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گزارشی ازسفر آیت الله اعرافی به استان کهگیلویه و بویراحمد؛

واسپاری اختیارات به حوزه های استانی...

پذیرش ۵ هزار بانوی طلبه در ۵۰۰ مدرسه علمیه 
خواهران رسارس کشور

نشـــــریه اینترنتی سرویس استان ها خبرگزاری حوزه

ــز رســانه و فضــای  ــدار مســئول مرک ــه حســینی بوشــهری در دی ــت الل آی

ــار ــوزه در انتش ــزاری ح ــدام خربگ ــه، از اق ــای علمی ــازی حوزه ه مج

نرشیه  ابراز خرسندی و رضایت کرد.

ی
امئ

ن ق
ـــ

س
مح

س: 
کا

ع



2 نشــریه اینترنتی سرویس اســتان های خبرگزاری حوزه | پیش شماره سوم
گزارش ویــژه

واسپاری اختیارات به حوزه های استانی  و  رسمیت یافتن 35 درس خارج در شهرستان ها
گزارشی ازسفر آیت الله اعرافی به استان کهگیلویه و بویراحمد؛

آیــت اللــه اعرافــی، مدیــر حــوزه 
هــای علمیــه کشــور در ادامــه ســفرهای 
ــه و  ــتان کهگیلوی ــه اس ــای ب ــتانی، پ اس
بویراحمــد گذاشــت و بــا توجــه بــه 
برنامه هــای  و  جلســات  فرشدگــی 
انجــام شــده، شــاید بتــوان آن را یکــی از 
پرکارتریــن ســفرهای مدیــر حــوزه خواند.

ــه اعرافــی در جلســه شــورای  آیــت الل
ــه و بویراحمــد  ــه کهگیلوی حــوزه علمی
ــت هــای گســرده  ــه فعالی ــا اشــاره ب ب
ــت:  ــوزه، گف ــد ح ــت جدی دوره مدیری
بــا  حــوزه  جدیــد  مدیریــت  دوره 
تنگنــای بودجــه ای بــی ســابقه همــراه 
ــه و  ــا برنام ــرای صده ــا ب ــد و تقریب ش
ــچ مبلغــی نداشــتیم؛  ــد هی طــرح جدی
قریــب بــه ۲۰۰ نیــرو را کاهــش دادیــم 
یــا الاقــل بعــد از بازنشســتگی برایشــان 

ــد. ــرار داده نش ــی ق جایگزین
مدیــر حــوزه هــای علمیــه بــا بیــان 
ایــن کــه در ۴۰ یــا ۵۰ عرصــه مهــم 
و حســاس اقدامــات مهــم و موثــری 
ــه طــرح آمایــش  انجــام شــده اســت، ب
ــزود:  ــرد، اف ــاره ک ــوزه اش ــی ح رسزمین
گام اول برداشــته شــده و بــر مبنــای 
۱۴۱۴مأموریــت هــای اصلــی روحانیت 
آن  بــرای  هایــی  شــاخص  و  تحلیــل 

ــد. ــن ش تعیی
وی از توســعه و واســپاری اختیــارات 
ــه اســتانی و رســمیت  حوزه هــای علمی
ــوزه  ــارج در ح ــه ۳۵ درس خ ــی ب بخش

هــای شهرســتان هــا هــم خــر داد.

در  همچنیــن  اعرافــی  اللــه  آیــت 
ــر نظــارت و بازرســی  ــد از دف بازدی
بویراحمــد  و  کهگیلویــه  انتخابــات 
بــا اشــاره بــه وقایــع فتنــه ســال۸۸، 
در  رهــری  تدابیــر  اگــر  گفــت: 
فتنــه ســال۸۸ نبــود، غوغاســاالری 
در کشــور حاکــم مــی شــد کــه بعــد 
ــی مصــون منــی  ــچ انتخابات از آن هی

ــد. مان
مدیــر حــوزه هــای علمیــه کشــور 
شــد  یــادآور  هــم  را  نکتــه  ایــن 
کننــد  دقــت  بایــد  همــه  کــه 
مفهــوم  و  معنــا  درانتخابــات، 
دینــی  ســاالری  مــردم  حقیقــی 

شــود. رعایــت 

ــه  ــم و معارف ــم تکری ــت در مراس رشک
و  کهگیلویــه  علمیــه  حــوزه  مدیــر 
بویراحمــد یکــی دیگــر از برنامــه هــای 

ــود. ــی ب ــه اعراف ــت الل آی
در ایــن مراســم بــا تقدیــر از تــاش 
عبداملومــن  االســام  حجــت  هــای 
ــه  ــر ســابق حــوزه علمی موســوی، مدی
حجــت  بویراحمــد،  و  کهگیلویــه 
االســام صفــدر پناهــی بــه عنــوان 

مدیــر جدیــد معرفــی شــد.

ــه  ــای علمی ــوزه ه ــر ح ــور مدی حض
کشــور در شــبکه اســتانی دنــا، از 

ــود. ــا ب ــه ه ــر برنام دیگ
ــد  ــن بازدی ــه اعرافــی در ای آیــت الل
دســتاوردهای  بیــان  لــزوم  بــر 
انقــاب در رســانه هــا بــه ویــژه 
شــبکه هــای رادیویــی و تلویزیونــی 
حــوزه  فضــای  از  اســتفاده  و 

کــرد. تاکیــد  اســتانی  درشــبکه 

ــرم روز،  ــه خ ــام قدرت الل حجت االس
مســئول دفــر بازرســی و نظــارت 
و  کهگیلویــه  انتخابــات  بــر 
بویراحمــد هــم از همــکاری ۷ هــزار 
نفــر بصــورت جهــادی و بســیجی  
انتخابــات  بــر  نظــارت  شــبکه  بــا 
ســال  گفــت:  و  داد  خــر  اســتان 
در  نفــر  هــزار   ۵ حــدود  گذشــته 
کارگاه هــای  و  آموزشــی  جلســات 

مــا رشکــت کردنــد.

تنگنای بودجه ای بی سابقه
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توصیه ای به ناظران انتخابات

معرفی مدیر جدید حوزه استان

بازدید از شبکه استانی دنا
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اداری 5 شــورای  رشکــت درجلســه 
ــاتید،  ــا اس ــی ب ــه صمیم ــتان، جلس اس
رشکــت در جلســه شــورای هامهنگــی 
بازدیــد  اســتان،  حــوزوی  نهادهــای 
از پــروژه هــای ســاختامنی برخــی 
مــدارس علمیــه و جلســه جمــع بنــدی 
ــه  ــر برنام ــفر، از دیگ ــای س ــه ه برنام
هــای آیــت اللــه اعرافــی در ســفر بــه 

ــود. یاســوج ب

8

همچنیــن حجت االســام واملســلمین 
ســید نصیــر حســینی، مناینــده ولی فقیه 
در اســتان، در ایــن جلســه بــا اشــاره بــه 
ــه اعرافــی گفــت:  ــرکات ســفر آیت الل ب
در ایــن ســفر مصوبــات ارزشــمندی در 
ــد و  ــته های جدی ــدازی رش ــث راه ان بح
ــه  ــای علمی ــعه حوزه ه ــن توس همچنی

بــه تصویــب رســید.
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از تهــــــذیب چه خبر؟از پژوهـــش چه خبر؟از آمــــوزش چه خبر؟

حجت االســام موســوی زاده، معــاون 
آمــوزش حــوزه علمیــه خوزســتان، از 
اجــرای نظــام جدیــد آموزشــی در کلیــه 
مــدارس علمیــه خوزســتان خــرداد و 
گفــت: هم اکنــون نیمــی از مــدارس 
نظــام  وارد  اســتان  ســطح  علمیــه 
ــرش  ــا پذی ــم ب ــد شــده و امیدواری جدی
داوطلبــان جدیدالــورود، ســال دیگــر 
ــرای  ــه مــدارس اســتان خوزســتان ب کلی
ــم خداحافظــی  ــا نظــام قدی همیشــه ب
طــاب  خصــوص  در  البتــه  کننــد. 
ــه اســتان،  ــدارس علمی ــا ۱۰ م ــه ۲ ت پای
ــاس  ــر اس ــی ب ــام آموزش ــیوه نامه نظ ش

