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انزجار مردم انقالبی کرمانشاه از 
ماجرای » تکیه معاون الملک«

حضور مبلغان جهادی با پرچم حرم 
حضرت عباس)ع( در بیمارستان های یزد

آئین تکریم و معارفه نماینده ولی فقیه 
در خراسان شمالی و امام جمعه بجنورد

حال و هوای کربالیی بیمارستان 
های یزد

امدادگران حوزوی خوزستان در خط 
مقدم جنگ با کرونا

تجمع اعتراض آمیز طالب و دانشجویان 
خراسان جنوبی در پی ترور شهید 

فخری زاده

تصاویر منتخب

پــس از رســیدن بــه محلــه ای کــه قــرار بــود جهیزیــه تحویل خانــه عــروس و دامــاد شــود، بــه همــراه همــر خــود بــه رسکشــی از 

خانــه رفــت تــا از کمبــود ســایر وســایل موردنیــاز نیــز بــا اطــاع شــود. امــا ایــن پایــان کار نبــود.

حجت االســام حمیــد انصــاری، طلبــه جوانــی 
اســت کــه بــا همــر خــود بــه فعالیت هــای 
ــدان و  ــه نیازمن ــک ب ــه کم ــادی در عرص جه

ــی مشــغول اســت. مواســات و همدل
در  را  فعالیت هــا  همــرش  به اتفــاق  وی 
قالــب کمــک بــه نیازمنــدان قبل از فرمایشــات 
رهــر انقــاب پیرامــون مواســات و کمک هــای 
مؤمنانــه آغــاز کــرده بــود کــه پــس از دســتور 
ــا شــدت بیشــری در  رهــر معظــم انقــاب ب

ــد. ــر گام برمی دارن ــن کار خی ای
فرهنگــی  مســئول  انصــاری  حجت االســام 
محلــه کــوی جــاران معالــی آبــاد شــیراز بوده 
و همچنیــن بــه عنــوان مبلــغ قــرارگاه تبلیغــی 

عــار بــه فعالیــت مشــغول اســت.
وی پــس از فعالیت هــای آغازیــن از جملــه 
ــه  ــه تهی ــدان ب ــای نیازمن ــد از خانواده ه تفق
و توزیــع بســته های کودکانــه، معیشــتی و 
ــر  ــی هم ــا همراه ــاس ب ــر و لب لوازم التحری

خــود میــان آنــان می پــردازد.
مســئول فرهنگــی محلــه کــوی جــاران معالی 
آبــاد شــیراز پــس از فرمایشــات مقــام معظــم 
مؤمنانــه،  کمک هــای  بــر  مبنــی  رهــری 
بــه همــت خیریــن فعالیت هــای خــود را 
به صــورت وســیع تری آغــاز کــرد، بــه ایــن 
ــخت  ــط س ــه رشای ــه ب ــا توج ــه ب ــورت ک ص
جوانــان  ازدواج  بــرای  به ویــژه  اقتصــادی 
ــال،  ــل یخچ ــه از قبی ــه جهیزی ــه تهی ــدام ب اق
بخــاری، ظــروف، فــرش، کولــر، اجــاق گاز، پتــو، 
تشــک خــواب، اتــو و دیگــر اقــام رضوری مــی 

ــد.. کن
ــه  ــود ک ــن ب ــه ای ــدای جهیزی ــه  اه ــک منون ی
وانت بــار،  درون  وســایل  گذاشــن  از  پــس 
حجت االســام انصــاری و همــرش در مرحلــه 
ــه  ــد کام الل ــک جل ــا ی ــه را ب ــت جهیزی نخس

ــد. ــی کردن ــد همراه مجی
ــود  ــرار ب ــه ق ــه ای ک ــه محل ــس از رســیدن ب پ

جهیزیــه تحویل خانــه عــروس و دامــاد شــود، 
بــه همــراه همــر خــود بــه رسکشــی از خانــه 
ــاز  ــایل موردنی ــایر وس ــود س ــا از کمب ــت ت رف
نیــز بااطــاع شــود. امــا ایــن پایــان کار نبــود، 
ــه را  ــه جهیزی ــی ک ــه خودروی ــت هزین پرداخ
ــی  ــت پول توجیب ــود، پرداخ ــرده ب ــا ک جابه ج
ــروس و در  ــه ع ــه آتلی ــت هزین ــاد، پرداخ دام
ــوان  ــار قــرار دادن ماشــین خــودش به عن اختی
ماشــین عــروس بخــش دیگــری از فعالیت های 

خیرخواهانــه ایــن زوج جــوان طلبــه بــود.
یکــی دیگــر از فعالیت هــای جهــادی ایــن زوج 
جــوان طلبــه، کمــک بــه بیــاران و پرداخــت 
هزینــه آنــان اســت؛ بخشــی از ایــن کمک هــا 
 ۲۰۰ حــدود  مبلــغ  بــه  نقــدی  به صــورت 
میلیــون ریــال انجام شــده اســت، و بخــش 
دیگــر نیــز در قالــب رایزنــی بــا دانشــگاه علوم 
پزشــکی شــیراز بــوده اســت کــه یــک منونــه از 
آن هزینــه عمــل یــک شــخص بــه مبلــغ ۶۰۰ 
میلیــون ریــال بــوده کــه دریافــت هزینــه 
حــدود ۲ میلیــون تومــان  از ســوی بیارســتان 

شــده اســت.
پرداخــت رهــن منــزل، وام قرض الحســنه و 
رسکشــی از محله هــای ســنگ ســیاه، آســتانه 
ــای  ــایی خانواده ه ــور شناس ــعدی به منظ و س
زوج  ایــن  فعالیت هــای  دیگــر  از  نیازمنــد 

ــی رود. ــه شــار م ــه ب جــوان طلب
بســته های   ۷۰۰ حــدود  تهیــه  همچنیــن 
ــودکان  ــر و بســته های ک معیشــتی، لوازم تحری
بــه ارزش حــدود ۴۰ میلیــون تومان، تهیــه لوازم 
رسمایشــی و گرمایشــی ازجملــه ۱۰ بخــاری، ۲ 
عــدد یخچــال و ۴ عــدد اجــاق گاز، تهیــه غــذای 
ــر  ــش دیگ ــاس بخ ــه لب ــا و تهی کارتن خواب ه
ــت،  ــیرازی اس ــه ش ــن زوج طلب ــت ای از فعالی
ــال  ــارد ری ــدود ۲ میلی ــون ح ــوع تاکن درمجم
ــه  ــن زوج جــوان طلب کمک رســانی از ســوی ای

بــه همــت خیریــن صــورت گرفتــه اســت.

