
شــورای علمــی تربیتــی حــوزه
هــای علمیــه خواهــران کشــور
برگــزار شــد.
در ایــن جلســه ابتــدا در
خصــوص فعالیــت هــای شــورای
علمــی پژوهشــی اســتان
توضیحاتــی توســط محبوبــه
جــوکار ،معــاون پژوهــش حــوزه
خواهــران اســتان کرمــان ارائــه
و بــه ســه برنامــه شــاخص ایــن
شــورا در ســال ۹۹اشــاره شــد.
ســپس برخــی از اعضــای شــورا
بــا تاکیــد بــر ضــرورت توجــه
بــه آمــوزش پژوهــش محــور ،در
خصــوص پــاره ای از مشــکالت
آموزشــی ،پژوهشــی و فرهنگــی
 تربیتــی مــدارس ســخنانیایــراد کردنــد.
بایدها و نبایدهای پوشش
طلبگی

کرســی آزاداندیشــی «بایدهــا
و نبایدهــای پوشــش طلبگــی
و نقــش آن در ســبک زندگــی
اســامی» در مدرســه علمیــه
خدیجــه کبــری اصفهــان
برگــزار شــد.
در ایــن کرســی آزاد اندیشــی
عصمــت همتــی بــه عنــون داور
و خانــم صفــاری بــه عنــوان
دبیــر کرســی و  ۳۲نفــر از
طــاب بــه عنــوان موافقیــن و
مخالفیــن حضــور داشــتند ،در
ابتــدای جلســه خانــم صفــاری
دبیــر کرســی ،ضمــن تبییــن
مســئله بــه نــکات کلیــدی
ایــن بحــث بایدهــا ،نبایدهــا و
پوشــش طلبگــی اشــاره کــرد.
در ادامــه جلســه خانــم همتــی
بــه مفهــوم پوشــش و حــد آن در
آیــات قــرآن اشــاره کــرد و بــه
شــبهاتی کــه پیرامــون حجــاب
و عفــت بــود پاســخ داد.

بانـوان طلبــه
خواهران طلبه
مدرسه علمیه حرضت
نرجس(س) سنگرهای
مقاومت در برابر
ویروس منحوس کرونا
را ترک نکرده اند و
این بار در اقدامی
آتش به اختیار ،بار
دیگر حامسه بانوان
پشت جبهه هشت
سال دفاع مقدس را
تداعی می کنند.

تهیه بستههای غذایی محرومان با  ۲۷سال نماز استیجاری

خانــم شایســته خــوی ،مدیــر مدرســه علمیــه حــرت نرجــس(س) مشــهد،
بــا اشــاره بــه گوشــه هایــی از خدمــت جهادگ ـران ایــن مدرســه بیــان کــرد:
طــاب ایــن مدرســه عــاوه بــر تهیــه و توزیــع پــک مــواد بهداشــتی و غذایــی
در ســطح نیازمنــدان شهرســتان ،مشــارکت در تهیــه بســته هــای غذایــی بـرای
بیــاران مبتــا در بیامرســتان هــا داشــته انــد.
وی بــا اشــاره بــه فعالیــت طــاب مدرســه در تهیــه بیــش از  ۷ه ـزار ماســک
در منــازل آنــان ،ابـراز کــرد :بخــش دیگــری از فعالیــت طــاب جهادگــر شــامل
حرکــت هــای بــی نظیــر قبــول منــاز اســتیجاری توســط طــاب بــه مــدت ۲۷
ســال بــرای خریــداری بســته هــای مــواد غذایــی بــوده اســت کــه انصافــا
حرکــت تــازه و شایســته ای بــوده اســت.
افزایش ۱۳درصدیپذیرش
حوزهعلمیهخواهرانبوشهر

حجــت االســام علــی اکبــر
اســماعیلی ،مدیــر حــوزه علمیــه
خواهـران اســتان بوشــهر ،بــا اشــاره
بــه فعالیــت  ۲هـزار بانــوی طلبــه در
دیــار خلیــج فــارس ،گفــت :پذیــرش
حــوزه علمیــه خواهــران اســتان در
ســال جــاری  ۱۳درصــد افزایــش
یافتــه اســت.
وی افــزود :بــا توجــه بــه
محدودیتهــای ناشــی از ویــروس
کرونــا و عــدم تبلیــغ چهــره بــه
چهــره و حضــوری در جامعــه ،امــا
بــا بکارگیــری طرحهــای جایگزیــن
و اســتفاده از ظرفیتهــای طــاب و
مبلغــان خواهــر در پذیــرش ،حــوزه
اســتان رشــد  ۱۳درصدی در مقایسه
بــا ســال گذشــته را تجربــه کــرد.