ــت. ــم اس ــام قدی ــامن نظ ه

 حجــت االســام کامــران پنــام، معــاون 
پژوهــش حــوزه علمیــه اســتان لرســتان 
دســتاوردهای  منایشــگاه  برپایــی  از 
دفــاع مقــدس در ایــن اســتان خــر داد  
و گفــت:  ایــن منایشــگاه بــا محوریــت 
نقــش مبلغــان و طــاب خواهــر و 
مقــدس و حضــور  دفــاع  در  بــرادر 
ــرد  ــای ن ــه ه ــا در جبه ــمگیر آنه چش
ــت. ــده اس ــا ش ــل برپ ــه باط ــق علی ح

کــرد: در هفتــه دفــاع  اضافــه  وی 
مختلفــی  هــای  برنامــه  مقــدس 
بــه  ۱۳ مدرســه علمیــه اســتان  در 
صــورت حضــوری و  مجــازی برگــزار 

ــد. ش

حســن  ســید  االســام  حجــت 
و  قــرآن  اداره  مدیــر  حســینی، 
حــوزه  تهذیــب  معاونــت  حدیــث 
خصــوص  ایــن  در  علمیــه،   هــای 
گفــت: ایــن مســابقه از مردادمــاه 
بــه حــوزه هــای علمیــه فراخــوان 
خانــواده  و  طــاب  و  شــده  داده 
ــایت  ــق س ــد از طری ــی توانن ــا م آنه
نشــانی  بــه  تهذیــب  معاونــت 
زمــان  در   tahzib-howzeh.com
اعــام شــده وارد مســابقه شــوند.

 ۱۱۴ بــه  گــروه  هــر  از  همچنیــن 
جوایــزی  برتــر  نفــرات  از  نفــر 

شــد. خواهــد  اهــداء 

اجــــرای نظام جدید آمـــوزشی  در
حوزه علمیه خوزستان

برپایی منایشگاه دستاوردهای دفاع مقدس در 
حوزه علمیه لرستان

مسابقات تفسیر طالب و خانواده های آنها 
برگزار می شود

مرکز خدمات حوزهسازمان اوقاف

انتصاب جدید

امامت جمعه

امام جمعه همدان:
به من »آیت اهلل« نگــویید

مدیر حوزه علمیه استان
سیستان و بلوچستان انتخاب شد

ــه  ــلمین حبیب الل ــام واملس ــت االس حج
ــی  ــده ول ــه و مناین ــام جمع ــعبانی، ام ش
فقیــه در همــدان گفــت: تعبیــری کــه در 
ــده را آزار  ــم ســال گذشــته بن یکــی و نی
داده، همیــن تعبیــر »آیــت اللــه« بــوده 
ــی  ــت م ــان خجال ــه انس ــرا ک ــت، چ اس
کشــد شــهید مدنــی بــا آن شــخصیت 
بــزرگ تاکیــد داشــتند کــه بــه مــن آیــت 
اللــه نگوییــد و ایــن مســئله حســاس 
ایــن  امیــدوارم  کــه  اســت  مهمــی  و 

ــود. ــت ش ــوع رعای موض

اعرافــی  اللــه  آیــت  پیشــنهاد  بــا 
مدیــر حــوزه هــای علمیــه و پــس 
ــا تصویــب اعضــای  از طــرح بحــث، ب
واملســلمین  االســام  حجــت  شــورا، 
ــال  ــدت ۳ س ــه م ــی ب ــادی رمضان ه
علمیــه  حــوزه  مدیــر  عنــوان  بــه 

گردیــد. انتخــاب  اســتان 

دفرت تبلیغاتسازمان تبلیغات

رویداد رقابتی طالَفنگ برگزار می شود

خیران یزدی در سال ۹۸ بیش از ۶۰ 
میلیارد ریال به بقاع متبرکه کمک کردند

ارائه محتوای هنری دینی در فضای مجازی 
مهم ترین وظیفه نهادهای تبلیغی است

برگزاری رویداد پیشگام در همدان

دفتر آیت اهلل العظمی نوری همدانی در مازندران افتتاح شد

رســانه  و  هــر  مجــازی،  فضــای  اداره  رئیــس 
گفــت:  اصفهــان،  اســامی  تبلیغــات  دفــر 
ــت  ــور دریاف ــه منظ ــگ ب ــی طافَن ــداد رقابت روی
بــرادر  و  خواهــر  طــاب  فرهنگــی  تولیــدات 
اســتان اصفهــان در فضــای مجــازی و بــا هــدف 
شناســایی، حامیــت و شبکه ســازی مبلغــان و 
طــاب فعــال در ایــن عرصــه و تقدیــر از برتریــن 

طــای فرهنگــی برگــزار می شــود.

ــی  ــاون فرهنگ ــی، مع ــد کرم ــام مجی حجت االس
ــتان  ــودت در آس ــرح م ــرای ط ــزد  از اج ــاف ی اوق
ــال  ــت: در س ــر داد و گف ــزادگان خ ــدس امام مق
۹۸ خیــران یــزدی قریــب بــه ۶۳ میلیــارد ریــال بــه 
امامــزادگان و بقــاع مترکــه اســتان کمــک منودنــد.

وی ترصیــح کرد: امامــزادگان ملجأ و پناهگاه مردم 
هســتند و مشــارکت مردم در برنامه های متعددی 
کــه در آســتان مقــدس امامــزادگان انجــام می شــود 

نســبت بــه گذشــته افزایش یافته اســت.

حجــت االســام موســوی، مدیــر کل مرکــز 
خدمــات حــوزه  علمیــه آذربایجــان رشقــی، 
حضــور در فضــای مجــازی و بهره منــدی از 
تولیــدات رســانه ای و ارائــه محتــوای دینــی 
هــری را یکــی از مهم تریــن وظایــف نهادهــای 
تبلیغــی دانســت و ایجــاد یــک واحــد رســانه ای 
در معاونــت خانــواده و امــور فرهنگــی مرکــز 
ــدی از  ــرای بهره من ــم ب ــی مه ــات را گام خدم

ــوان کــرد. ــت عن ــن ظرفی ای

جــوان   ۸۵ حضــور  بــا  پیشــگام  رویــداد 
تبلیغــات  کل  اداره  همــت  بــه  همدانــی 
اســامی همــدان در ســه گام بــرای حــل و 
در  موجــود  چالش هــای  راهکارهــای  ارائــه 

شــد. برگــزار  همــدان 
ــداد  ــن روی ــزاری ای ــداف برگ ــن از اه همچنی
کشــف  و  مترکززدایــی  بــه  تــوان  مــی 
اشــاره  اســتان  اســتعدادهای  و  ظرفیت هــا 

ــخگویی   ــی و پاس ــای فرهنگ ــام کاره ــه منظورانج ــی ب ــوری همدان ــه ن ــت الل ــرت آی دفرح
دراســتان  فقیــه  ولــی  باحضورمناینــده  دینــی  مســائل  مشــاوره  و  رشعــی  مســائل  بــه 
ــام  ــت االس ــن حج ــتان و همچنی ــامی اس ــه و عل ــه جمع ــی از امئ ــتاندار و جمع مازندران، اس

گردیــد. افتتــاح  ســاری  شــهر  در  مدیردفرمعظم لــه؛  شــمس 
حجــت االســام واملســلمین الئینــی، مناینــده ولــی فقیــه در مازنــدران، در ایــن خصــوص 
ــن  ــی ای ــائل فرهنگ ــی و مس ــبهات دین ــع ش ــرای رف ــن دفرب ــیس ای ــک تاس ــدون ش ــت: ب گف