در ســال ۱۳۵۰ قمــری پــس از آنکــه مــردم همــدان از حــاج شــیخ عبدالکریــم حائــری یــزدی 
ــه آن شــهر  ــه همــدان ب ــرای رسپرســتی حــوزه علمی ــد ماعلــی را ب ــا آخون ــد ت تقاضــا می کنن
برگرداننــد، حــاج شــیخ بــا توجــه بــه نیــاز منطقــه غــرب کشــور، پیشــنهاد آنهــا را می پذیــرد و 
بــه مــردم همــدان می فرمایــد: »مــن مجتهــد عادلــی را بــرای رسپرســتی شــا مــردم همــدان 

فرســتادم.«

عاملی که تشییع جنازه اش آغازگر موج نهایی انقاب در همدان بود
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از اهدای جهیزیه و پرداخت هزینه آتلیه تا کمک به بیماران
گزارش خبرنگار »حوزه« از فعالیت جهادی زوج جوان طلبه شیرازی؛
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از پژوهـــش چه خبر؟از آمــــوزش چه خبر؟

از تهــــــذیب چه خبر؟

قربانــی،  مرتضــی  االســام  حجــت 
ــه اســتان  ــوزش حــوزه علمی ــاون آم مع
آذربایجــان رشقــی بــا اشــاره بــه برگزاری 
جلســه شــورای آمــوزش اســتان، گفــت: 
مشــکات  بررســی  جلســه،  ایــن  در 
ــاتید  ــس اس ــت تدری ــه کیفی ــوط ب مرب
ــه  ــکات مربوط ــتان و مش ــدارس اس م

ــت. ــرار گرف ــی ق ــورد بررس م
وی ادامــه داد: در جلســه، مقــرر شــد کــه 
مدیــران و معاونیــن آمــوزش مــدارس و 
اســاتید مــدارس علمیــه، ضمــن پیگیــری 
مســتمر تحصیــل طــاب و دریافــت 
تقریــرات مربوطــه، بــه صــورت تلفنی نیز 
وضعیــت درســی طــاب را پیگیــری کننــد.

پنــام،  کامــران  االســام  حجــت 
علمیــه  حــوزه  پژوهــش  معــاون 
اینکــه  بیــان  بــا  لرســتان  اســتان 
ــدف  ــا ه ــازی ب ــای مج ــه ه کتابخان
تبییــن و ترویــج فرهنــگ پژوهــش 
ــازی  ــای مج ــال ه ــه در کان و مطالع
ــا ایجــاد  ــت: ب ــی شــود، گف ایجــاد م
ــب  ــه مطال ــا و ارائ ــه ه ــن کتابخان ای
برخــی کتــب در ایــن فضــا، مســابقه 
ــرای  ــی ب ــی و پژوهش ــای کتابخوان ه
حــوزوی  پژوهشــگران  و  طــاب 
از  پایــان  در  و  شــود  مــی  برگــزار 
مســابقات  ایــن  برگزیــده  افــراد 

شــد. خواهنــد  تجلیــل 

ــم«  ــرآن کری ــم ق ــش »خت ــرح پوی ط
تهذیــب  معاونــت  طــرف  از 
قــرآن  حافظیــن  علمیــه  مدرســه 
کرمانشــاه،  شــهبازخان  حــاج 
جهــت پاسداشــت خدمــات چهــره 
ــه  ــت الل ــام، آی ــان اس ــدگار جه مان
اســام  رشــید  رسدار  نجومــی)ره(، 
ــمند  ــلیانی و دانش ــم س ــاج قاس ح
دکــر  شــهید  ای  هســته  ممتــاز 
مدرســه  در  زاده،  فخــری  محســن 
حــاج  قــرآن  حافظیــن  علمیــه 
بصــورت  کرمانشــاه  شــهبازخان 

شــد.  برگــزار  مجــازی 

بررسی مسائل آموزشی طاب در حوزه علمیه 
آذربایجان رشقی

ایجاد کتابخانه های مجازی حوزه علمیه 
لرستان

اجرای پویش »ختم قرآن« در حوزه علمیه 
کرمانشاه

مرکز خدمات حوزه

انتصاب جدید

امامت جمعه

امام جمعه همدان داوطلب 
افتخاری هالل احمر شد

نماینده جدید ولی فقیه در خراسان 
شمالی منصوب شد

بــه مناســبت روز جهانــی داوطلــب، حجــت 
ــه شــعبانی،  االســام واملســلمین حبیــب الل
ــا دریافــت  ــه در اســتان ب ــی فقی مناینــده ول
ــت  ــه عضوی ــر ب ــال احم ــاس ه کارت و لب

ــن جمعیــت درآمــد. افتخــاری ای
ــه در  ــور داوطلبان ــه حض ــان اینک ــا بی وی ب
ارزشــی  دارای  رســانی  خدمــت  عرصــه 
ــوادث  ــت: در ح ــت، گف ــانی اس ــی، انس اله
و مشــکاتی کــه در هــر جــا بــه وقــوع 
می پیوننــد، هــال احمــر حضــوری جــدی و 
ــر اســت.   ــه شایســته تقدی برجســته دارد ک

خامنــه ای  آیت اللــه  حــرت 
حــاج  حجت االســام  حکمــی  در 
شــیخ رضــا نــوری را بــه منایندگــی 
خراســان  اســتان  در  ولی فقیــه 
بجنــورد  جمعــه  امامــت  و  شــالی 

کردنــد. منصــوب 

دفرت تبلیغات

مشروعیت و مأموریت مجلس نیازمند 
توجه بیشتر است

راه اندازی قرارگاه فرهنگی
امام محله در اهواز

توزیع 280 بسته لوازم التحریر در میان 
نیازمندان استان اردبیل

نیازمندان قزوین ۱0 هزار بسته معیشتی 
دریافت کردند

واکنش ائمه جمعه شمال غرب کشور به اظهارات اردوغان

حجــت االســام محمــد قطبــی، رئیــس دفــر 
بــه  اشــاره  بــا  اصفهــان،  اســامی  تبلیغــات 
شــورای  مجلــس  مأموریت هــای  و  رســالت ها 
اســامی گفــت: شــیوه و ســبک قانونگــذاری 
و  مرشوعیــت  و  شــده  فرســوده  مجلــس  در 
مأموریــت مجلــس نیازمنــد توجــه بیشــر اســت.

حجت االســام منابــی، رئیــس اداره تبلیغــات 
اســامی اهــواز،  گفــت: طرح امام محلــه باهدف 
انسجام بخشــی بــه فعالیــت فرهنگــی محــات، 
ــن  ــی و همچنی ــیب های اجتاع ــردن آس ــم ک ک
تقویــت کنشــگران فرهنگی محــات در ســازمان 

ــود. ــدازی می ش ــامی راه ان ــات اس تبلیغ
ــون  ــی همچ ــی مباحث ــرارگاه فرهنگ ــن ق در ای
ــاد  ــاجد و ایج ــازی کادر مس ــوزش و توامنندس آم
ــال خواهــد شــد. ــات مشــرک، دنب شــبکه عملی

مرکــز  مدیــرکل  کریمــی،  االســام  حجــت 
ــل  ــه دلی ــت:  ب ــل گف ــتان اردبی ــات اس خدم
از  خانواده هــا  از  بســیاری  کرونــا  شــیوع 
لــذا  دیده انــد،  آســیب  معیشــتی  نظــر 
مرکــز خدمــات بــرای حایــت از تعــدادی 
از خانواده هــای آســیب دیده بــا همــکاری 
نهادهــای دولتــی و خیریــن،  تعــداد 280 
میــان  در  و  تهیــه  را  لوازم التحریــر  بســته 

نیازمنــدان توزیــع کــرده اســت.