تشرف بانوی فیلیپینی به
شریعــت ناب محمدی

بــه گــزارش خبرنــگار خبرگــزاری
حــوزه از بوشــهر ،بانــوی اهــل
کشــور فیلیپیــن ،بعــد از انجــام
تحقیقــات الزم ،در حضــور
حجــت االســام والمســلمین
غالمعلــی صفایــی بوشــهری،
نماینــده ولــی فقیــه در اســتان
بوشــهر بــا ادای شــهادتین بــه
دیــن اســام مشــرف شــد و
رســم ًا مذهــب شــیعه جعفــری را
بــه عنــوان مذهــب خــود انتخــاب
کــرد.
ایــن بانــوی فیلیپینــی بعــد از
مســلمان شــدن نــام «زینــب»را
بــرای خــود انتخــاب کــرد.

ب اهل بیت(علیه السالم) کلیدِ درهای خیر و رحمت است
ُح ّ

فریــده ســاوری ،مبلــغ مدرســه علمیــه عالــی الزهــرا(س) گــرگان،
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
ـب بــه اهــل بیــت(ع) دانســت.
بــه خداونــد را ُحـ ّ
وی افــزود :محبــت بــه اهــل بیــت عصمــت و طهــارت(ع) تمامــی
خوبــی هــا ،کمــاالت و ســعادت را بــه دنبــال دارد؛ هــدف آفرینــش
نیــز رســیدن انســان بــه کمــال معنــوی و تقــرب الهــی اســت کــه
یکــی از راه هــای رســیدن بــه کمــال ،حــب بــه اهــل بیــت عصمــت
و طهــارت(ع) اســت.
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فراخوان ایده های فرهنگی
«طلیعهحضور»

مریــم جــان جــان ،معــاون
فرهنگــی تبلیغــی مدیریــت حــوزه
علمیــه خواهــران اســتان همــدان
از اعــام فراخــوان «ایــده هــای
فرهنگــی در خصــوص طلیعــه
حضــور طــاب جدیــد الــورود»
خبــر داد و از فعــاالن فرهنگــی
خواســت ایــده هــای خــود را در
پیــام رســان ایتــا بــه آیدی
@ mjanjn1362ارسال کنند.

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

ژیــا شــهبازپور ،معــاون فرهنگــی
مدرســه علمیــه زینــب کبــری (س)
ارومیــه از اجـرای پویــش «هــر خانــه
یــک پرچــم ع ـزا» خبــر داد.
در ایــن طــرح ،بانـوان طلبه بــا حضور
فعــال در شــبکههای اجتماعــی،
بــه شــبهات موجــود دربــاره دیــن،
ویــروس کرونــا و شــبهات محــرم
یدادنــد و پویــش « هــر
پاســخ م 
خانــه یــک پرچــم عـزا» را نیــز تبلیغ
میکردنــد.
اولین وظیفه بانوان طلبه در
جامعه امروز

زهــرا فقیــه ،مدیــر مدرســه
علمیــه حضــرت زینــب(س)
کرمــان بــا اشــاره بــه ویژگــی
هــای طلبــه موفــق امــروزی،
اولیــن وظیفــه طــاب بــه ویــژه
بانــوان طلبــه را شــناخت هویــت
طلبگــی و فهمیــدن و پــی بــردن
بــه موقعیــت و جایــگاه خاصــی
دانســت کــه در جامعــه از آن
برخوردارنــد.
اعالم نتایج نهایی آزمون
ورودی جامعهالزهرا(س)

نتایــج نهایــی آزمــون ورودی
جامعهالزه ـرا(س) در ســال تحصیلی
 1399-1400خبــر داد.
داوطلبــان بــا ورود بــه ســامانه
پذیرش جامعــه الزه ـرا(س) از طریق
لینـک میتواننــد وضعیــت
ایــن لینــک
قبولــی خــود را مشــاهده کننــد.
شــیوه آمــوزش جامعــه الزه ـرا(س)
بــرای نیمســال اول بــه صــورت
مجــازی اســت و دفترچــه راهنمــای
شــیوه آموزشــی و اطالعــات مربــوط
بــه ســامانهها و پشــتیبانی در روز
ثبــت نــام نهایــی ارائــه مــی شــود.
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اخبار

ارسال  ۴هزار اثر به دبیرخانه آثار پژوهشی حوزه علمیه خراسان
از پژوهش چه خرب؟

هــادی حصــاری ،مدیــر ترویــج پژوهــش معاونــت پژوهــش حــوزه علمیــه خراســان بــا اشــاره
بــه دریافــت حــدود  ۴هــزار اثــر پژوهشــی طــاب ایــن حــوزه ،گفــت :بــر ایــن اســاس رشــد
 ۱۴درصــدی نســبت بــه فراخــوان گذشــته و رشــد  ۱۷برابــری نســبت بــه نخســتین فراخــوان
در کارنامـ ه آثــار پژوهشــی بــه ثبــت رســید.
وی بــا بیــان اینکــه پژوهــش یــک رونــد فعــال و ســامان بخــش بــرای کشــف ،بازنگــری پدیدههــا،
رخدادهــا ،رفتارهــا و فرضیههــا محســوب مــی شــود ،گفــت :پژوهــش در هــر موضــوع ،بــه هــر
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 راهحلهــای 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 پلـهی پانزدهــم رســید.
#خراسان رضوی

