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تشییع شهید مدافع وطن سعید 
بنی اسدی در بیرجند

بازدید مدیر حوزه علمیه خواهران استان 
سمنان از رسانه رسمی حوزه

اهدای خون توسط اساتید شیعه و اهل 
سنت حوزه علمیه بیرجند

مراسم تکریم و معارفه مدیر حوزه 
علمیه استان کرمان با حضور آیت 

اهلل اعرافی

اجتماع بانوان فاطمی در اهواز

تقدیر بانوان طلبه مدرسه حضرت 
زینب)س(از کادر درمان شهر یزد

تصاویر منتخب

حجــت االســالم واملســلمین محمدرضــا تویرسکانــی در گفتگــو با خربنــگار خربگــزاری »حــوزه« در اصفهان، با اشــاره بــه برنامه های 

فرهنگــی ســازمان بســیج بــرای تربیــت نیروهایــی هامننــد شــهید حاج قاســم ســلیامنی، اظهــار کــرد: مهمرتیــن کاری که ســازمان 

بســیج و نهادهــای انقالبــی بایــد بــرای تربیــت نســلی مانند شــهید ســلیامنی انجــام دهند، گفتامن ســازی مکتــب حاج قاســم در 

میــان نســل جوان اســت.

ــازمان  ــه در س ــی فقی ــی ول ــئول منایندگ مس
بســیج مســتضعفین کشــور، بــا اشــاره بــه راه 
انــدازی هــزاران کانــال روشــنگری در فضــای 
مجــازی و تاکیــد بــر لــزوم توجــه جــدی بــه 
روشــنگری، خاطــر نشــان کــرد:  در ســازمان 
ــن«  ــرح »ثام ــوان ط ــه عن ــی ب ــیج طرح بس
ــزار  ــد ه ــاس آن چن ــر اس ــه ب ــود دارد ک وج
ــاد  ــازی ایج ــال روشــنگری در فضــای مج کان
شــده اســت، البتــه ایــن شــبکه ســازی بــرای 
ثامــن، طــرح  و طــرح  نیســت  انتخابــات 
روشــنگری و هدایــت سیاســی بســیجیان در 

ــان هاســت. ــه زم هم
ــزار  ــدود ۱۵۰ ه ــود ح ــت وج ــه ظرفی وی ب
طلبــه بســیجی در فعالیــت هــای بســیج 
اشــاره کــرد و افــزود: دو کار در مــورد طــاب، 
روحانیــون و اســاتید بســیجی در حــال انجــام 
اســت، یکــی بحــث هــای تربیتــی، بصیرتــی، 
ــاماندهی  ــی و س ــجام بخش ــازی، انس آگاه س
اســت و یــک کار نیــز عملیاتــی اســت کــه در 
ســطح جامعــه در قالــب گــروه هــای جهادی، 
حضــور فعــال و گســرده در بیامرســتان هــا 
ــک  ــرای کم ــا و اج ــا کرون ــه ب ــت مقابل جه

هــای مومنانــه انجــام مــی شــود.
چهار مأموریت مهم طالب 

بسیجی
ــه  ــه طــاب بســیجی، مقابل ــه ب ــا توصی وی ب
ــه را  ــت در فضــای جامع ــا دشــمن و فعالی ب
ــه  ــت: طلب ــت و گف ــد کار دانس ــتلزم چن مس
هــای بســیجی بایــد چهــار کار مشــخص 
انجــام دهنــد، اولیــن کار ایــن اســت کــه 
خــوب درس بخواننــد، دوم آگاهــی و بصیــرت 
سیاســی خــود را بــاال بربنــد، ســوم در کمــک 
هــای مردمــی و جریــان هــای جهــادی حضور 
فعــال و پررنــگ داشــته و در نهایــت در 
گــردان هــای رزمــی و دفاعــی حضــور خــوب 

ــند. ــته باش داش
تویرسکانــی بــا تاکیــد بــر افزایــش تــوان 
دفاعــی و رزمــی در طــاب بســیجی ترصیــح 
ــش  ــرای نق ــی ب ــار کار اساس ــن چه ــرد: ای ک

آفرینــی طــاب بســیجی در جامعــه اســت و 
البتــه بــه عنــوان توصیــه شــخصی اگــر خــود 
ــز نداشــتم در فضــای  ــی نی مســئولیت اجرای

ــردم. ــی ک ــت م ــازی فعالی مج
ذوق و خالقیت هنری، الزمه 
تولیدمحتوا در فضای مجازی

وی، فضــای مجــازی را بســر ارائــه حقایــق به 
صــورت هرنمندانــه عنــوان کــرد و ادامــه داد: 
ــر  ــون نف ــد میلی ــو ســاده چن ــک الی ــی ی وقت
ــن فضــا  ــم از ای ــا نتوانی ــده دارد، چــرا م بینن
اســتفاده کنیــم، هــم چنــان کــه موضوعــات 
زیــادی در جامعــه اســت کــه بــدون رنــگ و 
ــای  ــد مبن ــوی سیاســی و جناحــی مــی توان ب
ــده  ــه نســل هــای آین ــرد و ب ــرار گی بحــث ق

منتقــل شــود.
مســئول منایندگــی ولــی فقیــه در ســازمان 
ــت فضــای  بســیج مســتضعفین کشــور، تقوی
ــای  ــه ه ــیج را از برنام ــه بس ــازی در بدن مج
ســازمان بســیج بیــان کــرد و افــزود: البتــه 
ــن  ــه در ای ــدارد ک ــوان را ن ــن ت ــردی ای ــر ف ه
ــن  ــا می ــن فض ــرا ای ــد، زی ــت منای ــا فعالی فض
گــذاری شــده اســت، یعنــی باید حضــور در آن 
آگاهانــه باشــد و فــرد ســواد رســانه ای باالیــی 

ــته باشــد. داش
حقیقت درخشان روحانیت اصیل به 

مردم و نسل جوان معرفی شود
وی اضافــه کــرد: در خصــوص فضــای روحانیت 
و حــوزه هــا و خصومــت هــای دشــمن و 
ــد،  ــده ان ــار آن ش ــی دچ ــه برخ ــی ک انحرافات
نیــز بایــد گفــت طــاب و روحانیــون بســیجی 
ــد حقیقــت درخشــان روحانیــت اصیــل را  بای
بــه مــردم و نســل جــوان نشــان دهنــد تــا اگــر 
نفــرت یــا بغضــی نیــز وجــود دارد، رفــع گردد.

آیــت اللــه ابراهیــم امینــی مــی گویــد: »زندگــی خانوادگــی او بســیار بــا صفــا و صمیمیــت بــود، در 
فــوت همــرسش   برخــاف انتظــار مــا بســیار اشــک مــی ریخــت و محــزون و متأثــر بــود، روزی بــه 
ایشــان عــرض کــردم : مــا صــرب و بردبــاری و تحمــل مصایــب را بایــد از شــام بیاموزیــم، چــرا ایــن 
چنیــن متأثــر هســتید؟« در جــواب فرمــود: آقــای امینــی! »در طــول مــدت زندگی ما، هیچ گاه نشــد 
کــه خانــم کاری بکنــد کــه مــن حداقــل در دمل بگویــم، کاش ایــن کار را منــی کــرد یــا کاری را ترک کند 

کــه مــن بگویــم کاش ایــن عمــل را انجــام داده بــود!«

برخوردی شگفت انگیز از عالمه طباطبایی )ره( با همرس خود
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فعالیت ۱۵۰ هزار طلبه در بسیج | راه اندازی چند هزار کانال روشنگری 
در فضای مجازی 

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سازمان بسیج کشور خبر داد:

وقتی یک الیو 
ساده چند 
میلیون نفر 

بیننده دارد، چرا 
ما نتوانیم از این 

فضا استفاده 
کنیم، هم چنان 
که موضوعات 

زیادی در جامعه 
است که بدون 
رنگ و بوی 

سیاسی و جناحی 
می تواند مبنای 
بحث قرار گیرد 
و به نسل های 
آینده منتقل 

شود
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از پژوهـــش چه خبر؟از آمــــوزش چه خبر؟

از تهــــــذیب چه خبر؟

حجــت االســام خطــاط در هم اندیشــی 
علمیــه  مــدارس  آمــوزش  مســئوالن 
اســتان اصفهــان گفــت: برخــی مــدارس 
مصلحــت اندیشــی و بــه تعبیــری در 
امــوری اجتهاداتــی دارنــد کــه بــه طــور 
ــع از  ــردی مان ــادات ف ــن اجته ــع ای قط
ــن  ــم آیی ــده داری ــکاری اســت. عقی هم
نامــه هــا نبایــد دســت و پــای طــاب را 
ببنــدد، ولــی بدانیــد آییــن نامــه فصــل 

ــت. ــاب اس الخط
ــا و  ــاب کوش ــت از ط ــزود: حامی وی اف
بــا اســتعداد، رســالتی بــر عهــده مــدارس 
علمیــه و مرکــز مدیریــت اســت،لذا باید 

راه مقابــل آنــان هموارتــر شــود.