مجیــدی،  مصطفــی  ســید  االســام  حجــت 
اســتان  خیریــه  امــور  و  اوقــاف  کل  مدیــر 
قزویــن گفــت: طــی ۴ مرحلــه ۱۰ هــزار بســته 
ــن ۱۷۰۰  ــدان و همچنی ــن نیازمن ــتی بی معیش
بســته لــوازم التحریــر بیــن دانــش آمــوزان 

ــد. ــع ش ــد توزی نیازمن

ــال غرب  ــه ش ــه جمع ــی امئ ــی و عامل ــی، خامت ــم، قریش ــلمین آل هاش ــام واملس ــج االس حج
کشــور و مناینــدگان ولــی فقیــه در اســتان هــای آذربایجــان رشقــی، آذربایجــان غربــی، 
ــه اظهــارات رجــب اردوغــان رئیــس جمهــور ترکیــه  زنجــان ، اردبیــل، طــی بیانیــه مشــرکی ب

ــد. ــان دادن ــش نش واکن
ــه حســن همجــواری و همــکاری  ــد ک ــد بدانن ــح شــده اســت؛ همــه بای ــه ترصی ــن بیانی در ای
ــت و  ــامی اس ــاب اس ــول خطیرانق ــلان از اص ــای مس ــام ملته ــا مت ــه ب ــایگان و بلک ــا همس ب
ایــن موضــوع همیشــه مــورد تاکیــد مقــام معظــم رهــری بــوده اســت ازایــن رو مــا از متــام 
مســلان هــا مخصوصــا در ایــران ،آذربایجــان و ترکیــه مــی خواهیــم دررشائــط حســاس 
افکــن دشــمن  پیچیــده اختــاف  ابــزار توطئــه هــای  باشــند و  منطقــه بســیار هوشــیار 

ــازند . ــق س ــوا »را محق ــا مل ینال ــوا مب ــه »هم ــد وکریم قرارنگیرن

سازمان تبلیغات

سازمان اوقاف
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مدارس علمیه خواهران کرمانشاه به پایگاه امداد 
رسانی تبدیل شده اند

امکان تحصیل بانوان طلبه سطح 
۳ در گچساران فراهم نیست

افتتاح مراکز نیکوکاری مدارس 
علمیه خواهران هرمزگان

بانوان ۹8 درصد کادر مدیریتی 
حوزه های خواهران را تشکیل 

می دهند

عهد و پیمان دانش آموز اهوازی 
با آرمان شهید فخری زاده

هیجان، تعهد و صمیمیت 
پایه های اصلی در زندگی 
مشترک را تشکیل می دهند

»جهانگیری« رسماً سکاندار 
مدیریت حوزه علمیه خواهران 

هرمزگان شد
آثار حضور سالم زنان در اجتماع

سطح ۴ در حوزه خواهران آذربایجان شرقی راه 
اندازی می شود

حضور بانوان طلبه جهادی 
بناب در بیمارستان امام 

خمینی)ره(

خانــم فاطمــه فاحــی، معــاون فرهنگــی تربیتــی حــوزه علمیــه 
خواهــران کرمانشــاه، بــا بیــان اینکــه مــدارس علمیــه بــه پایــگاه هــای 
امــداد رســانی تبدیــل شــده انــد، گفــت: تــا کنــون بیــش از پنــج مرحلــه 
ــع   ــه توزی ــت مرحل ــش از هف ــتان بی ــه اس ــدارس علمی ــی م و در برخ

ــه انجــام شــده اســت.  ــه توســط مــدارس علمی اقــام کمــک مؤمنان
وی خاطــر نشــان کــرد: برخــی طــاب در عرصــه کمــک بــه بیــاران و 
همــکاری بــا کادر درمــان نیــز فعــال بودنــد و طــاب داوطلــب مــدارس 
علمیــه امــام خمینــی)ره( و امــام خامنــه ای و نرجســیه ســام الله علیها 
در  ســه بیارســتان در ســطح اســتان کرمانشــاه در حــال امدادرســانی 
بــا هــدف کاهــش فشــار کاری مدافعــان ســامت در بیارســتانن هــا 

. هستند

دخــران موسســه فرهنگــی والیــت 
عشــق، مراســم بزرگداشــت شــهید 
دانشــمند هســته ای محســن فخــری 
بــرای  مجــازی  به صــورت  را  زاده 

کردنــد. برگــزار  دانش آمــوزان 
ــکای  ــط اس ــت در محی ــن بزرگداش ای
روم برگــزار شــد و دانش آمــوزان بــا 
ــته ها و  ــس نوش ــپ و عک ــش کلی پخ
ــا را  ــه خــود، آن ه ــی ک ــش رادیوی منای
تولیــد کــرده بودنــد بــه نحــو احســن 
بــه اجرای بزرگداشــت شــهید محســن 

ــد. ــری زاده پرداختن فخ

ــت  ــی در نشس ــادات رزاق ــه س فاطم
علمــی کــه بــا موضــوع بررســی علــل 
خیانــت در زوجیــن به صــورت مجــازی 
ــت  ــت: خیان ــار داش ــد، اظه ــزار ش برگ
چــون متغیــر چندوجهــی می باشــد مــا 
از بعــد روان شــناختی بــه ایــن پدیــده 
می پردازیــم در واقــع هــر رابطــه ای 
خــارج از رابطــه متعهدانــه زوج چــه در 
ســطح عاطفــی چــه در ســطح جنســی 
ــت  ــد خیان ــه عم ــد و چ ــه غیرعم چ

محســوب می شــود.
وی بــا بیــان این کــه تعهــد از هــان 

زمــان نامــزدی در زوجیــن اســت، ابــراز 

دارد،  نشــانه  داشــت: خیانــت چنــد 

اگــر طــرف مقابــل بشــنود ناراحــت 

ــوده و فــرد متایلــی  می شــود، پنهانــی ب

بــه علنــی بــودن نــدارد و نشــانه دیگــر 

ایــن اســت کــه زندگــی زناشــویی را بــه 

خطــر می انــدازد.

خرگــزاری  خرنــگار  گــزارش  بــه 
آییــن  بندرعبــاس،  از  »حــوزه« 
حــوزه  مدیــر  معارفــه  و  تکریــم 
ــه خواهــران اســتان هرمــزگان  علمی
و  االســام  حجــت  حضــور  بــا 
مدیــر  پــور،  بهجــت  املســلمین 
خواهــران  علمیــه  هــای  حــوزه 
ولــی  مناینــده  دفــر  در  کشــور، 
فقیــه در هرمــزگان برگــزار شــد.

رعایــت  بــا  کــه  ایــن جلســه  در 
برگــزار  بهداشــتی  هــای  پروتــکل 
شــد، بــا تقدیــر از خدمــات و تــاش 
هــای حجــت االســام واملســلمین 
ــوزه  ــابق ح ــر س ــادی زاده، مدی عب
کــه  هرمــزگان  خواهــران  علمیــه 
هــم اکنــون مناینــده ولــی فقیــه 
در اســتان اســت، حجــت االســام 
عبداملحمــود جهانگیــری، بــه عنــوان 
خواهــران  حــوزه  جدیــد  مدیــر 

اســتان معرفــی شــد.