شیوه های برگزاری دروس حوزه علمیه یزد اعالم شد
از آموزش چه خرب؟

حجــت االســام ســید عبــاس حســینی پــور ،معــاون آمــوزش حــوزه علمیــه اســتان یــزد ،بــا
اشــاره بــه شــیوه هــای برگــزاری دروس در ایــام کرونــا ،اظهارداشــت :هــم اکنــون  4شــیوه
بــرای برگــزار ی دروس انتخــاب شــده کــه مدیــران مــدارس علمیــه بنــا بــر شــرایط هــر
شــهر ،مجــاز بــه اســتفاده از روش هــای پیشــنهادی هســتند.
 -1برگــزاری همــه کالس هــا اعــم از دروس اصلــی و جنبــی بــه صــورت حضــوری در مــدارس مدیران مدارس
کــم جمعیــت بــا رعایــت همــه شــیوه نامههــای بهداشــتی و رعایــت فاصلــه گــذاری اجتماعــی علمیهمختار
هستند بنا
مناســب و همچنیــن مــدارس پرجمعیــت بــا تقســیم بنــدی کالس هــا در ســاعات متفــاوت شــبانه
روز و همچنیــن ایجــاد کالس هــای متعــدد بــرای دروس پرجمعیــت بــا رعایــت شــیوه نامــه به وضعیت
کرونایی هر
هــای بهداشــتی.
شهرستان،
 ۲ـ برگــزاری همــه کالس هــا اعــم از دروس اصلــی و جنبــی بــه صــورت حضــوری در مــدارس نسبت به آیین
کــم جمعیــت بــا رعایــت همــه شــیوه نامههــای بهداشــتی و رعایــت فاصلــه گــذاری اجتماعــی نامه ارسال
مناســب و برگــزاری حضــوری دروس اصلــی در مــدارس پرجمعیــت و برگــزاری مجــازی دروس شده ،عمل
کنند.
جنبی .
 ۳ـ برگــزاری دروس اصلــی بــه صــورت حضــوری در تمــام مــدارس و برگــزاری دروس جنبــی
بــه صــورت مجــازی.
 ۴ـ 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
جانبــه بــا مــدارس را داشــته ،ضمــن اینکــه بــر اســاس مصوبــه مرکــز مدیریــت حــوزه هــای
علمیــه کشــور ،دروس مجــازی بایســتی از طریــق ســامانه پیشــخوان بارگــذاری شــود.
#یــــزد

کوتاه

نحوه برگزاری کالسهای درس
مدارس علمیه دامغان

حجتاالســام محمدمهــدی ملــک
آســتانه ،معــاون آمــوزش مدرســه علمیــه
امــام باقر(علیــه الســام) مطلبخــان
دامغــان ،در مــورد شــیوه برگــزاری
دروس اظهــار کــرد :بــا توجــه مصوبــه
شــورای آمــوزش حــوزه اســتان مقــرر
شــد کــه طــاب غیربومــی بهصــورت
مجــازی و بــا نظــارت اســتاد مربوطــه و
طــاب بومــی بــا رعایــت پروتکلهــای
بهداشــتی بهصــورت حضــوری در
کالسهــا شــرکت کننــد.
باشرایطمسکنوگرانیاجناسنمیتوان
جوانان را تشویق به ازدواج کرد

حجتاالســام حســین جاللــی ،نماینــده
رفســنجان در مجلــس شــورای اســامی،
بــا اشــاره بــه حــدود  ۳.۵میلیــون خانــه
خالــی در کشــور ،گفــت :بــا شــرایط
مســکن و همچنیــن گرانــی اقــام و
اجنــاس نمیتــوان بــه جــوان اعــام
کــرد کــه ازدواج کنیــد ،چــرا کــه او
بالفاصلــه پاســخ میدهــد نــه مســکن
دارم و نــه شــغل و درآمــدی ضمــن اینکه
آینــده هــم بــرای مــن مبهــم اســت.
#کرمان

امام جمعه جدید شهرستان شوش
معارفه شد

آییــن تکریــم و معارفــه امــام جمعــه
شهرســتان شــوش ،بــا حضــور نماینــده
ولیفقیــه در خوزســتان ،برگــزار و ضمــن
تقدیــر از حجتاالسالموالمســلمین
امــام ،حجتاالســام مهــدی علیــزاده
بهعنــوان امــام جمعــه جدیــد شهرســتان
شــوش معارفــه شــد.
گفتنــی اســت حجتاالسالموالمســلمین
امــام بــه مــدت  ۲۹ســال در جایــگاه
امامت جمعه شهرســتان شــوش مشــغول
فعالیــت بــود .کــه هماکنــون فــردی
جوانتــر ،بهجــای ایشــان در منصــب
امامــت جمعــه معارفــه شــده اســت.
#خوزستان