حجــت االســام کامــران پنــام، معــاون 
اســتان  علمیــه  حــوزه  پژوهــش 
ابتــدای  از  اظهارداشــت:  لرســتان 
شــیوع ویــروس کرونــا تاکنــون کارگاه 
بــرای  متعــددی  پژوهشــی  هــای 
ــر نظــر  طــاب در فضــای مجــازی زی
ــوری و  ــش کش ــرب پژوه ــاتید مج اس

اســتانی برگــزار شــده اســت.
برگــزار  هــا  کارگاه  داد:  ادامــه  وی 
شــده بیشــر در موضوعــات مقالــه 
ــای  ــرم افزاره ــا ن ــنایی ب ــی، آش نویس
پژوهشــی، آشــنایی بــا ســایت هــا 
و درگاه هــای پژوهشی،آشــنایی بــا  
متــون اصیــل دینــی و ... بــوده اســت.

محمــد  واملســلمین  االســام  حجــت 
تقــی ســبحانی نیــا، مدیــر حــوزه علمیه 
قزویــن از تشــکیل شــورای تهذیــب 
مــدارس علمیــه قزویــن بــا انتخــاب 
طــاب صاحــب فکــر و توامنند از ســوی 

ــربداد. ــدارس خ ــران م مدی
ــا تشــکیل شــورای  ــرد: ب ــح ک وی ترصی
اســتان  تهذیــب در مــدارس علمیــه 
قزویــن احســاس مســئولیت در طــاب 
آینــده  در  تــا  شــود  مــی  ایجــاد  
مســئولیت هــای خطیــری کــه بــه آنهــا 
واگــذار مــی شــود، رســالت خــود را بــه 
نحــو شایســته در عرصــه هــای مختلف 

ــد. ــام دهن ــی انج ــه خوب ــه  ب جامع

آیین نامه ها نباید دست و پای طلبه را 
ببندد

برگزاری بیش از ۳۰ کارگاه مجازی 
پژوهشی برای طالب لرستانی

تشکیل شورای تهذیب در مدارس علمیه 
قزوین

مرکز خدمات حوزه

انتصاب جدید

امامت جمعه

حل اختالف طایفه ای توسط امام 
جمعه فامنین

امام جمعه جدید مسجد سلیمان 
منصوب شد

بــا حضــور حجــت االســام رضــا مصبــاح 
ــن دو  ــاف بی ــن اخت ــه فامنی ــام جمع ام
ایــن  راســتگویان  روســتای  در  طائفــه 

ــد. ــرف ش ــر ط ــل و ب ــتان ح شهرس
ــه ای  ــاف طایف ــن اخت ــه ای ــی ک از آنجای
مشــکاتی در ســطح روســتا بــرای اهالــی 
ایجــاد کــرده بــود، امــام جمعــه فامنیــن 
شــخصا بــا حضــور در ایــن روســتا و 
ــاق  ــت احق ــن در جه ــا طرفی ــت ب صحب
ــه ســاز رفــع ایــن  حــق روســتائیان، زمین

ــد. ــردن آن ش ــش ک ــکل و فروک مش

حجت االســام و املســلمین موســوی 
در  فقیــه  ولــی  مناینــده  فــرد، 
ــام  ــی حجت االس ــتان، در حکم خوزس
ســید احمــدی را بــه عنــوان امــام 
مســجد  شهرســتان  جدیــد  جمعــه 
کــرد. منصــوب  و  معرفــی  ســلیامن 

دفرت تبلیغات

رسانه ها رویکرد تمدن ساز داشته 
باشند

 فعالیت ۹۳ هزار هیئت مذهبی در 
کشور 

توزیع 280 بسته لوازم التحریر در میان 
نیازمندان استان اردبیل

اجرای 8 هزار روضه خانگی و ۹۶0 
روضه سیار در مشهد

گروه جهادی طالب اندیمشکی به عنوان موفق ترین گروه جهادی در 
کشور شناخته شد

ــر  ــس دف ــی، رئی ــد قطب ــام محم ــت االس حج
تبلیغــات اســامی اصفهــان گفــت: همــه آنچــه 
ــرار  در آرمان هــا و اهــداف انقــاب اســامی ق
عینیــت  اســامی  ایرانــی  متــدن  در  گرفتــه 

ــت. خواهــد یاف

مدیــرکل  باباخانــی،  مجیــد  حجت االســام 
تشــکل های دینــی ســازمان تبلیغــات اســامی 
در جلســه شــورای هیئــات مذهبــی بوشــهر از 
فعالیــت ۹۳ هــزار هیئــت مذهبــی در ســطح 

کشــور خــرب داد.
وی افــزود: ۸۰ هــزار مــداح در ســطح کشــور 
کــه از ایــن تعــداد ۳۲ هــزار نفــر بــه صــورت 
مســتند بــه امــر ستایشــگری اهــل بیــت 

ــتند. ــغول هس ــارت مش ــت و طه عصم

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 حامیــت 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.

ــاف  ــرکل اوق ــدزاده، مدی ــام احم ــت االس حج
گفــت:  رضــوی  خراســان  خیریــه  امــور  و 
نبــوی،  یــاس  در راســتای اجــرای ســوگواره 
همزمــان بــا ایــام شــهادت حــرت زهــرا)س(، 
ــی  ــه خانگ ــزار روض ــیار و ۸ ه ــه س ۹۶۰ روض

ــود. ــی ش ــرا م ــتان اج ــطح اس در س

در پنجمیــن جشــنواره ملــی مالــک اشــر، گــروه جهــادی حــرت بقیه الله)عــج( بســیج 
مدرســه علمیــه ســفیران شهرســتان اندیمشــک، به عنــوان موفق تریــن گــروه جهــادی در 

ــد. ــناخته ش ــور ش کش
ــده کل  ــامی، فرمان ــور رسدار س ــا حض ــس ب ــو کنفران ــورت ویدئ ــه به ص ــم ک ــن مراس ــی ای ط
ســپاه پاســداران برگــزار شــد، لــوح ســازمانی تقدیــر از گــروه جهــادی بقیه اللــه، بــه مســئول 

ــد. ــداء ش ــک اه ــه اندیمش ــه بقیه الل ــه علمی ــیجی مدرس ــاب بس و ط
ــوی  ــه موس ــت الل ــتان، آی ــوزوی خوزس ــئوالن ح ــور مس ــا حض ــر ب ــی دیگ ــی آیین ــن ط همچنی
ــوان  ــه عن ــروز ب ــام آدراف ــتان، از حجت االس ــه خوزس ــوزه علمی ــورای ح ــس ش ــری، رئی جزای
ــادی در خدمــت رســانی  ــاش هــای جه ــاس ت ــه پ ــه اندیمشــک ب ــادی بقیه الل ــر گروه جه مدی