ــی  ــه علم ــس مؤسس ــیان، رئی چاووش
داشــت:  اظهــار  خاتــم،  فرهنگــی 
حضــور زنــان در جامعــه یــک رضورت 
ــژه کــه  ــه وی ــر اســت، ب اجتناب ناپذی
ــم  ــر می روی ــه جلوت ــدر ک ــا هرچق م
توامنندی هــای بیشــری از زنــان در 
و  اجتاعــی  مختلــف  عرصه هــای 

فرهنگــی را مشــاهده می کنیــم.
رسی  یــک  در  شــاید  گذشــته  در 
ــان  مشــاغل خــاص شــاهد حضــور زن
پزشــکی  عرصه هــای  مثــل  بودیــم 
و آموزشــی و تدریــس، امــا امــروزه 
حضــور موفــق زنــان در حوزه هــای 
و  اقتصــادی  و  ورزشــی  فرهنگــی، 
ــه  ــگاه جامع ــده ن ــبب ش ــی س سیاس
ــد و  ــر باش ــان نگاهــی مقبول ت ــه زن ب
ــت  ــد حای ــن مســیر نیازمن ــداوم ای ت
مســئولین و تغییــر دیــدگاه در عــرف 

ــت. اس

اســاعیل  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 حای 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  حایــت 
ــی، راه  ــان رشق ــه در آذربایج فقی
پژوهــش هــای  مرکــز  انــدازی 
ــتان  ــران اس ــه خواه ــوزه علمی ح

در دســت اقــدام اســت.

اخبارکوتاهاخبارکوتاه بانوانبانوان

خانــم منافــی، مدیــر مدرســه علمیــه 
خواهــران حــرت ولی عرص)عــج( 
ــا شــیوع  ــاب ، گفــت: همزمــان ب بن

افزایــش  و  کرونــا  ســوم  مــوج 
ــام  ــزان بســری در بیارســتان ام می
خمینــی)ره( گــروه جهــادی مدرســه 
علمیــه خواهــران بنــاب بــه منظــور 
کمــک بــه کادر پرســتاری و خدماتی 
و همراهــی بــا بیــاران کرونایــی بــه 

ــن بیارســتان اعــزام شــدند. ای
طــاب  از  برخــی  افــزود:  وی 
جهــادی  خدمــت  بــه  عاقه منــد 
پایــگاه  نیــز در تولیــد ماســک و 
هــای بســیج مشــغول امدادرســانی 

. هســتند
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خاطره جالب یک مدیر حوزوی از میهمانی چند 
روزه در بیت آیت اهلل یزدی

ابراهیــم  ســید  االســام  حجــت 
علمیــه  حــوزه  مدیــر  افتخــاری، 
خواهــران کهگیلویــه و بویراحمــد 
ــی در  ــا نقــل خاطــره ای از میهان ب
منــزل آیــت اللــه حــاج شــیخ محمــد 

یــزدی)ره( مــی گویــد:
ــال ۱۳۷۳  ــر دارم س ــه خاط ــوب ب خ
ــتان در  ــع دبیرس ــده در مقط ــه بن ک
تحصیــل  مشــغول  یاســوج  شــهر 
ــدان ایشــان در  ــودم، یکــی از فرزن ب
مــاه مبــارک رمضــان بــرای تبلیــغ 
معــارف دیــن بــه یاســوج آمــده 

بودنــد. ســال بعــد کــه بنــده و چنــد 
ــق در  ــرای تحقی ــتانم ب ــر از دوس نف
ــگاه  ــا دانش ــوزه ی ــاب ح ــورد انتخ م
ــه  ــه، ب ــات عالی ــه تحصی ــرای ادام ب
شــهر مقــدس قــم رفتــه بودیــم، چند 
شــبی در منــزل ســاده هــان طلبــه 
ــه هانجــا  ــم ک ــغ میهــان بودی مبل
متوجــه شــدیم ایشــان فرزنــد آیــت 
اللــه یــزدی اســت و مــا هــم میهــان 
بیــت اللــه یــزدی بــوده ایــم، کــه آن 
ــد. ــه بودن موقــع رئیــس قــوه قضائی

 چنــد ســال بعــد کــه بنــده بــه 

عنــوان یــک طلبــه مبلــغ، بــه یکــی 
ــرزی  ــاده و م ــتاهای دور افت از روس
ــاز  ــودم، ب ــه ب ــتان کرمانشــاه رفت اس
یکــی دیگــر از فرزنــدان ایشــان را در 
آنجــا ماقــات کــردم کــه گمنــام و بــا 
نــام مســتعار بــه امــر تبلیــغ دیــن در 
ــغول  ــه مش ــن جامع ــان محرومی می
ــه بیــت ایشــان بیــت  ــود. الحمدلل ب
ــود. تقــوا، پاکــی و ســاده زیســتی ب

حجــت االســام ســید ابراهیــم افتخــاری، مدیــر حــوزه علمیــه خواهــران کهگیلویــه و بویراحمــد بــا نقــل خاطــره ای از میهامنی در 
منــل آیــت اللــه حــاج شــیخ محمــد یــزدی)ره( گفــت؛ ســال بعــد که بنــده و چند نفــر از دوســتانم بــرای تحقیــق در مــورد انتخاب 
حــوزه یــا دانشــگاه بــرای ادامــه تحصیــات عالیــه، بــه شــهر مقدس قــم رفته بودیــم، چند شــبی در منزل ســاده هــامن طلبه مبلغ 

میهــامن بودیــم کــه هامنجــا متوجــه شــدیم ایشــان فرزند آیــت الله یــزدی اســت...

اخبار      ویژه

حوزه علمیه؛ زبان مردِم دردکشیده خوزستان مغالطه ای برای دیده شدنراه های رفع اختالفات خانوادگی
از ابتــدای رشوع بحــران آب گرفتگــی 
میدانــی  حضــور  و  خوزســتان  در 
صحنــه،  در  حــوزوی  جهادگــران 
ــِی وســیعی توســط  گزارشــات میدان
مدیرگروه هــای جهــادی در نقــاط 
بحرانــی اســتان جمــع آوری و بــه 
اطــاع آیت اللــه جزایــری رســید.

ــن  ــی در ای ــز پیگیری های ــان نی ایش
از  یکــی  و  داده  انجــام  خصــوص 
نتایــج اولیــه آن کــه در هــان وقوع 
بحــران انجــام شــد، بســیج نیروهــای 

ــود. ــه ب ــادی در صحن ــه و جه طلب
فــروش،  پشــم  حجت االســام 

به عنــوان رئیــس ســتاد مدیریــت 
گروه هــای  انســجام  و  بحــران 
بــا  خوزســتان،  اســتان  تبلیغــی 
دســتور آیت اللــه موســوی جزایــری، 
مأمــور بررســی مشــکات مناطــق 
بحرانــی شــد. او بــه همــراه جمعــی 
از مدیرگروه هــای جهــادی در نقــاط 
بررســی های  خوزســتان،  مختلــف 
گســرده ای را انجــام داد و عــاوه 
بــر اعــام نیازمندی هــای مناطــق 
اصلــی  مطالبــه  چنــد  مختلــف، 
مســئولین  از  پیگیــری  جهــت 

مشــخص شــد.

بیشــر  ریشــه  یوســفی،  فاطمــه  خانــم 

ــر  ــای غی ــت ه ــی را دخال ــات خانوادگ اختاف

ــع  ــرای رف ــرد و ب ــر ک ــان ذک ــی اطرافی منطق

آن هــا، آموخــن مهــارت هــای ارتباطــی را 

داد. پیشــنهاد 

مهــارت ابــراز وجــود را از مهــم تریــن مهــارت 

هــای ارتباطــی اســت و فــردی کــه فاقــد ایــن 

مهــارت اســت، قــدرت نــه گفــن نــدارد.