ــت. ــرکات اس ــتان دارای ب اس
ــدف  ــی، ه ــوری همدان ــه ن ــت الل ــرت آی ــر دفرح ــمس، مدی ــام ش ــت االس ــن حج همچنی
ــی  ــائل فرهنگ ــه مس ــن ب ــی وپرداخ ــی وانقاب ــگ دین ــج فرهن ــررا تروی ــن دف ــیس ای از تاس

ــت.  دانس

https://www.hawzahnews.com/news/920431/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://www.hawzahnews.com/news/920015/%D8%A8%D8%B1%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C%D9%87-%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://www.hawzahnews.com/news/919309/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%81%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%88-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.hawzahnews.com/news/918537/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%87-%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86-%D8%A2%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%86%DA%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C%D8%AF
https://www.hawzahnews.com/news/919994/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://www.hawzahnews.com/news/920696/%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA%DB%8C-%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%81%D9%86%DA%AF-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.hawzahnews.com/news/919689/%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DB%8C%D8%B2%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B9%DB%B8-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B6%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DA%A9%D9%87-%DA%A9%D9%85%DA%A9
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https://www.hawzahnews.com/photo/920222/%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D9%84-%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86
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بانوی معلم و مبلّغه ای که روی کرونا را
کم کرده است

رشد 3/۸ درصدی ثبت نام 
مقاطع عمومی حوزه علمیه 

خواهران گلستان

مرکز تخصصی حوزه خواهران 
رودان راه اندازی می شود

خانم سکینه جعفری  به عنوان 
مدیر جدید مدرسه علمیه 

خواهران حضرت زهرا)س( میبد 
معرفی شد

برگزاری کارگاه اصول 
نشریه نگاری در حوزه علمیه 

خواهران اصفهان

امر به معروف و نهی از منکر 
تنها در تذکرات افراد عادی 

خالصه نمی شود

امضای تفاهم نامه همکاری 
مرکز اطالعات علمی جهاد 

دانشگاهی و حوزه خواهران 
دلنوشته معاون فرهنگی مدرسه فارس

علمیه الزهرا)س( یزد برای 
شاگردان

سطح ۴ در حوزه خواهران آذربایجان شرقی راه 
اندازی می شود

پذیرش 5 هزار بانوی طلبه در 
5۰۰ مدرسه علمیه خواهران 

سراسر کشور

روایــت خواندنــی بانــوی مبلغــه و معلــم یــزدی گوشــه ای از صحنــه 
هــای زیبــا و دیــده نشــده داســتان پرحاشــیه کروناســت کــه تابســتان 
داغ یــزد بهانــه ای بــرای تعطیــات او نشــد و بــا تــاش مضاعــف از 
اولیــن روزهــای تعطیــات کرونایــی توانســت روحیــه دانــش آمــوزان 

را تــا رشوع ســال تحصیلــی بانشــاط و آمــاده نگــه دارد.
ــه  ــور از نســل ســوم انقــاب اســت کــه ب ــم خدیجــه افشــاری پ خان

ــی ورزد. ــد عشــق م ــوزش نســل جدی ــرورش و آم پ
ایــن بانــوی طلبــه توانســت بــا مطالعــه کتــب دینــی ابتــدا از محلــه 
ــد. پــس از  ــان آغــاز کن ــا حضــور در مجالــس زن خــود کار تبلیــغ را ب
مــدت کوتاهــی وارد حــوزه علمیــه خواهــران شــد و هــم اکنــون بــه 

امــر تدریــس در مدرســه مشــغول اســت.

ــی  ــاون فرهنگ ــه بهشــتی، مع صدیق
تبلیغــی حــوزه علمیــه خواهــران 
اصفهــان گفت: اولیــن »کارگاه اصول 
ــران و  ــه نــگاری« ویــژه رسدبی نرشی
نویســندگان نرشیــات مدارس اســتان 
ــا حفــظ پروتــکل هــای بهداشــتی،  ب
بــه صــورت یــک کارگاه ۸ ســاعته در 
ــوزه  ــت ح ــات مدیری ــالن اجتامع س
ــزار  ــران اصفهــان برگ ــه خواه علمی

ــد. گردی

طاهــره افشــین زاد، مدیــر مدرســه 
علمیــه الزهــراء)س( همــدان،  بــا بیــان 
اینکــه امــر بــه معــروف و نهــی از 
ــادی  ــراد ع ــرات اف ــا در تذک ــر تنه منک
خاصــه منــی شــود، اظهارداشــت: امــر 
بــه معــروف و نهــی از منکــر را در 
نهضــت امــام حســین علیــه الســام را 
از ارکان اساســی قیــام عاشــورا برشــمرد 
ــی از  ــه معــروف و نه ــر ب و گفــت: ام
منکــر، پیشــینه ای بــه قدمــت تاریــخ 
حیــات انســان دارد و نخســتین انســان 
ــرت  ــی، ح ــه نیک ــده ب ــوت کنن دع
آدم)ع( بــود و پــس از ایشــان نیــز پیــام 
ــان در انجــام  ــروان آن آوران وحــی و پی
ایــن وظیفــه مهــم تــاش کــرده انــد و 
مــی تــوان گفــت همــه حرکــت هــای 
اصاحــی و دگرگونــی هــای ســازنده 
ــه  ــر ب ــو ام ــرشی در پرت ــع ب در جوام
معــروف و نهــی از منکــر آنــان تحقــق 

ــه اســت. یافت

ــش  ــان پژوه ــکار، مع ــم دل اف مری
حــوزه علمیــه خواهــران فــارس، بــا 
اشــاره بــه فعالیــت هــای پژوهشــی 
ــتان  ــطح اس ــران در س ــوزه خواه ح
ــی  ــری های ــا پیگی ــت: ب ــار داش اظه
نامــه  تفاهــم  شــد،  انجــام  کــه 
ــی  ــات علم ــز اطاع ــکاری  مرک هم
جهــاد دانشــگاهی و حــوزه علمیــه 
خواهــران اســتان فــارس امضــا شــد.

وی ترصیــح کــرد: ایــن تفاهــم نامــه 
ــا هــدف گســرش همــکاری هــای  ب
علمــی، پژوهشــی و بهــره منــدی از 
ــه  ــاد ب ــن دو نه ــای ای ــدی ه توامنن
ــا  ــام عبدالرض ــت االس ــای حج امض
علمیــه  حــوزه  مدیــر  محمــودی، 
ــه  ــارس و فاطم ــتان ف ــران اس خواه
عظیــم  زاده، رئیــس مرکــز اطاعــات 
ــیده  ــگاهی رس ــاد دانش ــی جه علم

اســت.

ــامن  ــا ه ــت ب ــر شامس ــوزه منتظ ح
اشــتیاق همیشــگی...