ــرد. ــر و تشــکر ک ــه مــردم تقدی ب

سازمان تبلیغات

سازمان اوقاف
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کارگاه علمی پژوهشی 
»تفکر نقاد« برگزار شد

تجدید بیعت »بنات الزهراء« با 
آرمان شهدای مقاومت

»جنبش علمی و نقش علمای 
قرن چهارم در تولید علم« 

بررسی شد

طنین لبیک یا زهرا در کوچه های 
کوی علوی اهواز

یکی از آسیب های جنگ جمعیتی 
تنزل جایگاه مادری است

بانوان طلبه الیگودرزی »سفیر 
سالمت« شدند

بانوان طلبه فرزندان خود را برای 
ایجاد تمدن نوین اسالمی تربیت 

کنند

با نرخ رشد جمعیت فعلی، تا ۳0 سال آینده 
مهدهای کودک تبدیل به خانه سالمندان می شود

ایــام فاطمیــه، متــام  بــا  همزمــان 
اهــواز  علــوی  کــوی  خیابان هــای 
بــه نشــان عــزا پرچم هــای رسخ و 
ســیاه بــه تــن کــرده بودنــد. از کنــار 
ــی  ــتی، گوی ــه می گذش ــه ک ــر خان ه
صاحــب عــزا را یافتــه ای! ســاعت بــه 
حوالــی ۹ کــه رســید زنــان و دخــران 
ــه رنــگ عــزا  ــا لباس هایــی ب ــه ب محل
و چشــامنی کــه اشــک در آن هــا 
حــوزه  میهــامن  میکــرد  بیقــراری 

ــدند. ــرا ش ــه زه ــه فاطم علمی

ــر  ــاکی، دبی ــول س ــام  رس حجت االس
جمعیــت،  فعــاالن  ملــی  مجمــع 
ــی دشــمن  گفــت: در جنــگ جمعیت
پیرشفــت کــرده اســت و آســیب های 
جــدی بــه مــا وارد شــده اســت. 
آســیب های  از  عظیمــی  بخــش 
جنــگ جمعیتــی بــه جامعــه وارد 
قابل توجهــی  بخــش  و  می شــود 
ــر  ــا ب ــه خانواده ه ــگ ب ــن جن از ای
آســیب های  از  یکــی  می گــردد؛ 
جایــگاه  تنــزل  جمعیتــی  جنــگ 

مــادری اســت. 
شــهادت  از  بعــد  گفــت:  وی 
مــادران  از  عــده ای  قاســم  حــاج 
خــود  فرزنــدان  نــام  دغدغه منــد 
را قاســم گذاشــتند ایــن ایــده در 
ذهــن بخشــی از فعــاالن مردمــی 
ــن  ــم ای ــه می توانی ــت ک ــکل گرف ش
ــه  ــرای ادام ــه ای ب ــذاری را بهان نام گ

راه حــاج قاســم قــرار دهیــم.

ــه ابوالحســنی معــاون فرهنگــی  وجی
فاطمیــه)س(  علمیــه  مدرســه 
الیگــودرز، بــا اشــاره بــه انعقــاد تفاهم 
نامــه همــکاری بیــن مدرســه علمیــه 
ــت  ــت بهداش ــه )س( و معاون فاطمی
شهرســتان، گفــت: طــاب در ایــن 
راســتا پــس از آمــوزش هــای الزم، 
خدمــات مشــاوره ای را در راســتای 
پیشــگیری و درمــان کرونــا در فضــای 

ــد.  ــی دهن ــه م ــازی ارائ مج
معــاون فرهنگــی مدرســه علمیــه 
ــه  ــان از تهی ــه الیگــودرز در پای فاطمی
ــران  ــرای خواه ــامت ب ــنامه س شناس
طلبــه ایــن مدرســه خــرب داد و گفــت: 
ــد  ــس از تائی ــده پ ــوزش دی ــاب آم ط
ــفیران  ــوان س ــه عن ــود، ب ــامت خ س
ســامت بــا مراکــز بهداشــتی درمانــی 
و  تلفنــی، مجــازی  مشــاوره هــای 
ــد  ــرای پیشــگیری و رون حضــوری را ب
درمــان بیــامری کرونــا همــکاری دارند.

حجــت االســام علــی اکــرب ابراهیمــی 
بشــکانی، در نشســت هــم اندیشــی 
طــاب، کادر و اســاتید مدرســه علمیــه 
ــا  ــه علیه ــام الل ــه س ــرت خدیج ح
اظهــار داشــت:  بهابــاد،  شهرســتان 
اســاتید و کادر حــوزه بایــد بــرای آینده 
ــد کــه  ــی را تربیــت کنن مــردان و زنان
دارای روحیــه انقابــی باشــندتا بتوانند 
ــی نقــش  در ایجــاد یــک متــدن انقاب

ــری داشــته باشــند. مؤث
اســاتید و کادر  وی ترصیــح کــرد: 
ــردان و  ــده م ــرای آین ــد ب ــوزه بای ح
زنانــی را تربیــت کننــد کــه دارای 
روحیــه انقابــی باشــندتا بتواننــد 
در ایجــاد یــک متــدن انقابــی نقــش 

ــند. ــته باش ــری داش مؤث

حجت االسام واملســلمین موســوی 
فــرد، مناینــده ولی فقیــه در اســتان 
بانــوان  اجتــامع  در  خوزســتان، 
انقابــی اهــواز، بــه بیــان جایــگاه 
زن در اســام پرداخــت و اظهــار 
داشــت: در کنــار هــر مــرد موفقی 
دارد  وجــود  موفــق  زن  یــک 
ــرت  ــار ح ــال در کن ــور مث به ط
آدم بانــوی بزرگــواری ماننــد حــوا، 
ــار عیســی مســیح حــرت  در کن
ــرب حــرت  ــار پیام مســیح، در کن
خدیجــه، در کنــار امیراملؤمنیــن 
کنــار  در  و  زهــرا،  حــرت 
سیدالشــهدا حــرت زینــب بــود.

وی ترصیــح کــرد: امــروز والیــت از 
بانــوان فرزنــد می خواهــد و بایــد 
آوری  فرزنــد  بــرای  انقابی هــا 
ــا،  ــه انقابی ه ــد؛ چراک ــدام کنن اق
وقتــی  مؤمن هــا  و  متدین هــا 
ــوب  ــد خ ــند فرزن ــد آور باش فرزن

تربیــت می شــود و نســلی کــه 
در آینــده شــکل می گیــرد بچــه 

حزب اللهــی و انقابــی اســت.
واملســلمین  االســام  حجــت 
موســوی فــرد، ترصیــح کــرد: اگــر 
تــا ۳۰ ســال آینــده بــا همیــن 
نــرخ جمعیــت پیــش برویــم شــک 
ــای  ــر مهدکودک ه ــه اک ــد ک نکنی
خانــه  بــه  تبدیــل  امــروزی 

ســاملندان خواهــد شــد.
ــالت  ــه رس ــر اینک ــد ب ــا تأکی وی ب
اولیــه زنــان تربیــت فرزنــد اســت، 
اذعــان کــرد: رســالت اولیــه بانــوان 
تربیــت فرزنــد اســت ولــی معنــای 
حــرف مــن ایــن نیســت کــه زنــان 
کار نکننــد! بلکــه زنان بایــد در متام 
ــردان هســتند  ــه م ــی ک صحنه های
ایــن  امــا  باشــند  حضورداشــته 
حضــور بایــد بــا رعایت حریــم بین 
زن و مــرد و اخــاق اســامی باشــد.
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تولید هزار و یکصد تحقیق پایانی سطح دو و سه در 
حوزه خواهران آذربایجان غربی

خانــم مریــم بابایــی، مدیــر حــوزه علمیــه خواهــران آذربایجــان 
غربــی، بــا بیــان اینکــه تــا کنــون یــک هــزار تحقیــق پایانــی در ســطح 
دو و ۱۰۰ پایــان نامــه در ســطح ســه توســط بانــوان طلبــه بــه رشــته 
ــی و  ــم زن ــای قل ــده اســت، اظهارداشــت: در عرصــه ه ــر درآم تحری
تحقیــق و پژوهــش مــدارس علمیــه اســتان بســیار فعــال عمــل کــرده 
ــق  ــن بیــش از هــزار تحقی ــه تدوی ــوان ب ــه آن را مــی ت ــد کــه منون ان
پایانــی ســطح دو و صــد پایــان نامــه ســطح ۳ اشــاره کــرد و طــاب 
ــه  ــر ده هــا مقال خواهــر آذربایجــان غربــی در ایــن ســال هــای اخی
حائــز رتبــه و شایســته تقدیــر کشــوری در جشــنواره هــای مختلــف 

کســب کــرده انــد.