راه اندازی سامانه آموزش آنالین در حوزه تهران
از امور طالب چه خرب؟

حجــت االســام والمســلمین رحیمــی صــادق بــا اشــاره بــه طراحــی و راه انــدازی
ســامانه آمــوزش آنالیــن در حــوزه علمیــه تهــران ،گفــت :ایــن ســامانه دارای
قابلیــت هایــی همچــون اســتفاده  ۸هــزار طلبــه ،امــکان برگــزاری همزمــان یــک
هــزار کالس بــه صــورت تصویــری ،امــکان حضــور و غیــاب طــاب و ...اســت.
مدیــر حــوزه علمیــه تهــران بــا اشــاره بــه تدویــن آییــن نامــه آموزشــی حــوزه اســتان
بــرای ســال تحصیلــی جدیــد ،ادامــه داد :بــرای ارتبــاط مســتمر طــاب بــا اســاتید و مدیــر
مدرســه ،مقــرر شــده اســت هفتــه ای یــک بــار طــاب در مدرســه حضــور پیــدا کننــد.
همچنیــن برنامــه هایــی ماننــد برگــزاری درس اخــاق هــم بــا رعایــت پروتــکل هــای
بهداشــتی اجــرا شــود.
#تهران

طالب چشم انداز تبلیغی برای
خود ترسیم کنند

حجــت االســام والمســلمین احــد
عبداللهــی ،مدیــر حــوزه علمیــه لرســتان
در افتتاحیــه دوره میثــاق طلبگــی طــاب
جدیــد ،گفــت :طــاب از همان بــدو ورود
بــه حــوزه بــرای کســب معــارف اخالقــی
و تهذیبــی و علمــی پژوهشــی تــاش
کننــد و بــا حضــور مســتمر در کالس
هــای درس و بحــث ،چشــم انــداز تبلیغی
مطلوبــی بــرای خــود ترســیم کننــد.
#لرستان
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فرهنگ هوای تنفسی جامعه است

ســخن حــوزه| آیــت اهلل باقــری بنابــی گفــت :مجلــس یازدهــم بــه
مســئولیت خطیــر خــود در بحــث فرهنــگ و مســائل مربــوط بــه آن
بــه عنــوان یکــی از دغدغــه هــای اصلــی جامعــه اســامی و مطالبــات
مهــم مقــام معظــم رهبــری توجــه ویــژه داشــته باشــد.
آیتاللــه شــیخ عبداملجیــد باقــری بنابــی،
در گفتگــو بــا خربنــگار خربگ ـزاری «حــوزه»
در تربیــز ،بــا اشــاره بــه مطالبــات فرهنگــی
مقــام معظــم رهــری از مجلــس یازدهــم،
اظهــار داشــت :الت ـزام بــه مســائل دینــی و
تقــوا ،بهعنــوان پیــران کلیــدی احیــاء و
برپــا داشــن فرهنــگ اســامی بــه معنــای
کامــل آن اســت ،لــذا بـرای پیشــرد اهــداف
بــزرگ نظــام اســامی ،در برنامــه کالن
دولــت اســامی بهویــژه مجلــس یازدهــم

بهعنــوان یــک وظیفــه خطیــر مــورد توجــه
ق ـرار گیــرد.
وی ادامــه داد :امــر اقامــه منــاز بهعنــوان
نخســتین مثــره و نشــانه حکومــت صالحــان
و در رتبــه بعــدی «زکات» بهمثابــه تنظیــم
مالــی جامعــه و زمینهســاز زیرســاختهای
فرهنگــی و «امربهمعــروف و نهــی از
منکــر» جهــت ساملســازی فرهنــگ جامعــه
اســامی ســه امــر مهــم بــه اســتناد کالم
وحــی در آیــه رشیفــه  ۴۱ســوره حــج ،بــا

اســتقرار حاکمیــت الهــی در نقطــهای از
زمیــن ،بــر دوش مؤمنــان و بنــدگان زبــده
خداونــد قــرار گرفتــه اســت« :الَّذیــ َن إِ ْن
الصــا َة َو آت َــ ُوا
َم َّک َّناهُــ ْم ِفــی ْالَ ْر ِض أَقا ُمــوا َّ
الــ َّزکا َة َو أَ َمــ ُروا بِالْ َم ْعــ ُر ِ
وف َو نَ َهــ ْوا َعــنِ
الْ ُم ْنکَــ ِر َو لِلَّــ ِه عا ِقبَــ ُة ْالُ ُمــورِ» .بخشــی از
ایــن بــار ســنگین نیــز بــر عهــده مجلــس
شــورای اســامی قــرار گرفتــه اســت.
مدیــر حــوزه علمیــه بنــاب افــزود :نقــش
اقامــه منــاز ،زکات و امربهمعــروف و نهــی
از منکــر در اعتــاء و ارتقــای فرهنــگ
اســامی بهعنــوان زیرســاخت وضــع قوانیــن
اســامی ،یکــی از مطالبــات اصلــی رهــر
معظــم انقــاب اســت کــه بایــد مــورد توجــه
و اهتــام مجلــس یازدهــم قــرار گیــرد.
وی ادامــه داد :مقــام معظــم رهــری در