ابــراز وجــود، مهارتــی اســت کــه فــرد بــا 

جــرأت و بــدون ضایــع کــردن حــق دیگــران، 

ــود را  ــد و خ ــی کن ــاع م ــود دف ــوق خ از حق

ــد. ــی دان ــام کاری من ــه انج ــور ب مجب

پــس از درگذشــت آیــت اللــه یــزدی، بــی بــی 
ــای  ــا آق ــری ب ــاس تصوی ــی در مت ــی فارس س
محســن کدیــور  بــه صــورت شــیطنت آمیــزی 
از وی دربــاره نقــش آیت اللــه یــزدی در اعــام 
ــرد  ــش ک ــه ای پرس ــه خامن ــت آیت الل مرجعی
و او حــدود پنــج دقیقــه و چهــل ثانیــه تــاش 
منــود بــا تکیــه بــر یــک رسی مغالطــات، ذهن 

مخاطــب را بــه انحــراف کشــاند.
گویــا حقــد ایشــان نســبت بــه مقــام معظــم 
رهــری و تــاش بــرای دیــده شــدن در رســانه 
از  شدنشــان  دور  موجــب  بیگانــه،  هــای 
حقیقــت و طــرح مباحثــی در محیطــی غیــر 
علمــی و منحــرف کــردن ذهــن مخاطــب عــام 

شــده اســت.

ــتوار  ــد اس ــلمین محم حجت االسام واملس
میمنــدی مدیــر حــوزه علمیــه اســتان 
فــارس در خصــوص آیــت اللــه یزدی)فقیه 
آورده  اینچنیــن  یادداشــتی  در  غیــور( 

اســت:
خــدا رحمــت کنــد ابوالزوجــه مــا را 
ــم  ــل از انقــاب در ق ــه می گفــت قب ک
#آیت_الله_یــزدی معــروف بــه کانــر 
قــم بــود، چــون بــا همــه فشــارها، 
او  از  همــه  تبعیدهــا  و  زندان هــا 

می بردنــد. حســاب 
زمانــی  می گفــت  ایشــان  فرزنــد 
کــه امــام بــه رسبازهــا دســتور داد 
تعــداد  کننــد  تــرک  را  پادگان هــا 
از  اســلحه  بــا  رسبازهــا  از  زیــادی 
چــون  و  کردنــد  فــرار  پادگان هــا 
اللــه  آیــت  قــم  در  بودنــد  شــنیده 
یــزدی از آنهــا حایــت می کنــد بــه 
قــم می آمدنــد و خانــه مــا را پیــدا 
تحویــل  را  اســلحه ها  تــا  می کردنــد 
ایشــان بدهنــد و آیــت اللــه یــزدی 
ــه  ــاس تهی ــادی لب ــداد زی ــه تع ــز ک نی
تــا  مــی داد  آن هــا  بــه  بــود  کــرده 
بپوشــند و ملحــق بــه مــردم عــادی 
ــم در  ــا را ه ــلحه های آنه ــوند و اس ش
ــرد. ــداری می ک ــزل نگه ــن من ــر زمی زی

دلســوزی  و  شــجاعت  غیــرت،  آری؛ 
در  زمــان  هــان  از  اســام  بــرای 
وجــود آیــت اللــه یــزدی مــوج مــی زد، 
ــام  ــوب ام ــه محب ــود ک ــت نب ــی جه ب
ــس  ــام پ ــی ام ــه وقت ــی ک ــا جای ــود ت ب
ــت  ــم بازگش ــه ق ــران ب ــه ای از ورود ب
بــرای اقامــت منــزل آیــت اللــه یــزدی 

را انتخــاب کــرد.
چــه  بایــد  می دانــد  خــوب  دشــمن 

کســی را هــدف قــرار دهــد.

غیــــــــــــــور... فقیــه 
هـفـتـه یادداشت
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ایستاده در میدان! آقای امام جمعه  ...

در  طوفانــی  روِز  دو  از  بعــد 
ــر غصــه  ــرار قصــه پ خوزســتان و تک
شــهری،  معابــر  آب گرفتگی هــای 
ــر آب  ــه زی ــتان ب ــهر خوزس ــد ش چن

رفــت.
وضعیــت  کــه  اهــواز  بــر  عــاوه 
»ماهشــهر«،  داشــت،  اســف باری 
»شــهر  و  خمینــی«  امــام  »بنــدر 
آب هــای  در  غــرق  نیــز  چمــران« 

بودنــد. شــده  ســطحی 
مســئوالن  بحــران،  بحبوحــه  در 
اتفاقــاً  کــه  صحنــه  در  همیشــه 
ســانریفیوژ  نیــز  آن هــا  از  برخــی 
قــورت داده انــد، از نظرهــا غایــب و 
ــن  ــود دقیقــاً در کجــای ای ــوم نب معل

هســتند!؟ معرکــه 

صغــراِی  غیبــت  ایــن  درمیانــه ی 
َمــرد  یــک  امــا  اســتان،  مســئوالن 
دل  در  و  معرکــه  وســط  همیشــه 
بحــران، پــایِ کاِر مــردم و دردمنــدان 

ایســتاده اســت.

حجــت االســام و املســلمین موســوی 

ــده رهــر معظــم انقــاب  ــرد، مناین ف
ابتــدای  هــان  از  خوزســتان،  در 
بحــران، منطقــه بــه منطقــه، کوچــه 
خانــه  بــه  خانــه  و  کوچــه  بــه 
و  درد  شــاهد  نزدیــک  از  و  رفــت 
ایــن مــردم زجرکشــیده  مشــکات 
اجرایــی  مســئوالِن  بی تدبیــرِی  از 

ــد. ــتان ش اس
ــس از آبگرفتگی هــای گســرده  وی پ
در  ماهشــهر، بنــدر امــام و شــهر 
ــه  ــر س ــه ه ــه جمع ــا امئ ــران، ب چم
در جریــان  و  گرفتــه  متــاس  شــهر 
ــه  ــرد. ک ــرار میگی وخامــت اوضــاع ق
کــه  می دهــد  وعــده  و  رسانجــام 
منطقــه  بــه  را  خــودش  شــب  تــا 

. ند می رســا
از  جمعــی  همــراه  بــه  ایشــان 
روحانیــون جهــادی عــازم بنــدر امــام 

. می شــود
امــام جمعــه اهــواز پــس از حضــور 
در بنــدر امــام، جلســه فــوری بــا 
فرمانــده  جمعــه،  امئــه  حضــور 
ســپاه، مدیــران مــدارس علمیــه و 
روحانیــون جهــادی تشــکیل میدهــد 
و پــس از آن چکمه هــا را پوشــیده و 

راهــی خیابان هــای آب گرفتــه شــهر 
می شــوند...