استاد حوزه خواهران از 
دغدغه های پژوهشی می گوید
زینــب کبیــری، اســتاد مدرســه علمیــه 
ششــمین  در  رقیــه)س(،  حــرت 
عامــه  پژوهشــی  علمــی  کنگــره 

بــادی بوشــهری)ره( در بخــش پایــان 
نامــه، از بیــن ۴۰۰ رشکــت کننــده، 

ــد. ــناخته ش ــر ش ــته تقدی شایس
ــی  ــادی را  فرصت ــه ب ــره عام او کنگ
مناســب برای شناسایی اســتعدادهای 
در  و   دانســت  طــاب  پژوهشــی 

توصیــه ای بــه طــاب گفت: پیشــنهاد 
ــه  ــتفاده از رسمای ــن اس ــم ضم میکن
گرانبهــای عمــر  در جهــت کســب 
علــم و معرفــت، بخشــی از وقــت 
خــود را نیــز بــه انجــام تحقیقــات 

ــد. ــاص دهن ــی اختص ــی و دین علم

https://www.hawzahnews.com/news/938346/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DB%8C-%D8%AA%D9%81%DA%A9%D8%B1-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
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https://www.hawzahnews.com/news/937493/%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%AA%D9%86%D8%B2%D9%84-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.hawzahnews.com/news/937677/%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B7%D9%84%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%84%DB%8C%DA%AF%D9%88%D8%AF%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF
https://www.hawzahnews.com/news/935957/%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B7%D9%84%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA
https://www.hawzahnews.com/news/935631/%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%DB%B3%DB%B0-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87
https://www.hawzahnews.com/news/935461/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%DB%B1%DB%B0%DB%B0-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%D8%AF%D9%88-%D9%88-%D8%B3%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86
https://www.hawzahnews.com/news/933198/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%BA%D8%AF%D8%BA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%D9%88%DB%8C%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D8%B1
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مدیر حوزه علمیه خواهران سمنان در گفت وگو با »حوزه«:
»دختران حاج قاسم« کرونایی ها را تنها نگذاشتند/ جهاد ۵۴۰ بانوی طلبه سمنانی در جبهه سالمت
بحران هــا و حــوادث همیشــه فقــط آثــار زیانبــار نــدارد و گاهــی می توانــد فرصت هایــی را هــم ایجــاد کنــد کــه در ایــام کرونــا 
بهریــن فرصــت بــرای رشــد روحیــه اخاقــی و انســانی و اجتامعــی مهیــا شــد تــا در بدتریــن رشایــط بــه فکــر همنوعــان بــوده 
و نیازمنــدان را فرامــوش نکنیــم.  در همیــن راســتا، خربنــگار خربگــزاری »حــوزه« در ســمنان، بــه منظــور ترشیــح اقدامــات طــاب 
جهــادی حــوزه علمیــه خواهــران اســتان ســمنان و بررســی خدمــات ایــن طــاب جهــادی بــه رساغ حجــت االســام مهــدی نجــم، 

مدیــر حــوزه علمیــه خواهــران اســتان ســمنان رفتــه  اســت؛ مــرشوح ایــن گفت وگــو را در ادامــه مــی خوانیــد.

طــالب  اقدامــات  لطفــا  ســؤال؛ 
جهــادی حــوزه علمیــه خواهــران 

کنیــد... تشــریح  ســمنان  اســتان 
ــران  ــه خواه ــوزه علمی ــادی ح طــاب جه
در اســتان ســمنان در تمــام شــهرها از 
ــای کار  ــروس وارد فض ــروع وی ــدای ش ابت
شــدند و فعالیــت هــای جهــادی گســترده 
ــدا  ــود، ورود پی ــه الزم ب ــی ک ــر جای را در ه
ــاب  ــه در ب ــه ک ــش آنچ ــد و در رأس کردن
ــزان از دســت  ــن عزی ــن ای تغســیل و تدفی
رفتــه صــورت گرفــت، طــاب جهــادی در 
نقاهتگاهــا و بیمارســتان هــا وارد ایــن قضیه 

شــدند.
آنچــه کــه در بحــث کمــک بــه پرســتاران 
هــم کمــک فیزیکــی هــم از حیث مشــاوره 
ای و روانــی نســبت بــه کادر درمــان و هــم 
ــه خــود بیمــاران  وجــود داشــت،  نســبت ب

طــاب جهــادی ورود پیــدا کردنــد.
ــه  ــی از مؤلف ــا یک ــتان کرون ــث داس در بح
ــد درمــان کمــک مــی  ــه رون هایــی کــه ب
ــر  ــد زودت ــی توان ــار م ــه بیم ــد و اینک کن
بهبــود یابــد ایــن اســت کــه از حیــث روحیه 
ــی از  ــود و یک ــر ش ــاران بهت ــت بیم وضعی
ــدا  ــه طــاب جهــادی ورود پی ــی ک کارهای
ــاب  ــود. ط ــاوره ب ــه مش ــد در عرص کردن
جهــادی ورود کردنــد و در کنــار آن فعالیــت 
هــای فیزیکــی نظیــر تهیــه غــذا، ســوپ و 
ــی  ــام م ــی انج ــاران کرونای ــاج بیم مایحت

ــت. گرف
ــه  ــه ب ــا توج ــم ب ــه ه ــدارس علمی در م
ــه  ــه اینک ــه ب ــا توج ــی و ب ــرایط کرونای ش
دروس طــاب بــه صــورت مجــازی برگــزار 
ــور  ــه حض ــاب در مدرس ــود و ط ــی ش م
ندارنــد امــا مدرســه تعطیــل نیســت؛ یعنــی 
هــر مدرســه بــا هدایــت مدیــر مدرســه بــه 
ــا  ــد و ب ــل ش ــادی تبدی ــگاه جه ــک پای ی
یــک عنــوان کلــی در کل اســتان بــه عنوان 
ــران حــاج قاســم«  ــرارگاه جهــادی »دخت ق

ــت. ــکل گرف ش
در مدارس علمیه خواهران در ســطح اســتان 
ســمنان،  از دوخــت »گان« ، درســت کــردن 

ماســک تــا تهیــه ســوپ و آنچــه کــه بیمــار 
هــا به آن نیــاز داشــتند این از جملــه فعالیت 
هایــی بــود کــه در مــدارس صــورت گرفت.

ــتار در  ــر روز پرس ــز نظی ــاص نی ــام خ در ای
ــر و تشــکر از ایــن جهادگــران  بحــث تقدی
عرصــه ســامت جــزو برنامــه هایــی بــود 
ــطح  ــران در س ــه خواه ــدارس علمی ــه م ک
اســتان ســمنان بــه آن ورود پیــدا کردنــد و 

ــل شــد. از پرســتاران تجلی
هــر آنچــه کــه از حیــث روانــی و از حیــث 
فیزیکــی مــد نظــر و مــورد نیــاز بــود در هــر 
عرصــه ای طــاب جهــادی خواهــران ورود 
پیــدا کردنــد تــا کمــک کار و یــاری کننــده 
جامعــه پزشــکی و جهادگــران عرصــه 

ســامت باشــند.