اهمیــت فرهنــگ میفرماینــد« :فرهنــگ و
صفآرایــی فرهنگــی در مقابــل دشــمن آن
چیــزی اســت کــه بنــده هــم اگــر در راه آن
کشــته شــدم ،احســاس میکنــم کــه درراه
خــدا کشــته شــدهام».
آیتاللــه باقــری بنابــی یــادآور شــد :مقــام
معظــم رهــری ،بحــث فرهنــگ را از اقتصــاد
هــم مهمتــر دانســته و فرهنــگ را بهمنزلــه
هوایــی دانســتهاند کــه ناچاریــم از ایــن هــوا
تنفــس کنیــم.
مدیــر حــوزه علمیــه بنــاب در پایــان گفــت:
مجلــس یازدهــم بــه مســئولیت خطیــر خــود
در بحــث فرهنــگ و مســائل مربــوط بــه
آن بهعنــوان یکــی از دغدغههــای اصلــی
جامعــه اســامی و مطالبــات مهــم مقــام
معظــم رهــری توجــه ویــژه داشــته باشــد.

راه انــدازی ســطح  ۳رشــته تخصصــی مشــاوره اســامی
در حــوزه کاشــان

طــاب بــا حداکــر درآمــد  ۹۰۰ه ـزار تومــان در مــاه
چگونــه ام ـرار معــاش مــی کننــد

ظلم بزرگ بودجه ای به حوزه علمیه
مگرحوزهعلمیهجزومراکزآموزشعالیمحسوبمنیشود؟

حجــت االســام امیرحســین فرجــی ،معــاون تهذیــب حــوزه
علمیه کاشــان ،از راه اندازی رشــته تخصصی مشــاوره اســامی
ســطح ،۳در ســال تحصیلــی جدیــد در حــوزه علمیــه کاشــان
خــرداد 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.
وی بــا بیــان اینکــه رشکــت کننــدگان در دوره هــای
تخصصــی و عمومــی ســال  ۹۸مــی تواننــد در رشــته
مشــاوره اســامی رشکــت کننــد ،اظهــار کــرد :کســانی
کــه موفــق بــه اخــذ مــدرک تخصصی مشــاوره اســامی
شــوند مــی تواننــد در مقطــع دکــری روانشناســی و
مشــاوره نیــز رشکــت کننــد.

حجــت االســام یوســف رشیــف زاده ،بــا بیــان اینکــه از میــان
 ۱۴هـزار و ۸۰۰طلبــه متاهــل ،تعداد ۳هـزار و ۴۰۰نفر هزینه
مختــری بــه عنوان کمــک اجازه مســکن دریافــت می کنند،
اظهــار کــرد :مســئوالن حــوزه خراســان بـرای کاســته شــدن از
مشــکالت معیشــتی طالب که بــا حداکــر ۹۰۰هزار تومــان در
مــاه بــه ســختی امرار معــاش می کننــد و در حال حــارض نیز با
توجــه به شــیوع بیامری کرونــا و توقف فعالیت هــای جانبی،
دوچنـدان شــده ،برنامــه ریــزی هایــی انجــام داده و می دهند.
وی افــزود :تــاش مــی شــود بــا اســتفاده از ظرفیــت هــای
موقوفــات و کمــک خیرین نســبت به کمرت شــدن مشــکالت
عدیده معیشــتی طالب کــه از تاکیـدات رهرب معظــم انقالب،
اعضــای شــورای عالــی و مدیــر حــوزه علمیــه خراســان اســت،
کارهــای مطلــوب و نتیجــه بخشــی انجام شــود.

حجت االســام و املســلمین احمد حســین فالحی ،ســخنگوی
کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ،با ابراز تاسف از اینکه
بــا وجود گذشــت چهــل و یک ســال از پیروزی انقالب اســامی
هنــوز حوزههــای علمیــه هیچ جایــگاه رســمی در بودجههای
ســاالنه کشــور ندارنــد ،گفــت :مگــر حوزه علمیــه جــزو مراکز
آمــوزش عالــی و فرهنگــی محســوب منیشــود؟ .حوزههــای
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 پروژههای عمرانی نیمــه کاره
حوزههــای علمیــه اســتان تــاش بــر ایــن اســت تــا رسیعتــر
شــاهد حل مشــکالت باشــیم ،گفت :دولت قبول کرده اســت
تــا دو پــروژه نیمــه متــام اســتان را تکمیــل کند ،امــا مبلغی که
بـرای ایــن کار اختصــاص داده آنقــدر اندک اســت که حتی یک
پــروژه هــم بــا آن منیتـوان بــه پایــان رســاند.