حجــت االســام و املســلمین موســوی 
فــرد، چندیــن ســاعت در مناطــق 
مختلــف بنــدر امــام حضــور داشــت 
را  محــات  کوچــه  بــه  کوچــه  و 
بررســی و بــا مــردم ســخن می گفــت 
ــام  ــه ن ــه ای ب ــام وارد منطق و رسانج

ــد. ــپ B« ش »کم
کپرنشــین  منطقــه ای   »B »کمــپ 
مــری   ۴۰ الــی   ۳۰ خانه هــای  بــا 
پروشــیمی  رشکــت  دیواربه دیــوار 
از  امــا ســاکنین آن، حتــی  اســت، 
ــم  ــهری ه ــی ش ــک زندگ ــات ی بدیهی

هســتند. محــروم 

آن قــدر  منطقــه  ایــن  مشــکات 
ــر درِد مــردم  ــود کــه ســینه پ ــاد ب زی
کپرنشــین تبدیــل بــه انبــار پــر از 
ــا  ــز ب ــاً نی ــود! نهایت ــده ب ــاروت ش ب
ــلمین  ــام و املس ــت االس ــدن حج دی
اولیــن  به عنــوان  فــرد،  موســوی 
ــه  ــه، هرچ ــارض در منطق ــئول ح مس
ــتند،  ــی داش ــدای اعراض ــاد و ص فری

ــد. ــی کردن ــا خال ــده آق ــر مناین ب

مناینــده ولــی فقیــه در خوزســتان 
نیــز بــا روی گشــاده بــا آن هــا ابــراز 
همــدردی می کــرد و پــس از آن نیــز 

مجــدداً مــورد بــه مــورد پیگیــر حــل 
ــه شــد. مشــکات آن منطق

حجــت االســام و املســلمین موســوی 
ــاد  ــق ابع ــی دقی ــس از بررس ــرد، پ ف
ماجــرا و پیگیری هــای الزم، مســتقیم 
تــاش  و  رفتــه  شــهر چمــران  بــه 
گره گشــایی  نیــز  آنجــا  در  کردنــد 
ــرای  ــده ب ــاد ش ــع ایج ــد از موان کنن

ــیل زده... ــردم س م

چمــران  شــهر  عمــده  بحمداللــه 
ــه در  ــود! البت ــده ب ــی از آب ش خال
ــش  ــاع بی ــه ارتف ــان آب ب ــد خیاب چن
از ۱ مــر نیــز رســیده و وضعیــت 
منــازل مــردم بــه شــدت وخیــم بــود؛ 
بــه عــزم  نیــاز  بــه همیــن دلیــل 
ــانی  ــرای کمک رس راســخ مســئوالن ب
ــکات  ــل مش ــردم و ح ــه م ــوری ب ف
ــود. موجــود به صــورت زیرســاختی ب

ســاعت حدوداً ۳ بامداد بود. 

مناینــده ولــی فقیــه در خوزســتان 
داشــتند  تــاش  ســفر  ایــن  در 
شناســایی  را  مشــکات  یک به یــک 
و بــا پیگیــری از مســئولین، آن هــا 
از  را حــل کننــد و رسانجــام پــس 
شناســایی  و  میدانــی  بررســی های 
اهــواز  راهــی  مشــکات،  دقیــق 

شــدند.

ــتانی،  ــئوالن اس ــرای مس ــت صغ ــه ی غیب ــوزه| در میان ــخن ح س
یــک َمــرد همیشــه وســط معرکــه و در دل بحــران، پــاِی کاِر 
مــردم و دردمنــدان ایســتاده اســت! حجــت االســام و المســلمین 
موســوی فــرد، بــرای حــل مشــکات ایجــاد شــده، بــه بنــدر امــام 
ــران  ــل بح ــر ح ــی، پیگی ــورت میدان ــه و به ص ــران رفت ــهر چم و ش

می شــود...

گزارش » خربنگار حوزه« از سفر شبانه مناینده رهرب معظم انقاب به بندر امام خمینی؛
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 نشــریه اینترنتی سرویس اســتان های خبرگزاری حوزه | پیش شماره چهارم

تقدیر مدیریت و طالب مدرسه 
علمیه آیت اهلل بهاری استان 

همدان از کادر درمان

خدمت متفاوت طالب جهادی 
دهدشت به بیماران اعصاب و 

روان کرونایی

کوتاهاخبار

مجتبــی رشیــف، مدیــر اجرایــی بیارســتان رازی اهــواز، گفــت: در ابتــدای شــیوع کرونــا، مــردم 
از بیارســتان رازی وحشــت داشــتند. حتــی تاکســی ها از ســوار کــردن پرســتاران مــا خــودداری 
می کردنــد! امــا در آن بحــران و فشــار ســنگین روحــی بــه پرســتاران، طــاب جهــادی به بیارســتان 

رازی آمــده و تقاضــا کردنــد کــه بــه آن هــا اجــازه دهیــم تــا بــه کمــک کادر درمــان بیاینــد.
ــه کادر درمــان اقدامــی بســیار  ــی و کمــک ب ــه بیارســتان های کرونای اقــدام جهــادی طــاب درآمــدن ب

بــزرگ و کمــک شــایانی بــه کادر درمــان و پزشــکی بــود. یکــی از نتایــج بســیار خــوب آن نیــز ایــن بــود 

کــه پرســتاران متوجــه شــد کــه دیگــر تنهــا نیســتند و نیــروی مضاعــف گرفتنــد.

در حــال حــارض مــا وســط میــدان جنــگ هســتیم و بایــد همــت کنیــم تــا آخــر کنــار هــم باشــیم و بــه 

هــم کمــک کنیــم.

 حجــت االســام ابوالفضــل  یــزدی، مدیــر مدرســه علمیــه امــام محمدباقــر )ع( شــاهین دژ، اظهــار 
داشــت: بــا شــیوع ویــروس کرونــا طــاب ایــن مدرســه بــا هزینــه خــود، تجهیــزات مــورد نیــاز را تهیه 
و بــه ضدعفونــی معابــر و خیابــان هــای شــهر خصوصــا مناطــق کــم برخــوردار و محــروم پرداختنــد. 
همچنیــن بــا همــکاری بســیج و بــا اعــام محدودیــت تــردد در شــهرها از ســوی ســتاد کرونــا، در 

ورودی شــهر شــاهین دژ مســتقر شــدند و رفــت و آمــد خودروهــا را کنــرل کردنــد.  
وی ادامــه داد: بــا توجــه بــه ایــن کــه اوائــل کرونــا مســاجد بــرای اقامــه منــاز بــاز بودنــد، طــاب 
ــاجد را  ــه، مس ــام جمع ــر ام ــکاری دف ــا هم ــاهین دژ ب ــر )ع( ش ــام محمدباق ــه ام ــه علمی مدرس

ــد. ــاده مــی کردن ــرای اقامــه منــاز آم ــی و ب ضدعفون
مدیــر مدرســه علمیه امام محمدباقر )ع( شــاهین دژ، تغســیل، تکفیــن، اقامه مناز و دفــن اموات کرونایــی را از 
دیگــر اقدامــات طــاب مدرســه علمیــه شــاهین دژ اعــام کــرد و گفت: بــا توجه بــه لزوم اجــرای احــکام دینی 
امــوات کرونایــی، طــاب بعــد از آموزش های الزم و اســتفاده از تجربیات طاب جهادی قم، در آرامســتان شــهر 

مســتقر شــده و به تغســیل، تکفیــن، اقامه منــاز و دفن امــوات کرونایی پرداختند که همچنــان ادامــه دارد.