و مــا چشــم بــه راه شــامییم و مــی 
ــذرد. ــا می گ ــن روزه ــه ای ــم ک دان

ــدِن  ــه دمی ــا ب ــد ســخت، ام هــر چن
صبحــی دل انگیــز و رسشــار از خــر 
ــاره ی شــام... ســامت و حضــور دوب

امیدواریــم بچــه هــای خانــه حرت 
مــادر دســت های خواهشــتان کــه 
از قلــب ســاده و پاک تــان فرمــان 
ــامن  ــه صاحب ــر در خان ــرد را ب می گی
دراز کنیــد و از او بخواهیــد اجتــامع 
همــه  وجــود  اجتــامع  و  قلــوب 
ــه  ــوزان را در خان ــم آم ــاب و عل ط

ــادر... ــرت م ح
ان شاءالله

اســامعیل  االســام  حجــت 
روشــن تــن، مدیــر حــوزه علمیــه 
رشقــی  آذربایجــان  خواهــران 
گفــت: آنچــه کــه در حــوزه هــای 
علمیــه بــه دنبــال آن هســتیم، 
ایــن اســت کــه بعــد از ۴ دهــه از 
تاســیس حــوزه هــای خواهــران و 
غــرس نهــال آن بــه دســت مبــارک 
حــرت امــام هویــت خــود را 
یافتــه اســت و مــا بــه دنبــال 
تحقــق شــعار ارتقــا از ســطح 
عمومــی بــه ســطح  تخصصــی 

هســتیم.
تحصیــات  کــرد:  ترصیــح  وی 
حــوزه  چهــار  ســطح  تکمیلــی 
شــاءالله  ان  خواهــران  علمیــه 
ــت  ــا حامی ــز ب ــه زودی در تری ب
مناینــده ولــی فقیــه در اســتان، 
ــد  ــد ش ــیس خواه ــق و تاس محق
بتواننــد  طلبــه  خواهــران  تــا 

ــز  ــی را در تری ــات تکمیل تحصی
بــه پایــان برســانند.

تــن،  روشــن  االســام  حجــت 
گفــت: بــه دلیــل محدودیت هــای 
ــا، امــکان  ــروس کرون ناشــی از وی
و  چهــره  بــه  چهــره  تبلیــغ 
ــوع  ــن موض ــود و ای ــوری نب حض
مشــکل بزرگــی را در امــر جــذب 
و پذیــرش ایجــاد کــرد، امــا بــا 
اجــرای طرح هــای جایگزیــن و 
ــاب  ــای ط ــتفاده از ظرفیت ه اس
و مبلغــان خواهــر در پذیــرش، 
رشــد بیــش از ۴.۵ درصــدی را 

ــم. ــرده ای ــه ک تجرب
وی در پایــان اظهارداشــت: بــا 
ولــی  مناینــده  هــای  حامیــت 
ــی، راه  ــان رشق ــه در آذربایج فقی
پژوهــش هــای  مرکــز  انــدازی 
ــتان  ــران اس ــه خواه ــوزه علمی ح

در دســت اقــدام اســت.

تهرانــی،  االســام حســین  حجــت 
خواهــران   علمیــه  حــوزه  مدیــر 
ــش  ــه افزای ــا اشــاره ب ــم، ب اســتان ق

پذیــرش طــاب نســبت بــه ســال 
خوشــبختانه  گفــت:  گذشــته، 
شــیوع ویــروس کرونــا  نــه تنهــا 
ــاب در  ــرش ط ــش  پذی ــث کاه باع
ــش   ــا افزای ــه ب ــد، بلک ــالجاری نش س
۶ درصــدی نســبت بــه ســال گذشــته 

روبــرو بودیــم.
وی بــا بیــان اینکــه ۵۰ هــزار بانــوی 
داریــم،  التحصیــل  فــارغ  طلبــه 
بیــش ۵  افــزود: در ســال جــاری 
هــزار بانــوی طلبــه در ۵۰۰ مدرســه 
ــد. ــده ان ــذب ش ــور ج ــه کش علمی

اخبارکوتاهاخبارکوتاه بانوانبانوان
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شناخت استعدادها و نخبگان 
صرفاً از طریق نظام نمره ای 

محقق نمی شود

پذیرش مقاله استاد حوزه 
علمیه بوشهر در کنفرانس 

بین المللی ایتالیا
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کوتاهاخبار

حجت االسام واملســلمین محمــد اســتوار میمنــدی، مدیــر حــوزه علمیــه اســتان فــارس، بــا اشــاره 
بــه اینکــه اقتضائــات دیــروز بــا اقتضائــات امــروز متفــاوت اســت، اظهــار داشــت: تخصصــی شــدن 
علــوم حــوزوی رضورتــی اجتنــاب ناپذیــر اســت کــه از زمــان گذشــته عاملانــی ماننــد مرحــوم شــیخ 

عبدالکریــم حائــری یــزدی و بعدهــا نیــز شــهید مطهــری بــه آن پرداختنــد.
وی در ادامــه یکــی از نیازهــای حــوزه را مســئله هدایــت تحصیلــی دانســت و گفــت: یکــی از 
برنامه هایــی کــه درصــدد اجــرای آن در حــوزه اســتان فــارس هســتیم، اســتعدادیابی و ســطح بندی 

طــاب اســت.
ــرای اینکــه توســعه مراکــز تخصصــی  حجت االسام واملســلمین اســتوار میمنــدی، ترصیــح کــرد: ب
هدفمنــد باشــد و بــر اســاس نیازهــای اســتان صــورت گیــرد بنــا شــد بــا محوریــت شــورای حــوزه 

اســتان، شــورای سیاســت گذاری مراکــز تخصصــی حــوزه علمیــه فــارس تشــکیل شــود.

اســتاد علــی اکــر رشــاد، رئیــس شــورای حــوزه  علمیــه اســتان تهــران، بــا بیــان ایــن کــه حــدود ۱۵ 
هــزار طلبــه در اســتان تهــران حضــور دارنــد و همــه ســطوح و دروس در حــوزه علمیــه اســتان تهران 
تدریــس می شــود، اظهــار داشــت: بالــغ بــر ۱۰ رشــته فقــه تخصصــی نیــز در ایــن حــوزه علمیــه 

برقــرار اســت.
وی افــزود: رابطــه حــوزه بــا نظــام بایــد نهادینــه شــود و ایــن غیــر از نهادمنــد شــدن اســت، چــون 
نهادمنــدی حــوزه وجــود دارد و ایــن نهادمنــدی را در شــورای نگهبــان کــه نظــارت بــر قانونگــذاری 

بــه صــورت قانونــی و رشعــی دارد را مشــاهده می کنیــم.
رئیــس شــورای حــوزه  علمیــه اســتان تهــران ادامــه داد: منظــور از نهادینه ســازی روابــط حــوزه بــا 
نظــام ایــن اســت کــه طــوری فرآیندســازی و شــبکه ســازی صــورت بگیــرد کــه حــوزه بــا متــام قامــت 

پــای کار بیایــد و در بخــش هــای مختلــف حضــور داشــته باشــد.
وی خاطرنشــان کــرد: حــوزه هــای علمیــه بــه ویــژه حــوزه علمیــه تهــران ایــن آمادگــی را دارنــد کــه 

ایــن رابطــه را ایجــاد کننــد و کمــک کار کشــور در بخــش هــای مختلــف باشــند.

ــد،  ــی مرواری ــلمین عل ــام واملس حجت االس
مدیــر مدرســه علمیــه ســعادت مشــهد، 
ــه شــناخت اســتعدادهای  ــن ک ــان ای ــا بی ب
اســت،  رضورت  یــک  نخبــگان  و  برتــر 
برتــر  اســتعدادهای  شــناخت  گفــت: 
نظــام  طریــق  از  رصفــاً  نخبــگان  و 
نیــاز  بلکــه  منی شــود  محقــق  منــره ای 
شــاید  و  دارد  دیگــری  راهکارهــای  بــه 
نخبگانــی  علمــی  رقابت هــای  برگــزاری 
ــت  ــن جه ــا از ای ــاح املپیاده ــه اصط ــا ب ی

باشــد. کارگشــا 
شــناخت  اینکــه  بــر  تأکیــد  بــا  وی 
بــرای  نخبــگان  و  برتــر  اســتعدادهای 
ابعــاد  در  دقیــق  برنامه ریزی هــای 
ــوی و  ــای معن ــرآوردن نیازه ــی و ب آموزش
مــادی آن هــا امــری رضوری اســت، افــزود: 
ــن  ــود ای ــی ش ــث م ــر باع ــن ام ــق ای تحق
ــر  ــه کم ــر و دغدغ ــز بیش ــا مترک ــراد ب اف
ــور  ــه ام ــی، ب ــکات معاش ــه مش ــبت ب نس