نشریه اینترنتی ســرویس استانهای خبرگزاری حوزه

7
خاطرات

مدرسه مجازی حسینی در اصفهان راه اندازی شد

محرمی که متفاوت تر از هر سال
برگزار شد

#دفرت_تبلیغات

مجیــد شــجاعی ،رئیــس اداره آمــوزش هــای کاربــردی مبلغــان دفتــر تبلیغــات اســامی
اصفهــان از راه انــدازی مدرســه مجــازی حســینی علیــه الســام ویــژه خانــواده طــاب
و مبلغــان خبــر داد.
وی بــا بیــان ایــن کــه مدرســه مجــازی حســینی علیــه الســام در قالــب پنــج درس
برگــزار مــی شــود ،اظهــار داشــت :معمــاری عــزاداری ،خانــواده حســینی علیــه الســام،
احــکام عــزاداری ،زمینــه هــای اجتماعــی عاشــورا و دســتاوردهای اجتماعــی عاشــورا ،عناویــن
ایــن مدرســه مجــازی را تشــکیل مــی دهنــد.

ـال روســتا
مــی دانســتم محــرم امسـ ِ
بــا ســال هــای قبــل خیلــی فــرق
داد و شــاید کرونــا اجــازه ندهــد
مثــل ســال هــای گذشــته همــه
مــردم در حســینیه جمــع شــوند و
عــزاداری کننــد.
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دم دم هــای غــروب بــود رســیدم
روســتا 2 ،روز مانــده بــود بــه محرم،
از همــان ســاعاتِ اول حضــورم در
روســتا متوجــه جــو ســنگین ناشــی
از تــرس مــردم بــه دلیــل شــیوع
ویــروس کرونــا شــدم.

#مرکز_خدمات

حجتاالســام رضــا کالهکــج ،مدیــر مرکــز خدمــات حــوزه
علمیــه خوزســتان ،بــا بیــان اینکــه پــروژه  ۱۳۰واحــدی
مســکونی طــاب اهــواز در ســال  ۱۳۹۵آغــاز شــده،
اظهارداشــت :امیدواریــم آذرمــاه ســال جــاری بــا حضــور امــام
جمعــه اهــواز و ســایر مقامــات اســتانی شــاهد افتتــاح چنیــن پــروژه
بزرگــی باشــیم.
وی افــزود :ایــن پــروژه در چهــار بلــوک و زمینــی بــه مســاحت
 ۱۲هــزار و  ۳۰۰متــر در حــال ســاخت اســت کــه طــاب بــا دریافــت وامهــای بانکــی و
آوردههــای شــخصی در آن مشــارکت دارنــد.
حجتاالســام کالهکــج ،بــه گســترش همــکاری بــا نهادهــا و ســازمانهای مختلــف در
راســتای حمایــت از حوزویــان اشــاره کــرد و گفــت :رســالت و مأموریــت مرکــز خدمــات
بهویــژه در موضــوع توانمندســازی معیشــتی خانــواده طــاب بســیار حائــز اهمیــت اســت کــه
در ایــن بــاره بــه حمایــت از کســبوکارهای خوداشــتغالی و عرضــه محصــوالت تولیــدی
کارگاههــای مرتبــط بــا طــاب در فروشــگاه مجــازی مرکــز خدمــات میپــردازد.

بــه دنبــال چــاره بــودم کــه در
روســتا چــه مــی شــود کــرد.
در گــروه مبلغــان عاشــورایی کــه
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 اطــاع دهــد.

معاون فرهنگی تبلیغات اســامی هرمزگان خرب داد:

اجرای طرح امام محله در  ۱۳مسجد شهر بندرعباس
#سازمان_تبلیغات

حجتاالســام مســلم پورجمالــی ،معــاون فرهنگــی ،آموزشــی و پژوهشــی تبلیغــات
اســامی هرمــزگان گفــت :مســاجد ،عــاوه بــر آنکــه یــاد و نــام بلندمرتبــه خداونــد را در
دوران تضعیــف هویتهــای معنــوی و گسســتهای فرهنگــی ،زنــده نگــه میدارنــد،
ظرفیتــی مردمنهــاد بــرای پیشــبرد بســیاری از مشــارکتهای نیکــوکاری ،خیرخواهانــه
و کاهــش آســیبهای اجتماعــی هســتند.
وی ،طــرح امــام محلــه را از جمل ـه برنامههــای ایــن نهــاد بــرای کاربــردی کــردن مســاجد
دانســت و اظهــار داشــت :در ایــن طرحهــا مطالعــات بومشناســی مناطــق انجــام ،و امــام
جماعــت بــا توانمندســازی امــور محلــه را برعهــده گرفتــه انــد.
حجتاالســام پورجمالــی بــا اشــاره بــه اجــرای طــرح امــام محلــه در ســطح مســاجد
منتخــب اســتان و شــهر بندرعبــاس عنــوان کــرد :ایــن طــرح در راســتای تقویــت جایــگاه
ائمــه جماعــات و مســاجد در ســطح محــات اجــراشــده اســت.