بــا پایــان یافــن اولیــن شــیفت خدمــت 
عملیــه  مدرســه  کادر  و   طــاب  رســانی 
اللــه بهــاری در بیارســتان شــهید  آیــت 
ــه  ــن مدرســه ب بهشــتی همــدان، اعضــای ای
درمــان  کادر  زحــات  از  قدردانــی  پــاس 
ــاب »ســه  ــد کت ــه ۷۰ جل ــا تهی بیارســتان، ب
ــان  ــه کادر درم ــه در قیامــت«، آن را ب دقیق

ــد. ــدا کردن اه
گذشــته  هفتــه  آغــاز  از  اســت،  گفتنــی 
طــاب و روحانیــون مــدارس علمیــه اســتان، 
مراکــز  و  هــا  بیارســتان  در  حضــور  بــا 
نگهــداری بیــاران کرونایــی بــه کمــک کادر 
ــاتید، کادر و  ــر، اس ــتافتند و مدی ــان ش درم
طــاب مدرســه آیــت اللــه بهــاری شــهر 
ــه ایــن نیروهــای جهــادی  ــز از جمل بهــار نی
بودنــد کــه در شــیفت عــرص بیارســتان 
ــی  ــت م ــاران خدم ــه بی ــود ب ــام وج ــا مت ب

ــد. کردن

ــر  ــه ه ــی وظیف ــخت کرونای ــای س در روزه
انســان مســلانی اســت کــه بــه همنــوع 
خــود کمــک کنــد، امــا شــاید خیلــی کــم 
ــل  ــدان عم ــه در می ــی ک ــان های ــند انس باش
ــاد بیــاران اعصــاب و  ــا تعــداد زی ــد ب بتوانن
ــان  ــک گوی ــد و لبی ــدارا کنن ــی م روان کرونای
ــری  ــم ره ــام معظ ــات مق ــتای منوی در راس
ــانند. ــل بپوش ــه عم ــرش را جام ــن ق ــدای ای ن

ــروه  ــوان گ ــت عن ــت تح ــاب دهدش ــا ط ام
محــض  بــه  همدانــی  شــهید  جهــادی 
کمــک خواســن اداره بهزیســتی شهرســتان 

شــدند. عمــل  وارد  کهگیلویــه 
در ایــن بیــن طــاب بــا شــاد کــردن بیــاران 
اعصــاب و روان، ســنجش تــب، اکســیژن و 
نبــض بیــاران اعصــاب و روان کرونایــی و 
تــدارک غــذا بــرای آنــان، تهیــه ماســک و گان 
و ســاق دســت بــرای پرســتاران، مشــغول بــه 
ــاران  خدمــت در بخــش اعصــاب و روان بی

ــی هســتند. کرونای

روایت مدیر بیمارستان رازی از حضور به موقع طالب جهادی برای کمک 
به کادر درمان

طالب جهادی شاهین دژ در ایستگاه خطر
 از ضدعفونی معابر تا تغسیل و تکفین اموات کرونایی 

ما وسط 
میدان جنگ 

هستیم و باید 
همت کنیم 
تا آخر کنار 
هم باشیم و 
به هم کمک 

کنیم

حوزه های علمیه سیاسی 
باشند نه سیاست باز

برگزاری دوره آموزشی »تبلیغ 
مجازی« ویژه طالب همدانی

موکب سیار سالمت مدرسه 
علمیه دزفول به راه افتاد

وابستگی بودجه به نفت 
اصالح شود

دوره حرف از مذاکره و تسلیم 
تمام شده است

ــه  ــوزه علمی ــورای ح ــس ش ــب رئی  نای
یــزد خواســتار قطــع وابســتگی بودجــه 
بــه نفــت شــد و گفــت: منابــع تأمیــن 
بودجــه بایــد واقــع بینانــه باشــد، زیــرا 
منابعــی کــه غیــر واقعــی هســتند بــه 
جــز کــری بودجــه، افزایــش تــورم و بی 
ثباتــی در قیمــت ارز و ارزش پــول ملــی 
چیــز دیگــری را در پی نخواهند داشــت.

بــا توجــه بــه تاکیــد مناینــده ولــی 
فقیــه بــر لــزوم کادر ســازی و آمــوزش 
ــازی،  ــای مج ــال در فض ــای فع نیروه
قــرارگاه رســانه ای طــاب بــا همــکاری 
موسســه احیــا اقــدام بــه برگــزاری ایــن 

ــرد. دوره ک
ــاب  ــور ط ــا حض ــه ب ــن دوره ک در ای
بــرادر و خواهــر عاقمنــد بــه فضــای 
ــاز شــده،  ــش آغ ــه پی ــازی از هفت مج
افــراد رشکــت کننــده بــه صــورت کامل 
آمــوزش صفــر تــا صــد الزامــات تبلیــغ 
در فضــای مجــازی و پاســخگویی بــه 

شــبهات را فــرا خواهنــد گرفــت.

امــام جمعــه کــرج ترصیــح کــرد: 
در سیاســت خارجــی کــه ارتبــاط 
عــزت  و  اســتقال  بــا  مســتقیم 
صــدای  صــدا  تنهــا  دارد  کشــور 
گــوش   بایــد  کــه  اســت  رهــری 
شــود و ایشــان مکــرر فرموده انــد 
حــرف از مذاکــره و تســلیم دیگــر 

اســت. متام شــده 

مدرســه  ســامت  ســیار  موکــب 
قاضــی)ره(،  آیت اللــه  علمیــه 
دزفــول  نــور  پیــام  شــهرک 
انجــام  مقصــد  نخســتین  را 
خــود  خدماتــی  فعالیت هــای 
ســبب  بدیــن  و  کــرده  انتخــاب 
اقــدام بــه توزیــع اقــام بهداشــتی 
محــروم  خانواده هــای  میــان 

کــرد.
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https://www.hawzahnews.com/news/932236/%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%A8-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B2%D9%81%D9%88%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF
https://www.hawzahnews.com/news/932414/%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.hawzahnews.com/news/932304/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%AD%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D9%88-%D8%AA%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B5%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AF
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بنیاد مستضعفان ۱0 میلیارد 
تومان لوازم خانگی به مناطق 
سیل زده بوشهر تخصیص داد

تشریح فعالیت های شورای برنامه 
ریزی دوساله پایتختی نهج البالغه 

کاشان

همگرایی نخبگان خراســان 
شــمالی زمینه ساز ارتقای 

فرهنگ معنوی است

اهمیت حضور طالب و روحانیون 
جهادی در بیمارستان ها به منظور 

تقویت روحیه بیماران کرونایی

ماموستا سرخابی درگذشت

»مواسات و کمک مؤمنانه« طالب 
مدرسه نواب در حاشیه مشهد

واملســلمین  االســام  حجــت 
فقیــه  ولــی  مناینــده  کریمی تبــار، 
در اســتان بــه نقــش ویــژه طــاب 
ــا در  ــور آنه ــت حض ــادی و اهمی جه
ایــن برهــه حســاس در کنــار کادر 
درمــان تاکیــد کــرد   و گفــت: طــاب 
و روخانیــون جهــادی نقــش مهمی در 
ــد.  ــا کنن ــد ایف ــی توانن ــر م ــن ام ای

ماموســتا ابراهیــم رسخابــی، امــام 
جمعــه ســابق اهــل ســنت نقــده و 
مســئول دفــر منایندگــی ولــی فقیــه 
ــهر در  ــنت پیرانش ــل س ــور اه در ام
ســن ۶۰ ســالگی بــه دلیــل ابتــا بــه 

ــت. ــا درگذش کرون

ــواب  ــی ن ــه عال طــاب مدرســه علمی
بــه  دنبــال شــیوع بیــش از پیــش 
ویــروس منحــوس کرونــا و این کــه 
شــیوع ایــن بیــاری بســیاری از مــردم 
ــن  ــرای تأمی ــادی ب ــا مشــکات زی را ب
مواجــه  زندگــی  رضوری  مایحتــاج 
کــرد، در رزمایــش »مواســات و کمــک 
مؤمنانــه« بــرای کمــک بــه نیازمنــدان 
و آســیب دیدگان اجتاعــی در حاشــیه 

ــد. ــدام کردن شــهر مشــهد اق

ــدی  ــه حــرت مه ــام جــواد)ع( مدرســه علمی ــادی ام ــروه جه طــاب گ
ــای  ــواده ه ــاران و خان ــا بی ــد ت ــه ان ــر رفت ــه دل خط ــن ب ــج( بروج )ع

ــند. ــته باش ــی نداش ــی دل نگران ــوات کرونای ام
گــروه جهــادی طــاب مدرســه در زمینــه هــای مختلــف خدمــت رســانی 
ــر  ــا »کارب ــه آنه ــرک هم ــه مش ــه وج ــی ک ــه های ــد، عرص ــرده ان ورود ک

زمیــن مانــده« بــوده اســت.