بپردازنــد. خــود  تحصیلــی 

اســتاد  جاملــی،  مهــدی  االســام  حجــت 
مقالــه  دربــاره  بوشــهر،  علمیــه  حــوزه 
انتقــادی،  »رئالیســم  عنــوان  بــا  خــود 
ــار  ــم«، اظه ــای عل ــزرگ در دنی انفجــاری ب

داشــت: مقالــه بنــده بــا عنــوان
»Critical Realism, a new approach to science«

املللــی  بیــن  ISI در کنفرانــس  بــا رتبــه 
علــوم انســانی اجتامعــی، میــان ایتالیــا 
پذیرفتــه شــد و جــزو مقــاالت برگزیــده 
ــذا  ــت، ل ــرار گرف ــس ق ــن کنفران ــر ای و برت
دانشــگاه  در  ســخرانی  جهــت  بنــده  از 
کرســی  یــک  و  شــده  دعــوت  میــان 
ــم  ــوع رئالیس ــده در موض ــه بن ــس ب تدری

اســت. یافتــه  اختصــاص  انتقــادی 
املللــی  بیــن  کنفرانــس  افــزود:  وی 
علــوم انســانی و اجتامعــی بــه میزبانــی 
ــا، برتریــن دانشــگاه  دانشــگاه میــان ایتالی
بــا ســخرانی خانــم پروفســور  ایتالیــا و 
برگــزار خواهــد  ۲۱ ســپتامر  الیزابتــا در 

ــد. ش

مدیر حوزه علمیه استان فارس خبر داد:
شورای سیاست گذاری مراکز تخصصی حوزه علمیه فارس تشکیل می شود

رئیس شورای حوزه  علمیه استان تهران:
رابطه حوزه و نظام نهادینه شود | حوزه تمام قامت در خدمت نظام اسالمی است

یکی از 
برنامه هایی 
که درصدد 

اجرای آن در 
حوزه استان 

فارس هستیم، 
استعدادیابی 
و سطح بندی 
طاب است.

راه اندازی سامانه آنالین آزمون 
حوزه علمیه اصفهان با قابلیت 

۱۲ هزار نفر آزمون

اساتید در پرورش طالب حرف 
اول را می زنند

نخبگان حوزوی شناسایی شوند

مفاهیم تبلیغی متناسب با نیاز 
روز جامعه باشد

طالب جزء اقشار مظلوم و کم 
برخوردار کشورند

ــرکل  ــکریان، مدی ــام ش ــت االس حج
بــا  مازنــدران،  اســامی  تبلیغــات 
ــی  ــم تبلیغ ــه مفاهی ــر اینک ــد ب تأکی
بایــد متناســب بــا نیــاز روز جامعــه 
باشــد، گفــت: امــروز اســتفاده از 
ــغ  ــوزه تبلی ــن در ح ــای نوی روش ه

 تولیــت مدرســه علمیــه حــرت ولــی 
عــرص )عــج( کنــگاور بــا تاکیــد بــر این 
کــه فقهــا و علــام ســنگربانان دفــاع از 
رشع مقــّدس هســتند، گفــت: اســاتید 
ــی  ــرورش طــاب حــرف اول را م در پ

زنند.
ــام ســنگربانان  ــا و عل ــزود: فقه وی اف
ــتند و در  ــّدس هس ــاع از رشع مق دف
ــاب و مراجــع  ــن انق ــا امامی عــرص م
عظــام ایــن نقــش را بــه خوبــی ایفــا 
کردنــد، لــذا از خداونــد مّنــان مــی 
ــه  ــق را هــم ب ــن توفی ــه ای خواهــم ک

ــدارد. ــی ب ــاب ارزان ــام ط ش

ــا  ــتی ب ــرودی در نشس ــی قه مرتضای
مدیــر و کارکنــان مرکــز خدمــات 
را  طــاب  کاشــان،  علمیــه  حــوزه 
جــزء اقشــار مظلــوم و کم برخــوردار 
کشــور خوانــد و بیــان کــرد: بعضــی 
اوقــات وقتــی کــه دریافتــی کــم 
ایــن عزیــزان را ماحظــه مــی کنــم، 

ــم. ــی کن ــب م تعج

حجــت االســام و املســلمین محمــد 
خــارج  دروس  اســتاد  مرواریــد، 
ــاره  ــا اش ــان، ب ــه خراس ــوزه علمی ح
بــه اینکــه برگــزاری املپیــاد در حــوزه 
علمیــه نشــان دهنــده توجــه بــه 
علــوم دینــی اســت، اظهــار کــرد: 
امتیــاز دیگــر در برگــزاری املپیــاد 
ایــن اســت کــه ایــن برنامــه هــا 
موجــب شناســایی افــراد نخبــه و 

ــود. ــی ش ــه م ــوزه علمی ــه ح نابغ
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https://hawzahnews.com/x9Pr8
https://hawzahnews.com/x9PLD
https://www.hawzahnews.com/news/918357/%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%88-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%AA-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
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دیدار قائم مقام مدیر حوزه های 
علمیه با خانواده شهدا و جانباز 

دفاع مقدس

پویش »من قرآن و حضرت محمد )ص( 
را دوست دارم« در خراسان شمالی

یادواره شهید سردار کاوه و شهدای 
عملیات کربالی ۲ در بیرجند

همایش تجلیل از رزمندگان و 
ایثارگران روحانی استان هرمزگان

ایستگاه صلواتی»لبیک یا رسول اهلل« 
در یزد

یادواره شهدای روحانی استان 
فارس و چهار شهید مدرسه علمیه 

منصوریه در شیراز

تصاویر منتخب

امــوات کرونایــی از نــگاه مــا هیــچ تفاوتــی بــا دیگــر امــوات نــدارد و در واقــع متــام دســتورالعمل های معنــوی که برای میت ســامل 

صــورت می گیــرد، بــرای میــت کرونایــی هــم انجــام می دهیم.

ــگار حــوزه از شــیراز، یکــی  ــزارش خرن ــه گ ب
اقدامــات »کارگــروه ســامت معنــوی«  از 
ــا، اندیشــیدن  ــا کرون ســتاد اســتانی مقابلــه ب
ــن  ــت و کفن ودف ــل ِمیّ ــرای غس ــی ب متهیدات
فوت شــدگان براثــر بیــامری کرونــا بــا در 
نظــر گرفــن موازیــن رشعــی و همچنیــن 
رعایــت کامــل مقــررات بهداشــتِی اباغ شــده 
از ســوی دانشــگاه علــوم پزشــکی شــیراز بود.