طرح امام محله
از جمله
برنامههای این
سازمان برای
کاربردی کردن
مساجد است

توزیع ۴۰هزار بسته لوازمالتحریر بین دانشآموزان از محل اجرای نیات واقفین و مشارکت خیرین
#سازمان_اوقاف

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  ۵۵۳موقوفــه دارای درآمــد بــا ّنیــات 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  ۲۸قلــم کاال برای هر بســته
ابتدایــی و  ۲۳قلــم کاال بــرای متوســطه اول و دوم و بســته ســازی بــرای برگــزاری نمایشــگاه
فــروش کاالی تحصیلــی در  ۴۰بقعــه متبرکــه از دیگــر ویژگــی هــای ایــن طــرح اســت.

مبلغا ن

روضــه هــای خانگــی بــا جمــع
نوجوانــان و جوانــان ،هــر کــدام ربــع
تــا نیــم ســاعت.
دفترچــه ای گذاشــتم و ســاعت
خانــه هــای داوطلــب و آدرسشــان
را نوشــتم.
شــب هــا کامــل وقتــم پــر شــد و
بعضــی وقــت هــا هــم صبــح هــا
بــه خانــه ایــن و آن مــی رفتــم.
بعضــی از مــردم کــه نمــی توانســتند
میزبانــی کننــد ،مــی آمدنــد جلــوی
خانــه همســایه هایــی کــه روضــه
بودنــد مــی نشســتند و اشــک مــی
ریختنــد.
راوی؛ حجتاالســام موســوی.
مبلــغ اعزامــی از خوزســتان

شـناســنامه

025-۳۲۹۴۱۱۸۵
نشریهرتنتـــی
ویــــــــژه نامه این
متاس:
تلفن
حوزه 025-۳۲۹۰۱۵۲۲
خبرگزاری
بـــــــاهای
ـرویس استان
سـتبــــاط
اینترنتی ار
رسویــــس اســــتان هــا
استانها 025-32901077
خربگــزاری رســمی حــوزه خربگزاری حـــوزه
صندوق پستی۳۷۱۶۶۸۵۹۹۴ :

آدرس :قم ،بلوار محمدامین ،بلوار جمهوری اسالمی ،کوچه شامره  ،۲پالک ۱۵
پست الکرتونیکinfo@hawzahnews.ir :

نامه مهم استاد قرائتی به مدیران
آموزش و پرورش

حجــت االســام و المســلمین
محســن قرائتــی ،رئیــس ســتاد اقامــه
نمــاز کشــور بــه مناســب آغــاز ســال
تحصیلــی ۱۴۰۰ـ ۱۳۹۹در نامــه ای،
توصیــه هایــی در مــورد اقامــه نمــاز
بــه رؤســای ادارات و مدیــران مدارس
آمــوزش و پــرورش سراســر کشــور
کــرد.
وی تصریــح کــرد :رؤســای ادارات
آمــوزش و پــرورش و مدیــران و
معلمــان بایــد همپیمــان شــوند تــا
در جهــت ایجــاد پیونــد بیــن خانــه و
مدرســه و مســجد برنامهریــزی کننــد
و چــراغ اقامــه نمــاز را در همــهی
مــدارس روشــن نــگاه دارنــد و از
هم ـهی امکانــات حقیقــی و مجــازی
بــرای ترویــج فرهنــگ و معــارف
نمــاز ،اســتفاده کننــد.
حجت االســام و المســلمین محســن
قرائتــی ،اضافــه کــرد :مدیــر خــوب
کســی نیســت کــه بــه عقــب نــگاه
کنــد ،کــه چقــدر رفتــه اســت ،تــا از
خــود راضــی و گرفتــار عجــب و غرور
شــود ،بلکــه مدیــر خــوب آن اســت
کــه بــه راههــای نرفتــه بیاندیشــد و
بــا خالقیــت بــه ســمت اهــداف گام
بــردارد.
وی در پایــان گفــت :چــرا بــا اینکــه
بیشتریــن بودجــه مملکــت صــرف
آمــوزش و پــرورش میشــود ،امــا
هزینــه ایــاب و ذهــاب طــاب و ائمــه
جماعــات مــدارس بــا تحقیــر و تأخیــر
پرداخــت میشــود.
ایــن حرکــت نیــاز بــه شــهید
رجاییهــا دارد کــه شــما انشــاءاهلل
یــا هســتید و یــا میتوانیــد باشــید.
این شماره
تقدیم می شود
به روح بلند
روحانی شــهید
حجتاالســالم
علـــیکــاری
شهید شاخص سال
آذربایجان شرقی

جهادگر گمنام از ۱۹سال تبلیغ در روستاها میگوید

اولیــن ســفر تبلیغـیام در قالــب طــرح
هجــرت از کرمــان رشوع شــد ،روســتایی
در شهرســتان بــم بــا فاصلــه ۲۳۰
کیلومــری 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 برگـزار کنیــم ..بنــده برنامــه ریــزی
منــودم کــه منــاز هــر ســه وعــده بــه
صــورت اول وقــت و جامعــت اقامــه
گــردد .در پــارک شــهید چمــران شــهر
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
جامعــت را اقامــه کردیــم.
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 جامعــت 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
جامعــت اهمیــت مــی دادند ،کــه خود
ایــن کار مظهــر تبلیــغ اســام و ترویــج
منــاز اســت.