کوتاهاخبار

کتاب »مسجد رهبر« راهی بازار 
نشر شد

طالبی که به عشق مردم به دل خطر رفته اند!

حضور امام جمعه همدان در جمع 
کادر درمان و نیروهای جهادی

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 اسامی، کوچه شامره ۲، پاک ۱۵
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دریافتیپیام های

نشــــرتازه های

مناینده ولی فقیه در استان 

همدان با حضور در بخش 

بسری بیاران کرونایی ضمن 

عیادت از بیاران، از خدمات 

و مجاهدت های کادر درمان 

و طاب و گروه های جهادی 

فعال در این مرکز درمانی 

تقدیر کرد.

این شماره
تقدیم می شود
به روح بلند
ماموستا احمدی

عضو فعال 
تشکل های انقالبی

ماموســتا احمــدی در ســال ۱۳۱۵ در روســتای جلدیــان از توابــع شهرســتان نقــده چشــم بــه جهــان گشــود. خطبــه هــای آتشــین ایــن روحانــی اهــل 
ســنت در دفــاع از انقــاب و تبییــن چهــره پلیــد و شــوم دمکــرات و ضــد انقــاب هــا، موجــب محبوبیــت وی در بیــن مــردم و جــری تر شــدن دشــمنان 
اســام بــرای ریختــن خــون ایــن مدافــع انقــاب مــی شــد و بارهــا بــا خطبــه هــای آتشــین خــود لــرزه بــر انــدام دمکــرات انداختــه و توطئــه هــای آن 
هــا را خنثــی کــرده بــود. شــهید مــا احمــدی کــه مســئول صنــدوق انتخابــات خبــرگان رهبــری بــود در حین ســفر به روســتاهای اشــنویه جهــت اخذ 

رای از مــردم، توســط گروهــک تروریســتی دمکــرات به شــهادت رســید.

محل شهادت:  حین برگزاری انتخابات مجلس خرگانتاریخ شهادت:   1361/9/19

در  ســام علیکم.  0721---0935؛ 
فرهنگــی  کارهــای  مــا  روســتای 
ــی  ــور م ــده. چط ــام ش ــی انج زیبای
تونیــم اونهــارو در نرشیــه ســخن 

حــوزه چــاپ کنیــم؟
ــد  ــی توانی ــا م ــام. ش ــا س ــخ؛ ب پاس
ــان  ــق پیام رس ــود را از طری ــار خ اخب
 @InfoHawzah آیــدی  بــه  ایتــا 

ــد. ــال بفرمایی ارس

 0021---0933؛ امکان ارســال نســخه 
چاپــی اون  بــرای مــدارس علمیــه 
وجــود دارد!؟ چطــور مــی توانیــم 

ــم؟ ــه کنی ــراک تهی اش
پاســخ؛ بــا توجــه بــه اینرنتــی بــودن 
ــه  ــاپ آن ب ــکان چ ــه، ام ــن نرشی ای

ــدارد. ــود ن ــوب وج ــورت مکت ص

احسنت به این کار نیک و حسنه

خســته  ضمــن  1636---0937؛ 
نباشــی بــه شــا. اگــر ممکــن اســت 
بــه صــورت مســتقل بــرای حــوزه 
ــار  ــود. اخب ــرش ش ــه منت ــای علمی ه
شهرســتان هــا خیلــی کــم اســت.

جانانــه  خداقــوت  3765---0936؛ 
عــرض میکنــم.  الهــی کــه مســتمر و 

ــد. ــته باش پیوس

4445---0903؛  پیشــنهاد میکنم برای 
شــاره های بعــدی بــه رساغ مصاحبه 
هــای اختصاصــی برویــد و محــل 
انتشــارش، بــرای اولیــن بــار، رصفــا 
ایــن نرشیــه باشــد. مثــل گفــت و گــو 
بــا علــای برجســته مناطــق مختلــف 
ــن کار رضیــب نفــوذ شــا  کشــور. ای
در بیــن حــوزه هــای علمیــه کشــور را 

افزایــش مــی دهــد.

کتــاب »مســجد رهــر«؛ تاریــخ 
از  کرامــت،  مســجد  شــفاهی 
کانــون  و  تأثیرگــذار  مســاجد 
مبــارزان انقــاب در شــهر مشــهد، 
انصــاری زاده،  مرتضــی  نوشــته 
انتشــارات  توســط  به تازگــی 
بــازار  راه یــار منتــرش و راهــی 

نــرش شــده اســت.
مصاحبه هــای  و  تحقیــق 
از ســال ۱۳۸۸ رشوع  این کتــاب 
حســن  توســط  ترتیــب  بــه  و 
امیــر  ســیدمحمد  ســلطانی،   
احمــد  و  طباطبایــی  احمــدی 
و  شــده اند  انجــام  عســگری 
طــی این مــدت بــا بیــش از ۷۰ 
تَــن از مرتبطــان مســجد کرامــت 
و  گرفتــه  صــورت  مصاحبــه 
شــده  مطالعــه  ســند  هــزاران 

اســت.
عــاوه بــر ۴ فصــل کتــاب کــه 
و  شــکل گیری  زمینه هــای 

کرامــت  مســجد  فعالیت هــای 
می کنــد،  تبییــن  و  بررســی  را 
ــز در  ــام نی ــناد و اَع ــر، اس تصاوی
ســه فصــل، ضمیمــه کتــاب شــده 
اســت و در مجمــوع، می تــوان 
حــوزه  در  اثــری  را  این کتــاب 
کــرد. معرفــی  »مســجدنگاری« 

https://www.hawzahnews.com/news/932174/%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B6%D8%B9%D9%81%D8%A7%D9%86-%DB%B1%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%B3%DB%8C%D9%84-%D8%B2%D8%AF%D9%87
https://www.hawzahnews.com/news/920238/%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%85%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%88%D9%81-%D9%88-%D9%86%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%86%DA%A9%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84
https://www.hawzahnews.com/news/932467/%D9%87%D9%85%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%86%D8%AE%D8%A8%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.hawzahnews.com/news/930724/%D8%A7%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA
https://www.hawzahnews.com/news/931645/%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7-%D8%B3%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA
https://www.hawzahnews.com/news/932022/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%87-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF
https://www.hawzahnews.com/news/931691/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
https://www.hawzahnews.com/news/930510/%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D8%B4%D9%82-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%84-%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%B9%DA%A9%D8%B3
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