ــادی  ــالب جه ــارکت ط ــؤال: مش س
خواهــران اســتان بــه چــه میــزان 

اســت؟
طــاب جهادی مشــغول در بیمارســتان: ۲۴  
نفــر، طــاب جهادی مشــغول در آرامســتان:  
۱۳ نفــر، طــاب جهــادی مشــغول در امــر 
مشــاوره: ۱۰۰  نفــر، طاب جهادی مشــغول 
ــاب  ــر، ط ــتیبانی: ۲۸۱ نف ــورات پش در ام
جهــادی تولیــد محتــوا :۱۱۷ نفــر و طــاب 

جهــادی در نقاهتــگاه : ۵ نفــر هســتند.
ــمنانی  ــه س ــوی طلب ــوع ۵۴۰ بان در مجم
در جبهــه حفــظ ســامت مــردم و کمــک 
ــان  ــاد آن ــه جه ــتند ک ــال داش ــور فع حض

ــه دارد. ــان ادام همچن

بازخــوردی هــم آیــا از ســوی جامعــه 
پزشــکی هم داشــتید؟

بلــه رئیــس دانشــگاه علوم پزشــکی اســتان 
ســمنان، ورود طــاب اعــم از بــرادر و خواهر 
ــا حضــور گــروه  ــد کــه حقیقت اذعــان کردن
ــرادر  ــر و ب ــاب خواه ــادی ط ــای جه ه
ــه وجــد آورده اســت  ــان را ب ــه نحــوی آن ب
ــاب  ــادی ط ــای جه ــروه ه ــه گ از اینک
بــدون هیــچ چشــم داشــتی بــه یــاری آنــان 

. فتند شتا

 هر مدرسه با 
هدایت مدیر مدرسه 
به یک پایگاه جهادی 
تبدیل شد و با یک 
عنوان کلی در کل 
استان به عنوان 
قرارگاه جهادی

»دخران حاج قاسم« 
شکل گرفت و

در مجموع ۵۴۰ 
بانوی طلبه سمنانی 

در جبهه حفظ 
سامت مردم و 

کمک حضور فعال 
داشتند که جهاد آنان 
همچنان ادامه دارد

تصاویری از جهاد بانوان 
حــوزوی در مبارزه با کرونا و 

خدمت رسانی به مردم

https://www.hawzahnews.com/news/935058/%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%A7%D8%AC-%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7-%D9%86%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%DB%B5%DB%B4%DB%B0-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C
https://www.hawzahnews.com/news/935058/%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%A7%D8%AC-%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7-%D9%86%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%DB%B5%DB%B4%DB%B0-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C
https://www.hawzahnews.com/news/935058/%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%A7%D8%AC-%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7-%D9%86%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%DB%B5%DB%B4%DB%B0-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C
https://www.hawzahnews.com/service/%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87%20%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86
https://www.hawzahnews.com/service/%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87%20%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86
https://www.hawzahnews.com/service/%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87%20%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86
https://www.hawzahnews.com/service/%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87%20%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86
https://www.hawzahnews.com/service/%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87%20%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86
https://www.hawzahnews.com/service/%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87%20%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86
https://www.hawzahnews.com/service/%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87%20%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86
https://www.hawzahnews.com/service/%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87%20%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86
https://www.hawzahnews.com/service/%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87%20%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86
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اخبار      ویژه

ممنوعیت ورود »فایزر« علمی و عقالنی است ممنوعیت ورود واکسن آمریکایی حمایت مجلس از تولید واکسن 
و انگلیسی حکم عقل است

ــاق  ــس ات ــی، رئی ــین قناعت ــر حس دک
کرونــای  بــا  مقابلــه  ســتاد  فکــر 
ــرب  ــخنان ره ــه س ــاره ب ــا اش ــران، ب ته
معظــم انقــاب، پیرامــون ممنوعیــت 
اســتفاده از واکســن های آمریکایــی 
و انگلیســی، گفــت: بعضــی افــراد 
ــا ایــن مطلــب را  در تــاش هســتند ت
ــد کــه فرمایشــات  ــه مــردم بقبوالنن ب
رهــربی رصفــاً جنبــه سیاســی داشــته 
و  آمریکایــی  کرونــای  واکســن  و 
ــدارد! در  ــکلی ن ــچ مش ــی هی انگلیس
این گونــه  به هیچ عنــوان  حالی کــه 
ــه  ــربی جنب ــات ره ــت و فرمایش نیس

علمــی دارد.

ــربی  ــد ره ــز هامنن ــا نی ــزود: م وی اف
ــن  ــی در ای ــت کاری ژنتیک ــران دس نگ
واکســن ها هســتیم؛ چراکــه شــواهدی 
وجــود دارد کــه بــه مــا ثابــت می کنــد 
ایــن کشــورها در تــاش برای دسرســی 
بــه بانــک ژنتیکــی یــا بــه بیانــی ژنــوم 
ــد  ــه می توان ــتند ک ــران هس ــردم ای م
مــردم  بــه  بیولوژیــک  حملــه  در 
ــد  ــته باش ــی داش ــش اساس ــران نق ای
شناخته نشــده  مســائل  به هرحــال 
در مــورد واکســن زیــاد اســت و بایــد 
محتاطانــه بــه موضــوع نــگاه کنیــم و 
بنــده به عنــوان یــک محقــق نگرانــی 
رهــرب معظــم انقــاب را درک می کنم.

رئیــس  نایــب  پاکمهــر،  محمــد  ســید 

مجلــس  درمــان  و  بهداشــت  کمیســیون 

ــه  ــه جامع ــان اینک ــا بی ــامی، ب ــورای اس ش

ــز علمــی در حــوزه  ــژه مراک ــه وی ــی ب جهان

ــرز  ــع و مح ــکار قاط ــچ راه ــه هی پزشــکی ب

در خصــوص درمــان بیــامری کرونــا موفقیــت 

ــرب  ــات ره ــت: بیان ــته اند، گف ــی نداش چندان

ــای  ــا مبن معظــم در خصــوص واکســن کرون

علمــی و آینده نگــری دارد. امــا عــده ای 

می خواهنــد بــا خریــد واکســن خارجــی، 

خودبــاوری علمــی در زمینــه تولیــد واکســن 

ــد. ــؤال بربن ــر س را زی

رئیــس  ســاالری،  محمدعلــی  جت االســام 
شــورای هامهنگــی تبلیغــات اســامی خراســان 
شــاملی،  بــا اشــاره بــه فرمایشــات اخیــر رهــرب 
ــت  ــه ممنوعی ــان اینک ــا بی ــاب، ب ــم انق معظ
ــل  ــم عق ــی حک ــی و انگلیس ــن آمریکای واکس
اســت، گفــت:  رهــرب انقــاب اســامی به عنــوان 
یــک رهــرب حکیــم و دلســوز و آشــنا بــه ابعــاد 
حــوادث و وقایــع جهــان و نیرنگ های رنگارنگ 
دشــمنان، از جایــگاه حفاظــت از عــزت و 
اســتقال ایــران از یکســو و از پایــگاه حراســت 
و صیانــت از جنبه هــای مختلــف امنیــت ملــی 
ایرانیــان ازجملــه امنیــت ســامت و بهداشــت 
ــی و انگلیســی و  مــردم ورود واکســن آمریکای

ــد. ــام کرده ان ــوع اع ــوی را ممن فرانس

در رشایطــی کــه واکســن داخلــی در 
مرحلــه تســت انســانی محــدود نیــز بــه 
موفقیــت دســت یافتــه، برخــی کــه مــی 
تــوان بــه نــام جریــان تحقیــر از آنهــا یــاد 
منــود، ســعی دارنــد بــا هشــتگ واکســن 
فرمایشــات  علیــه  شــانتاژ  و  بخریــد 
رهربمعظــم انقــاب در بــاب ممنوعیــت 
واکســن هــای آمریکایــی و انگلیســی 
بــه واکســن هــای  و عــدم اطمینــان 
فرانســوی، جــاده صــاف کــن فاجعــه 
آینــده  در  بهداشــتی  احتاملــی  هــای 