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 خانـواده
وی دیــدار کــرد.
در ایــن دیــدار مناینــده ولــی فقیــه در
اســتان همــدان گفــت :بنــده و امثــال
بنــده وظایــف بســیاری در برابر خانـواده
معظــم شــهدا و ایثارگ ـران داریــم و لــذا
بایــد مراقب باشــیم تــا روزمرگیهــا باعث
عــدم توجــه مــا نســبت بــه ایــن عزیـزان
نشــود.
نکتــه جالــب در ایــن دیــدار زمانــی
بــود کــه پــس از خداحافظــی و خــروج
مســئوالن ،فرزند شــهید صانعی با اشتیاق
فـراوان یکــی از وســایل خود (یک ماشــین
اســباب بــازی) را بــه عن ـوان یــادگاری بــه
امــام جمعــه همــدان اهــدا کــرد.

کانالایتا@hawzahnews :

روحانیون طرح هجرت که از خوشیهای
شهرنشینی دل می کنند و برای تحقق
« ُهدًی لِل َّن ِ
اس» 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 کالس 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 [ َو َم ْن أَ ْحیَاهَا
اس َج ِمی ًعا] را در درونش حس
فَ َکأَنَّ َا أَ ْحیَا ال َّن َ
خواهد کرد.

پیامهای

دریافتی

طلبــه اهــوازی؛ ســام علیکــم بســیار
حرکــت خــوب و قابــل توجهــی بــود.
در نبــود یــک مجلــه خــری بــرای
حــوزه هــای علمیــه اســتان هــا ،ایــن
اقــدام ،بســیار ارزشــمند اســت .إن
شــاءالله مســتمر باشــد.
مالــک؛ انتظــار داریــم ایــن نرشیــه
بــه مراتــب در مراکــز اســتانی
فراگیــر تــر شــود .چندیــن ســاله
کــه برخــی نرشیــات نگاهــش رو
معطــوف بــه قــم کــرده و آنطــور
کــه بایــد در زمینــه معرفــی مــدارس
علمیــه اســتان هــا ،خــوب عمــل
نکــرده اســت .الکــن از شــا انتظــار
داریــم ایــن نقیصــه رو بــا تقویــت
نرشیــه ســخن حــوزه برطــرف کنیــد.
اســا؛ آفریــن خداقــوت ولی نســبت
کل اخبــار بــه خربهــای بانــوان؛
بیشــر بــود .انتظــار داریــم بــه
خربهــای بانــوان بیشــر پرداختــه
بشــه .مخصوصــا بانوانــی کــه بــدون
هیــچ چشــم داشــتی در مناطــق
محــروم دارم بــا کرونــا مقابلــه
میکنــن .در کل بــرای شهرســتانی
هــا حرکــت خیلــی خوبیــه .ولــی
امیــدوارم مســتمر و نقطــه ای تــر
بشــه.
علــی از خرمشــهر؛ ســام بــر همــه
عزیــزان خربگــزاری حــوزه .تقاضــا
میکنیــم ایــن نرشیــه رو گســرش
بدیــد و برســونیدش بــه دورتریــن
مناطــق محــروم ایــران...
مــا اینجــا از نبــود بســته هــای
فرهنگــی بــه ویــژه در مناطــق
محــروم رنــج میربیــم.

شــهید علــی کاری ،همزمــان بــا زمزمههــای مقدمــات عملیــات والفجــر هشــت ،کولهبــار ســفر بربســت و رهســپار میــدان شــد .گویــی کــه خــود از
تقدیرخویــش آگاه هســت و مشــتاقانه بــه ســوی شــهادت مـیرود .هنــگام وداع بــا خانــواده نیــز اظهــار میکنــد کــه ایــن آخریــن خداحافظی اســت .در
جبهــه نیــز شــب قبــل از عملیــات ،حنــا بــر دســت و لباسهــای تــازه ،چنــان مــرگ را زبــون میانــگارد کــه گویــی بــه حجلــة دامــادی میخواننــدش.
آری ،ســرانجام جملــه آغازگشــت و در  ۲۴/۱۱/۱۳۶۴خشــم گلولـهای ملکوتیتریــن زخــم را بــر جــان علــی نشــاند.

تاریخ شهادت1364/12/24 :

محل شهادت :فـــــاو

مزار :باغ رضوان مرند