به صــورت  حــوزه  خرنــگار  قبــل  چنــدی 
میدانــی بــه محــل تغســیل امــوات کرونایــی 
رفتــه بــود و بــا برخــی طــاب جهادی کــه کار 
ــو  ــه گفت وگ ــد ب ــام می دادن ــیل را انج تغس

نشســت.
یکــی از غســل دهنــدگان  بعــد از  ورود 
ــود  ــت خ ــه صحب ــالخانه این گون ــه غس ــا ب م
را آغــاز کــرد؛ بســم الله الرحمــن الرحیــم؛ 
ــردم  ــر می ک ــودم فک ــا خ ــب ب ــتم دیش داش
از  کــه  قدردانــی  و  تشــکر  این همــه  کــه 
ســوی صداوســیام صــورت می گیــرد کــه البتــه 
به جــا اســت، هیچ کــس بــه فکــر افــرادی 
کــه پــس از جریــان بخــش ســامت، فعالیــت 

نیســت. می کننــد، 
او می گفــت: کار پزشــکان ســامت زنــده 
نگاه داشــن فــرد بیــامر بــرای ۵۰ الــی ۶۰ 
ســال در دنیــا اســت، امــا فعالیــت عزیزانــی 
انجام وظیفــه  تغســیل  موضــوع  در  کــه 
می کننــد، بــرای یک عمــر جاودانــه آمــاده 
می کننــد، امیدواریــم مــردم نیــز بــه ایــن 
بخــش توجــه ویــژه ای داشــته باشــند چراکــه 
ــا خواهــد  ــه همــراه م ــد ب ــا اب ــن بخــش ت ای

ــود. ب
یکــی دیگــر از غســل دهنــدگان بــه نــام 
ــامن  ــت: از ه ــه گف ــل این گون ــتعار کمی مس
پس ازاینکــه  کرونــا  شــیوع  آغــاز  اوایــل 
متوجــه شــدیم بــرای تیمــم و تغســیل امــوات 
کرونایــی نیــاز بــه نیروهــای جهــادی دارنــد، 

ــه اســتان داد  ــه حــوزه علمی ــی ک ــا فراخوان ب
ــس از  ــم و پ ــت را پذیرفتی ــز درخواس ــا نی م
آموزش هایــی کــه از ســوی علــوم پزشــکی 

ــدیم. ــش ش ــن بخ ــد، وارد ای ــام ش انج
فــردی کــه جلــوی مــا می گذارنــد برای غســل، 
از نــگاه مــا هیــچ تفاوتــی بــا میت ســامل ندارد 
ــوی  ــتورالعمل های معن ــام دس ــع مت و در واق
کــه بــرای میــت ســامل صــورت می گیــرد،  
بــرای میــت کرونایــی نیــز انجــام می دهیــم، 
پــس خانواده هــای امــوات کرونایــی هیــچ 

نگرانــی بــرای ایــن کار نداشــته باشــند.
ــکات  ــت ن ــدن دعــا و رعای گفــن ذکــر، خوان
کــه  اســت  مــواردی  ازجملــه  بهداشــتی 
امــوات  بــرای  کــامل  و  متــام  به صــورت 

می گیــرد. صــورت  کرونایــی 
ــز   ــم نی ــدگان خان ــر از غســل دهن یکــی دیگ
ــرو ســخنان  ــا در اینجــا پی گفــت : حضــور م
مقــام معظــم رهــری اســت، اکنــون چندیــن 
ــال  ــک ری ــت ی ــدون دریاف ــه ب ــت ک روز اس
اینجــا حضــور داریــم تــا بــه فرمایشــات رهــر 
ــر  ــن ام ــم و ای ــک بگویی ــاب لبی ــم انق معظ

ــد. ــن منان ــر روی زمی خداپســندانه ب
معــاون  هامیــی،  میثــم  حجت االســام 
ــر  ــی دیگ ــارس یک ــه ف ــوزه علمی ــب ح تهذی
ــور  ــش حض ــن بخ ــه در ای ــود ک ــرادی ب از اف
ــی  ــادی م ــاب جه ــوص ط ــت و در خص داش
گویــد: بــر اســاس هامهنگی هایــی کــه علــام 
و مدیریــت حــوزه علمیــه اســتان فــارس 
انجــام دادنــد، غســالخانه امــوات کرونایــی در 

ــد. ــدازی ش ــیراز راه ان ش
ــوان کــرد: حــدود ۲۰۰ نفــر از طــاب  وی عن
کــه  می خواســتند  داوطلبانــه  به صــورت 
در تجهیــز امــوات رشکــت کننــد، امــا بــا 
گزینش هایــی کــه انجــام شــد در مرحلــه 
امــر  ایــن  در  طــاب  از  نفــر   ۵۰ پایانــی 

مشــغول بــه خدمــت شــدند.

آیــت اللــه عندلیــب همدانــی ، از علــامی تــراز اول همــدان، در ســال ۱۳۵۴ هجــری شمســی، 
در مســجد جامــع، خطــاب بــه اهــل منــر و علامیــی کــه بــرای همخوانــی دور منــر او جمــع 

بودنــد، در مــورد آثــار همنوایــی ذکــر اباعبداللــه الحســین)ع( گفتنــد:
ــر را از دل  ــب و تک ــه عج ــت ک ــن اس ــر ای ــن ذک ــر ای ــت، اث ــر خداس ــین )ع( ذک ــر حس »ذک

ــد.« ــی کن ــوار بیشــر م ــه آن بزرگ ــا را ب ــرد، و رشــته توســل م ــی ب انســان م

توصیه به ذکری که ُعجب و تکرب را از دل می زداید؛خطیب خوش صدا

ان
ـگ

زان
فر

رفقایی که اموات کرونایی را تا منزل آخر همراهی کردند
روایت حضور خبرنگار »حوزه« در غسالخانه اموات کرونایی؛

چندین روز 
است که بدون 
دریافت یک 
ریال اینجا 

حضور داریم تا 
به فرمایشات 
رهر معظم 
انقاب لبیک 

بگوییم و 
این امر 

خداپسندانه 
بر روی زمین 

مناند.
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https://www.hawzahnews.com/photo/920433/%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D8%AC%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D8%AB%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86
https://www.hawzahnews.com/photo/919683/%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B5%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%84%D8%A8%DB%8C%DA%A9-%DB%8C%D8%A7-%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%D8%B2%D8%AF
https://www.hawzahnews.com/photo/920352/%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1-%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D9%88-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C%D9%87#gallery-14
https://www.hawzahnews.com/news/920203/%D8%AE%D8%B7%DB%8C%D8%A8-%D8%AE%D9%88%D8%B4-%D8%B5%D8%AF%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%B5%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B0%DA%A9%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%B9%D8%AC%D8%A8-%D9%88-%D8%AA%DA%A9%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%84-%D9%85%DB%8C-%D8%B2%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%AF
https://www.hawzahnews.com/news/896232/%D8%B1%D9%81%D9%82%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%A7-%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84-%D8%A2%D8%AE%D8%B1-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF-%D8%B9%DA%A9%D8%B3
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تحسین آیت اهلل
حســینی  سیدهاشــم  اللــه  آیــت 
بوشــهری، دبیــر شــورای عالــی حوزه 
دیــدار  در  کشــور،  علمیــه  هــای 
فضــای  و  رســانه  مرکــز  مســئول 
مجــازی حــوزه بــا تقدیــر از انتشــار 
نرشیــه اینرنتــی »ســخن حــوزه«، 
ــدی در  ــک کار جدی ــراً ی ــت: اخی گف
ــتان  ــا و اس ــتان ه ــا شهرس ــه ب رابط
ــک نســخه  ــه ی ــد ک هــا انجــام دادی
از آن بــه دســتم رســید، کار قابــل 
ــت. ــی اس ــین و مبارک ــر، تحس  تقدی

ــن کار}انتشــار  ــا ای ــه داد: ب وی ادام
ــه ســخن حــوزه{ حــوزه هــای  نرشی
شهرســتان هــا و اســتان هــا هــم 
احســاس مــی کننــد کــه مربــوط 
ــزوا  ــن حــوزه هســتند و در ان ــه ای ب
نیســتند و هــم کامــاً رصــد مــی 
شــوند و هــم اخبــار آنهــا بــه کل 
کشــور رســانده مــی شــود، مثــاً اگــر 
یــک اســتان و یــا شهرســتان حرکــت 
ــن  ــا در همی ــته و ی ــته ای داش بایس
جریــان کرونــا، حرکــت جهــادی و 

ــر برجســته  ــی انجــام داده، اگ انقاب
ــه از  ــری ک ــوزه دیگ ــرای ح ــود، ب ش
ــام دارد و  ــده، پی ــن حرکــت بازمان ای
 باعــث خیــر بــرای دیگران می شــود.