ــوند. ش
ــم را  ــه داری ــر چ ــه ه ــر ک ــان تحقی جری
ــت  ــا وضعی ــد، ی ــی کنن ــا م ــه متن زبیگان
ــد  ــی رصــد منــی کنن ــه خوب ــکا را ب آمری
ــی  ــان را من ــی ش ــات کرونای ــزان تلف و می
ــی  ــزار فوت ــک روز ۴ ه ــه در ی ــد ک دانن
تســویه حســاب  دنبــال  یــا  و  دارنــد 
ایــران و عــزت  سیاســی علیــه ملــت 
ایرانــی هســتند. نخبــگان و دانشــمندان 
ایرانــی هــامن قهرمانــان وطنــی هســتند 
کــه در ســاخت ســانریفیوژهای هســته 
ای و ســلول هــای بنیــادی و موشــک 
ــی  ــرد و ناوشــکن و زیردریای هــای دورب
ــس  ــودش را پ ــان خ ــاد و ... امتح و پهب
داده و هژمونــی نظام ســلطه در منطقــه 
را بــه زیرکشــیده و بــه اذعــان تاریــخ و 
گفتــه وزیــر بهداشــت، حــدود۱۰۰ ســال 

ــد. ــد مــی کن ــه واکســن تولی اســت ک
ــبت  ــق نس ــد و تحقی ــت، تردی ــد گف بای
بــه تولیــدات دشــمن شــامره یــک خــود، 
ممنوعیــت  و  اســت  طبیعــی  امــری 
واکســن وارداتــی از کشــوری کــه در 
مســیر درمــان ملــت خــود درمانــده 
شــده، کامــا قابــل هضــم و منطقــی 

اســت.

جریان تحقیر و هشتگ های آلوده
هـفـتـه یادداشت

شــهریاری بــا تاکیــد بــر ایــن که منویــات رهرب معظــم انقــالب در خصوص واکســن کرونــا فصل الخطاب اســت، گفت: کشــورهای 

غربــی مدعــی تولیــد واکســن کرونــا در رشایــط فعلــی کــه آثــار آزمایــش واکســن  منفی بــوده، تــالش دارنــد تــا آن را بــر روی مردم 

دیگر کشــورها امتحــان کنند.

غربی ها واکسن کرونا را اول بر روی مردم خود آزمایش کنند
 از واکسن داخلی حمایت شود

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی:

دکتــر حســینعلی شــهریاری، رئیــس 
کمیســیون بهداشــت و درمــان مجلــس 
بــا  گفت وگــو  در  اســامی  شــورای 
خبرنــگار خبرگــزاری »حــوزه«، بــا بیان 
ــاب  ــم انق ــر معظ ــات رهب ــه منوی اینک
در خصــوص واکســن کرونــا فصــل 
الخطــاب اســت، گفــت: کشــورهایی 
کــه مدعــی تولیــد واکســن کرونــا 
ــان  ــر روزه در کشورش ــرا ه ــتند، چ هس
عــده ی زیــادی بــه علــت ایــن بیمــاری 
جــان خــود را از دســت می دهنــد؟!.

ــان  ــت و درم ــیون بهداش ــس کمیس رئی
افــزود:  اســامی  شــورای  مجلــس 
کشــورهای غربــی مدعــی تولیــد کننــده 
ــر  ــدا واکســن ها را ب ــا ابت واکســن کرون
روی مــردم خــود آزمایــش کننــد، اگــر 
ــچ عارضــه ای  ــود و هی ــت ب جــواب مثب
نداشــت، آن زمــان بــه دیگــر کشــورها 
ــی  ــرایط فعل ــه در ش ــه اینک ــند ن بفروش
کــه آثــار آزمایــش واکســن  منفــی 
بــوده، تــاش دارنــد تــا بــر روی مــردم 

ــد. ــان کنن ــورها امتح ــر کش دیگ
ــا  ــه م ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــهریاری ب ش

بــرای ســاخت واکســن کرونــا بایــد 
نگاهمــان بــه داخــل باشــد، اظهــار 
وزارت  اگــر  لــزوم،  بــر  بنــا  کــرد: 
بهداشــت صــاح دانســت کــه واکســن 
ــود،  ــداری ش ــور خری ــرای کش ــا ب کرون
آن را از کشــورهای مطمئــن کــه قبــًا 
صــورت  آنجــا  از  دارو  واردات  نیــز 

شــود. اقــدام  می گرفتــه، 
وی اضافــه کــرد: بــا توجــه اینکــه تولید 
ــریع تر  ــاید س ــل ش ــن داخ ــوه واکس انب
از اردیبهشــت و خردادمــاه ســال آینــده 
ــر وزارت بهداشــت و  ــرد، اگ انجــام نگی
درمــان ضــرورت خریــد آن را احســاس 
ــن  ــورهای مطمئ ــوان از کش ــرد می ت ک

واکســن را وارد کــرد.
ــان  ــت و درم ــیون بهداش ــس کمیس رئی
ــزود: در  ــامی اف ــورای اس ــس ش مجل
ــث  ــورها بح ــی کش ــر برخ ــال حاض ح
و  کرده انــد  آغــاز  را  واکسیناســیون 
مســائل  دادن  قــرار  مدنظــر  بــرای 
اقدامــات  می بایســت  اجتماعــی 
صــورت  کشــور  داخــل  در  مقتضــی 

ــرد. گی

اگر وزارت 
بهداشت صاح 

دانست که 
واکسن کرونا 
برای کشور 
خریداری 
شود، آن را 

از کشورهای 
مطمنئ که قباً 
نیز واردات دارو 
از آنجا صورت 

می گرفته
 اقدام شود
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عــزم روحانیت کهگیلویه 
و بویراحمــد برای مبارزه با 

فساد

در مسیر برخورد با مفاسد، 
خداوند آبروی انسان را حفظ 

می کند

کوتاهاخبار

آیت اللــه محمــد علــی نــارصی، اســتاد اخــاق حــوزه، در مراســم رومنایــی از کتــاب »ادبســتان کســاء«، 
اظهارکــرد: حدیــث کســاء روایتــی بســیار معتــرب و موثــر محســوب می شــود کــه بــرای بــرآورده شــدن 
ــاد  ــام و ی ــج ن ــر خوانــدن آن نافــع اســت. ضمــن اینکــه تروی ــج و رفــع مشــکات، مداومــت ب حوائ

حــرت زهــرا)س( و امیراملومنیــن)ع( عملــی ارزشــمند بــه حســاب می آیــد.
وظیفــه اهــل علــم ایــن اســت کــه تــاش کننــد از طریــق ارتبــاط بــا والیــت، مراتــب توحیــد را طــی 
کننــد. بــرای ایــن کار، بــه انقــاب درونــی نیــاز اســت؛ یعنــی توبــه از اعــامل گذشــته، انجــام واجبــات، 

تــرک محرمــات، خلــوص در عمــل و اســتغاثه بــه امــام زمان)عــج( در جمیــع مشــکات.
امــام زمان)عــج( مناینــده حــرت حــق در عــامل وجــود اســت. عاملــی کــه مــا در آن زندگــی می کنیــم، 
یــک مــاه و یــک خورشــید دارد، ولــی عواملــی هســت کــه چهــل مــاه و چهل خورشــید دارنــد و حرت 
مهدی)عــج(، امــام آن عــوامل نیــز هســتند. بنابرایــن، ارتبــاط بــا امــام زمان)عــج( بســیار مهــم اســت و 

بایــد مــورد توجــه قــرار گیــرد.