دبیــر شــورای عالــی حــوزه هــای 
علمیــه کشــور در پایــان یــادآور شــد: 
ایــن حرکــت }انتشــار نرشیــه ســخن 
ــی  ــت خوب ــرم حرک ــه نظ ــوزه{ ب ح

ــه رشوع شــده اســت. اســت ک

نظر آیت الله حسینی بوشهری در رابطه با »             «؛

آیــت اللــه سیدهاشــم حســینی بوشــهری، دبیــر شــورای عالــی حــوزه هــای علمیــه کشــور، بــا تقدیــر از انتشــار نرشیــه اینرتنتــی 
»ســخن حــوزه«، گفت:ســخن حــوزه کار قابــل تقدیــر، تحســین و مبارکــی اســت. بــا ایــن کار حــوزه هــای شهرســتان هــا و اســتان 
هــا هــم احســاس مــی کننــد کــه مربــوط بــه ایــن حــوزه هســتند و در انــزوا نیســتند و هــم کامــالً رصــد مــی شــوند و هــم اخبار 

آنهــا بــه کل کشــور رســانده مــی شــود

اخبار      ویژه

تحصیل بیش از ۱۲۰۰ طلبه در ۱۳ مدرسه علمیه لرستان هفت سین تربیتمبلغان بی تفاوت نباشند
حجــت االســام ســید محمدباقــر 

موســوی، معــاون آمــوزش حــوزه 

علمیــه لرســتان، بــا اعــام اینکــه 

رشوع ســال تحصیلــی کاس هــای 

 ۱۶ از  لرســتان  علمیــه  حــوزه 

اســت،  شــده  آغــاز  شــهریورماه 

اظهــار داشــت: امســال بــا توجــه 

بــه شــیوع ویــروس کرونــا نحــوه 

صــورت  بــه  دروس  برگــزاری 

تلفیقی)حضــوری و مجــازی( اســت، 

اول در  پایــه  امــا حضــور طــاب 

ــه در کاس هــا  همــه مــدارس علمی

بــا رعایــت کامــل پروتــکل هــای 

اســت. الزامــی  بهداشــتی 

وی بــا اشــاره بــه اینکــه هــم اکنــون 

بیــش از ۱ هــزار و ۲۰۰ طلبــه در 

بــه  لرســتان  علمیــه  مدرســه   ۱۳

فراگیــری علــوم حــوزوی مشــغول 

کاس  کــرد:  خاطرنشــان  هســتند، 

هــای درس حــوزه لرســتان نیــز از ۱۶ 

شــهریورماه بــه صــورت حضــوری و 

ــه  ــده و طــاب پای ــر ش ــازی دای مج

هــای مختلــف در حــال تحصیــل 

ــتند. هس

حجــت االســام ذاکــر قاســم زاده، معــاون 

ــر  ــی، ب ــه آذربایجــان رشق ــغ حــوزه علمی تبلی

رضورت فعالیــت مبلغــان در فضــای مجــازی 

ــیوع  ــه ش ــه ب ــا توج ــت: ب ــرد و گف ــد ک تاکی

ــرت در  ــرح هج ــان ط ــا ، مبلغ ــروس کرون وی

فضــای مجــازی بــا راه انــدازی صفحــات 

تبلیغــی و  فعالیــت هــای  بــه  اجتامعــی 

فرهنگــی مشــغول هســتند. 

وی همچنیــن افــزود: مبلغــان در محافــل و 

مســاجد، مــدارس، پایگاه های مقاومت بســیج 

و هیــأت هــای مذهبــی بــه تبلیــغ آمــوزه های 

دینــی و احــکام رشعــی مــی پردازنــد.

حجت االســام واملســلمین ابوالقاســم یعقوبی، 
ــاملی،  در  ــان ش ــه در خراس ــده ولی فقی مناین
رابطــه بــا تربیــت نوجوانــان و جوانــان، گفت: 
یــک مربــی کــه می خواهــد در امــر مقــدس 
تربیــت گام بــردارد بایــد هفت ســین را در 

دســتورکار خــود قــرار دهــد؛
ــلیقه  ــی«، »س ــواد کاف ــس«، »س ــامت نف »س
القــول«،   »ســدید  »ســعه صدر«،  ذوق«،  و 
»ســوز و عطــش در علــم آمــوزی و آمــوزش«، 

ــرمایه را بــه بهــره وری رســاندن«  »سـ
اگــر یــک مربــی ایــن هفت ســین را در خــود 
ایجــاد کنــد می توانــد راه تکامــل و رشــد 
شــاگردان خــود را بــه نحــو احســن بپیامیــد.

موجــود  هــای  واقعیــت  شــهادت  بــه 
منطقــه غــرب آســیا آبســن تحــوالت 

میباشــد؛ مهمــی 
ــر!  ــا تدبی ــه ب ــت ک ــن اس ــر ای ــا تقدی گوی
شــیطان اکــر و رسان جبهــه کفــر کاخهــای 
حــکام منافــق حــوزه خلیــج فــارس ویــران 

شــود!
ــاری   ــی ج ــوالت سیاس ــر تح در ورای ظاه
در منطقــه و انعقــاد معاهــده ننگیــن 
رژیــم  بــا  بحریــن  و  امــارات  ســازش 
اشــغالگر قــدس؛ ۴۲ ســال پــس از  معاهده 
ذلــت بــار کمــپ دیویــد؛ واقعیــت هــای 
ــد از  ــه اســت کــه نبای مهــم دیگــری نهفت

ــل شــد! ــا غاف آنه
جریــان ســنت الهــی و قانــون الهی بــر این 
اســت کــه کاخهــای شیشــه ای رسدمــداران 
کفــر و نفــاق عاقبــت بدســت خــود آنهــا 

ویــران مــی گــردد.
ــارات  ــتباه راهــردی ام ــتا، اش ــن راس در ای
و بحریــن مصداقــی از جریــان ایــن ســنت 
ــه  ــدام وقیحان ــن اق ــا ای ــت و ب ــی اس اله
حــکام ابوظبــی و منامــه؛  قطعــا ســقوط 
رژیمهــای مرتجــع منطقــه ترسیــع خواهد 

گردیــد.
امــا در دل ایــن اقدامــات شــیطانی »تحول 
ــداد  ــال رخ ــم در ح ــری ه ــی«  دیگ مهم
اســت و آن اینکــه علــی رغــم  همــه 
توطئــه هــای تفرقــه افکنانه ؛ جبهــه متحد 
مقاومــت اســامی اعــم از شــیعه و ســنی 
از بــاب املنــدب تــا رشق مدیرانــه و از 
ــل  ــتان در مقاب ــا پاکس ــامی ت ــرب اس مغ
رشک و کفــر و صهیونیســم بیــن امللــل بــا 
»محوریــت«  ایــران اســامی عمــق رسعت 

ــد... بیشــری گســرش مــی یاب

بیر شیطانی ــت تدا  روزگار شکس
 در مقابــل تقدیرات الهی

7
هـفـتـه یادداشت

https://www.hawzahnews.com/news/920346/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D8%A2%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%AE%D9%86-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85
https://www.hawzahnews.com/news/918088/%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B1%DB%B2%DB%B0%DB%B0-%D8%B7%D9%84%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%DB%B1%DB%B3-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C%D9%87-%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C
http://hawzahnews.com/news/918052/مبلغان-به-فضای-مجازی-بی-تفاوت-نباشند
https://www.hawzahnews.com/news/919549/%D9%87%D9%81%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA
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شرکت اساتید حوزه بوشهر در 
کارگاه مهارت های تخصصی 

روش تحقیق

توجه به بحث امر به معروف و 
نهی از منکر به صورت جدی در 

سمنان دنبال شود

تقدیــر نماینده ولی فقیه 
در کردستان از اقدامات 

جهادی سپاه

جانشین مدیر حوزه علمیه 
خوزستان منصوب شد

پذیرش 5۰ دانش پژوه در مرکز 
تخصصی عالمه رفیعی قزوین

اهمیت فراگیری مکالمه عربی 
توسط طالب مدارس علمیه

آیت اللــه ســید محمدعلــی موســوی 
حــوزه  شــورای  رئیــس  جزایــری، 
حکمــی  طــی  خوزســتان،  علمیــه 
حجت االســام ســید جعفــر موســوی 
مدیــر  جانشــین  به عنــوان  را  زاده 
حــوزه علمیــه ایــن اســتان، منصــوب 

ــرد. ک

علمیــه  حــوزه  پژوهــش  معــاون 
اســتان قزویــن گفــت: ۵۰ دانــش 
پــژوه بعــد از مصاحبــه علمــی در 
رفیعــی  عامــه  تخصصــی  مرکــز 
و  انــد  شــده  پذیرفتــه  قزویــن 
تحصیــل  بــه  مشــغول  امــروز  از 

شــد. خواهنــد 

جــت االســام ســید عباس حســینی پــور، 
معــاون آمــوزش حــوزه علمیه اســتان یزد، 
ضمــن بیــان اهمیــت فراگیــری مکاملــه 
عربــی توســط طــاب، آمادگــی ایــن 
معاونــت را جهــت حامیــت از دوره هــای 

مکاملــه عربــی در مــدارس اعــام کــرد.
وی در پایــان گفــت: مــدارس دوره هــای 
خــود را هامننــد ســال هــای گذشــته بــا 
توجــه بــه وضعیــت شهرســتان هــا بــه 
صــورت حضوری یــا مجازی برگــزار کنند.

روح الــه بابایــی ، رئیــس اداره نــرش 
دفــر تبلیغــات اســامی اصفهــان 
گفــت: کتــاب »رســانه و فریــب کاری« 
بــا تحلیــل زمینــه هــا و عوامــل فریب 
ــرون  ــای ب ــانه و راهکاره کاری در رس
رفــت توســط خانم »فائــزه تقــی پور« 
تألیــف و در اختیــار عاقه منــدان قرار 

گرفتــه اســت.
»فریــب کاری و رســانه« کتابــی اســت 
کــه برای نخســتین بــار وارد ایــن جدال 
علمــی شــده و این مســئله را از زوایای 
گوناگــون بر اســاس مطالعــات انتقادی 

در رســانه، بررســی کرده اســت.
کتــاب »فریــب کاری و رســانه« تألیــف 
خانــم فائــزه تقی پــور در پژوهشــکده 
الهیــات و خانــواده تهیــه و توســط 
انتشــارات دفــر تبلیغــات اســامی 
اصفهــان در ۵۳۶ صفحه، اوّل، تابســتان 
۱۳۹۹ در تعــداد ۵۰۰ جلــد و بــا قیمت 

۴۷۰۰۰ تومــان منتــرش شــده اســت.

حجــت االســام و املســلمین فاحــی، ســخنگوی کمیســیون آمــوزش 
ــاب  ــی از ط ــا جمع ــه  ب ــامی در جلس ــورای اس ــس ش ــات مجل و تحقیق
همدانــی کــه بــه صــورت ویدئــو کنفرانــس برگــزار شــد، گفــت: یکــی از 
موضوعاتــی کــه در ایــن جلســه بــر اجرایــی شــدن آن بســیار تاکیــد شــده، 
لــزوم تغییراتــی در آیین نامــه مجلــس اســت تــا معاونــت پارملانــی حــوزه 

بتوانــد در مجلــس حضــور پیــدا کنــد.
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کتاب »رسانه و فریب کاری« 
منتشر شد

معاونت پارلمانی در حوزه های علمیه تشکیل شود

دیدار مناینده ولی فقیه در استان اردبیل 
با خانواده شهدای مدافع حرم

مه
ـنا

سـ
ـنا

ویــــــــژه نامه اینرتنتـــیش
رسویــــس اســــتان هــا
ــوزه ــمی ح ــزاری رس خربگ

بـــــــا ارتبــــاط 
ــوزه خربگزاری حـ

025-۳۲۹۴۱۱۸۵
025-۳۲۹۰۱۵۲۲
025-32901077

تلفن متاس:
استان ها

آدرس: قم، بلوار محمدامین، بلوار جمهوری اسالمی، کوچه شامره ۲، پالک ۱۵

info@hawzahnews.irپست الکرتونیک:صندوق پستی: ۳۷۱۶۶۸۵۹۹۴@hawzahnews کانال ایتا:

دریافتیپیام های

نشــــرتازه های

حجت االسام واملسلمین سید 

حسن عاملی به مناسبت هفته 

دفاع مقدس با خانواده شهید 

مدافع حرم، هاشم دهقانی 

نیا دیدار و با اهداء هدایایی 

به فرزندان شهید، آنان را مورد 

تفقد قرار داد.

این شماره
تقدیم می شود
به روح بلند
روحانی شــهید
حجت االســالم
ابوالقاسم ترابی

شــهید ترابــی، زمســتان ۱۳۲۴ در شــهر همــدان در خانــواده ای محــروم از دنیــا ومأنــوس بــا معنــا، زاده شــد و عبدالحســین پــدر او، ایــن مــرد بــا ایمان و 
بی آالیــش، نامــش را »حســن« نهــاد. او کــه بــه شــدت بــه تعلیــم و تربیــت و تدریــس و ارشــاد اشــتیاق داشــت، تصمیــم گرفــت بــرای تفقــه در دیــن به 
ســوی قــم هجــرت کنــد. وی از مهرمــاه ســال ۶۱ در شــهر قــم تحصیــل را آغــاز کــرد. او در ایــن مرحلــه بــه صــورت طلبــه ای بــا شــور و شــوق شــناخته 

می شــد کــه یــک شــبه ره صدســاله را درمی نــوردد.
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محمــد از اهــواز؛ ســام اگــر ممکنــه 
ــرای مــدارس  نســخه چاپــی اون رو ب

علمیــه ارســال کنیــد.

ــه؛ پیشــنهاد داشــتم در برخــی  مبلغ
مناســبت هــا، یــک رسی فیــش هــای 
تبلیغــی هــم در نرشیــه قــرار بدیــد.

ــا  ــه. لطف ــون عالی ــا؛ کارت ــی مع عل
مســتمر باشــه.

رساج منیــر؛ درســته کــه ایــن نرشیــه 
امــا  اینرنتیــه،  نامــه  ویــژه  یــک 
بهــش  نتونــن  بعضــی هــا شــاید 
ــن  ــل م ــن! مث ــته باش ــی داش دسرس
کــه از طریــق یکــی از دوســتانم تــوی 

ــد. ــال ش ــرام ارس ــرام ب تلگ
رصفــا میخواســتم بگــم میتونیــد یــک 
اشــراک ســاالنه تعریــف کنیــد و بــا 
در نظــر گرفــن هزینــه ای، اون رو 
ــه صــورت نســخه  ــرای مشــرکین ب ب

ــد. ــی ارســال کنی چاپ

زهــرا از اندیــکا؛ خواهــران طلبــه 
شــامل خوزســتان اقدامــات ابتــکاری 
زیــادی انجــام میــدن کــه تقریبــا 
نصــف بیشــری از اونهــا جهادیــه! 
خواهشــمندیم از کارهــای اونهــا هــم 
یــک گزارشــی تهیــه کنیــد و تــوی 

ــد. ــرش کنی ــوزه منت ــخن ح س

ســام علیکــم. حســینی هســتم از 
ــار  ــا اخب ــه الزهــرا.  لطف حــوزه علمی
بانــوان را بیشــر کنیــد. از یــک ویــژه 
نامــه 8 صفحــه ای فقــط یــک صفحه 
اونــم بــا تعــداد اخبــار محــدود بایــد 
منتــرش بشــه!  انتظــار داریــم اخبــار 

بانــوان بــه مراتــب بیشــر شــود.
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