حجــت االســام ابوالفضــل احمــدی، مدیــر مدرســه علمیــه والیــت شــهرکرد، پیرامــون برنامــه هــا و 
اقدامــات قــرارگاه جهــادی والیــت در ایــام کرونــا، اظهــار کــرد: تهیــه و توزیــع ۴۳ هــزار ماســک، گان، 
کاه و آســتین محافــظ جمعــا بــه مبلــغ ۷۹۰ میلیــون ریــال از افتخــارات ایــن گــروه جهــادی اســت.

همچنــان کــه قــرارگاه جهــادی والیــت شــهرکر در حــال تامیــن گان و آســتین محافــظ آزمایشــگاه های 
ــای بعضــی شهرســتان هــا هســت، برنامــه ی دوخــت و تهیــه ماســک را بــه کمــک  تشــخیص کرون

خواهــران در دســتور کار دارد.
البتــه فعالیــت هــای قــرارگاه  منحــرص بــه بیــامران کرونایــی منــی شــود، بــه عنــوان منونــه توزیــع ۴۳۰ 
بســته معیشــتی جمعــا بــه ارزش یــک میلیــارد و ۷۲۰ میلیــون ریــال و یــا توزیــع ۱۲۵ بســته معیشــتی 

بیــن طــاب متاهــل و مجــرد جمعــا بــه ارزش ۳۷۵ میلیــون ریــال از جملــه ایــن اقدامــات اســت.
همچنیــن تقســیم مبلــغ ۳۳۰ میلیــون ریــال بیــن افــراد نیازمنــد، تهیــه لیســتی از خانــواده هــای بــی 
ــن  ــع آن بی ــامل و توزی ــوازم دســت دوم س ــع آوری ل ــان، اجــرای طــرح جم ــت و رسکشــی از آن بضاع
خانــواده هــای نیازمنــد و تامیــن بخشــی از هزینــه عمــل جراحــی، آزمایــش ژنتیکــی و نســخه هــای 

دارویــی و پرداخــت قبــوض خانــواده هــای نیازمنــد از دیگــر اقدامــات انجــام شــده اســت.

حجــت االســام واملســلمین صفــدر پناهــی، 
مدیــر حــوزه علمیــه کهگیلویــه و بویراحمــد 
ــر از شــام  ــه جلوت گفــت: حــوزه هــای علمی
فریــاد خواهنــد کشــید و شــعار خواهنــد 
داد. حارضیــم در راه فســاد جــان خــودم را 
بدهیــم. خوشــبختانه در حــوزه هــا و میــان 
امئــه جمعــه و روحانیــت اســتان عــزم جــدی 

بــرای مبــارزه بــا فســاد وجــود دارد.
فســاد در کشــور سیســتمی نیســت، امــا مطمئنــا 

ــد سیســتمی باشــد و هــر  ــا فســاد بای ــارزه ب مب

فــردی مســئول اســت و هیــچ کســی منــی توانــد 

بگویــد کــه کاری نــدارم. البتــه مبــارزه بــا فســاد 

ــاد در چارچــوب مقــرارت دینــی و بــه دور از  بی

تهمــت زدن باشــد و تشــکیاتی انجــام شــود.

لبــاس مــا اقتضــا می کنــد در بیــن مــردم باشــیم 

نبــوده و در کنــار جوانــان  و وامــدار کســی 

ــیم. ــی باش ــای انقاب ــت ه ــال حرک دنب

عبدالکریــم  واملســلمین  االســام  حجــت 
عابدینــی، ئیــس شــورای حــوزه علمیــه قزوین، 
ــات  ــردن تخلف ــانه ای ک ــای رس ــه ج ــت: ب گف
ابتــدا بایــد رویــه نصیحــت و خیرخواهــی 
ــد را  ــم مفاس ــا بتوانی ــم ت ــود کنی ــه خ را پیش
ــه  ــم، البت ــل کنی ــدن ح ــانه ای ش ــش از رس پی
اگــر مســئوالن پاســخگو نبودنــد و بــه دنبــال 
ــا ایجــاد مانــع بــرای حــل مفاســد  تهدیــد و ی
و مشــکات رفتنــد بایــد ایــن تخلفــات را 

ــم. ــانه ای کنی رس
مــا بایــد در برخــورد بــا مفاســد از کلیــدواژه 
ــتفاده  ــر اس ــی از منک ــروف و نه ــه مع ــر ب ام
در  مطالبه گــران  کــه  کاری  هــامن  کنیــم. 
قزویــن در حــوزه مفاســد زمین خــواری انجــام 

ــیدند. ــه رس ــه نتیج ــد و ب دادن
خــدای متعــال وقتی مــا را در مســیر ماموریت 
ــا را  ــروی م ــد، آب ــد می بین ــا مفاس ــورد ب برخ
ــد  ــد و نبای ــظ می کن ــن مســیر حف هــم در ای

نگرانــی داشــته باشــیم.

نسخه آیت اهلل ناصری برای رفع حوائج و مشکالت

تولید و توزیع ۴۳ هزار ماسک و گان 
توزیع بسته های معیشتی به ارزش یک میلیارد و ۷20 میلیون ریال

گفتمان امام محله کارکرد 
اسالم ناب را نمایان می کند

شورای تهذیب بستر فعالیت های 
تربیتی در مدارس علمیه است

۱۷ مرکز نیکوکاری کمیته 
امداد در حوزه خواهران مازندران 

ارائه ۶00 هزار جلسه 
مشاوره رایگان به مردم در 

یک مرکز حوزوی

آسیب خانه های تاریخی بدون 
مجوز جدی است

حجــت االســام واملســلمین حدائــق، 
ــه  ــه منصوری ــه علمی ــئول مدرس مس
امــام  موسســه  گفــت:  شــیراز 
ــا فطــرت  ــس ب ــون ان هــادی)ع( کان
در بلــوار چمــران بنــا نهــاده شــد 
کــه تــا امــروز ۶۰۰ هــزار جلســه 
مشــاوره رایــگان بــه همشــهریان 
ــه  ــوزوی ارائ ــان ح ــط کارشناس توس

ــت. ــده اس ش

حجت االســام و املســلمین عامل زاده، 
معــاون تهذیــب و تربیــت حوزه های 
علمیــه بــا تبییــن جایــگاه و رشح 
ــدارس،  ــب م ــورای تهذی ــف ش وظای
بــه اهمیــت راهــربدی آن اشــاره کــرد 
و گفــت: همــه مــدارس بایــد شــورای 
تهذیــب داشــته باشــند و ایــن شــورا 
ــی  ــرای فعالیت هــای تربیت بســری ب
ــری  ــت؛ بس ــه اس ــه علمی در مدرس
کــه در آن، همــه اعضــا، بلکــه کادر 
ــد  ــد و بای و متــام طــاب نقــش دارن
در کار تهذیبــی و تربیتــی مدرســه 

فعــال باشــند. 

مدیــر حــوزه علمیــه کاشــان، آســیب 
ــدون مجــوز  ــه هــای تاریخــی ب خان
در کاشــان را جدی دانســت و گفت: 
ــه  ــوط ب ــده مرب ــرش ش ــب منت مطل
ــت نشــده ای اســت  ــه هــای ثب خان
کــه تعدادشــان هــم در کاشــان کــم 
ــا و  ــل ه ــه هت نیســت و ارتباطــی ب

اماکــن ثبــت شــده نــدارد.

ــدارس  ــوکاری در م ــز نیک ــن مراک ای
بــه  مازنــدران  خواهــران  علمیــه 
شــهید  رسدار  ســالگرد  مناســبت 
ــه  فلســفه  ــاح شــد ک ســلیامنی افتت
ایجــاد آنهــا معطــوف بــه انجــام 
مددجویــان  فرهنگــی  امــورات 
خواهــران  علمیــه  حــوزه  توســط 

اســت. مازنــدران 
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https://www.hawzahnews.com/news/938692/%D8%AA%D9%88%D8%B6%DB%8C%D8%AD-%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-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C
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 پاســخ گویی حوزه علمیه به 
نیازهــا، تحول جامع و همه 

جانبه می خواهد

سنجش علمی ۳000 طلبه 
استان فارس

ماموستا شیرزادی:

اختالف افکنان عامل سرویس 
های جاسوسی بیگانه اند

اهمیت حضور طالب و روحانیون 
جهادی در بیمارستان ها به منظور 

تقویت روحیه بیماران کرونایی

»عبداللهی« مدیرکل تبلیغات 
اسالمی استان سمنان شد

»درس نامه نقد وهابیت« به 
کتب اصلی طالب خوزستانی 

اضافه شد

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

طــی حکمــی از ســوی حجت االســام 
واملســلمین محمد قمی رئیس سازمان 
حجت االســام  اســامی،  تبلیغــات 
عبــاس عبداللهــی بــه عنــوان مدیــرکل 
اســتان  اســامی  تبلیغــات  جدیــد 

ــد. ــوب ش ــمنان منص س

زاده،  موســوی  حجت االســام 
ــتان،  ــه خوزس ــوزه علمی ــین ح جانش
از گنجانــده شــدن کتــاب درس نامــه 
آموزشــی  نظام هــای  در  وهابیــت 
حــوزه علمیــه خوزســتان خــرب داد و 
ــن درس ۳۲ ســاعت  ــرای ای ــت: ب گف
ــرار  درســی در نظــر گرفته شــده و ق
اســت ایــن درس جــزء دروس اصلــی 

ــرد. ــرار گی ــوزوی ق ح

 حجــت االســام کاظــم خدیــر، روحانــی مســتقر در روســتای کََمــک هــا 
می گویــد: ایــن روســتا فاقــد هرگونــه مــکان فرهنگــی و مذهبــی اســت 
ــجد،پایگاهی  ــک مس ــاخت ی ــا س ــم ب ــاش میکنی ــر ت ــن خاط ــه همی و ب

ــم. ــان ایجــاد کنی ــان و نوجوان ــرای تربیــت جوان فرهنگــی ب
ایــن روســتای محــروم در بخــش لــوداب از توابــع شهرســتان بویراحمــد در 

اســتان کهگیلویــه و بویراحمــد اســت کــه محــروم از مســجد می باشــد.

کوتاهاخبار

کتاب »مدیریت زمان«توسط نویسنده حوزوی
 در اهواز منتشر شد

روستای »َکَمک ها« چشم انتظار کمک خیرین و دولتی ها!

یک روِز عادِی طالب راحت طلِب 
اهوازی ...!

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

به نظر شام تو این روزهای 

تعطیل، طلبه هایی که به 

قول بعضی ها شهریه نجومی 

میگیرن و کاری جز حجره 

نشینی بلد نیسنت، چیکار 

میکنن!؟

این شماره
تقدیم می شود
به روح بلند

حجت االسالم 
اسماعیل 
محمدپور

 شــهید روحانــی اســماعیل محمــد پــور توانــا، پنجــم مهــر مــاه ســال ۱۳۴۳ در شهرســتان تبریــز و در خانــواده ای مذهبــی دیــده بــه جهان گشــود.  در 
دوران انقــالب در تظاهــرات و راهپیمایــی هــا شــرکت فعــال داشــت و بعــد از انقــالب در جهــاد ســازندگی نیز فعالیت داشــت.  او براســاس عشــق و عالقه 
شــدیدی کــه بــه روحانیــت و برنامــه هــای مذهبــی داشــت، تصمیــم گرفــت کــه بــه کســوت مقــدس روحانیــت درآیــد و وارد حــوزه علمیــه شــد و بعد 
از کســب علــم و فضیلــت و تهذیــب نفــس در پشــت جبهــه نمانــد و در عملیــات والفجــر۸ شــرکت نمــود. او نهایتــا در عملیــات نصــر۷ بــر اثــر اصابــت 

ترکــش بــه ســرش ســاعت ۲ نیمــه شــب مصــادف بــا عیــد ســعید قربــان، قــدم بــه وادی عشــق نهــاد و بــه درجــه شــهادت نائــل شــد.  

محل شهادت:  رسدشت-عملیات نرص۷تاریخ شهادت:   1366/5/14

ســام ایــن نرشیــه رو دانلــود کــردم. 
اینکــه  داشــت.  خوبــی  مطالــب 
اخبــار شــهرهای کوچــک ایــران رو 
ــارک  ــد، کار بســیار مب برجســته کردی
ــال  ــدوارم 10 س ــی اســت. امی و خوب
دیگــه شــامره هــزار و خــورده ای آن، 
منتــرش شــود و بــاز هــم از ایــن همه 
مطالــب  و  طراحــی  در  خاقیــت 

ــد باشــد. ــره من خــوب، به

اشــراک  دریافــت  امــکان  ســام 
وجــود داره! لطفــا مبلــغ ارســالی رو 

هــم درج کنیــد.
پاســخ؛ ســام علیکــم. نیــازی بــه 
پرداخــت  یــا  و  اشــراک  دریافــت 
هزینــه نیســت. نســخه PDF نرشیــه 
ــزاری  ــق خربگ ــد از طری ــی توانی را م
ــال ســخن حــوزه در  ــا کان حــوزه و ی
ــد. ــت منایی ــا، دریاف ــان ایت ــام رس پی

ــکر  ــدا تش ــام. ابت 3316---0916؛ س
اخبــار  بــه  توجــه  بابــت  میکنــم 
داریــم  انتظــار  امــا  اســتان ها، 
ــی آن  ــت معرف ــری جه ــات به تبلیغ
در ســطح شــهرها صــورت بگیــرد.

آیــا میتوانیــم بــا ایــن نرشیــه جهــت 
ارســال اخبــار همــکاری کنیــم؟

شــام  بلــه  علیکــم.  ســام  پاســخ؛ 
از  را  خــود  اخبــار  توانیــد  مــی 
طریــق پیام رســان ایتــا بــه آیــدی  
کنیــد. ارســال   @InfoHawzah

در پایان هم  کلیدواژه »#ســخن_حوزه« 
را درج کنید.

ــم  ــه قل ــان، ب ــت زم ــاب مدیری کت
معــاون  جلیلــی،  حجت االســام 
امــام  علمیــه  مدرســه  پژوهــش 
ــرش  ــواز، منت ــادق)ع( اه ــر ص جعف

ــد. ش
ایــن کتــاب در ۵ فصــل تألیف شــده 
کــه فصــل اول پیرامــون زندگــی 
ــزرگان و ســبک زندگــی آن هــا در  ب
رابطــه بــا مدیریــت زمــان میباشــد.

در فصــل دوم، بــه موضــوع اهمیت 
وقت شناســی پرداخته شــده اســت.

»ســارقین  ســوم  فصــل  عنــوان  
آن عواملــی  در  و  اســت  زمــان« 
ــی می شــود  ــت تلف ــه باعــث وق ک

اســت. معرفی شــده 
اصــول  بــه  چهــارم  فصــل  در 
مدیریــت زمــان پرداختــه می شــود 
و مــواردی کــه بایــد در ایــن رابطه 

ــوند. ــر می ش ــوند ذک ــت ش رعای
راهکارهــای  نیــز  آخــر  فصــل 
وقــت  برنامه ریــزی  در  عملــی 

می شــود. بیــان 
تألیــف  به گونــه ای  کتــاب  ایــن 
جامعــه،  اقشــار  کــه  شــده 
تــا  گرفتــه  آمــوزان  دانــش  از 
ــی  ــدان و باق دانشــجویان و کارمن
افــراد می تواننــد از آن اســتفاده 

کننــد.

https://www.hawzahnews.com/news/939300/%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%DA%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D9%88-%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF
https://www.hawzahnews.com/news/937678/%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%DB%B3%DB%B0%DB%B0%DB%B0-%D8%B7%D9%84%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://www.hawzahnews.com/news/939664/%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%81%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%B3%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B3-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF
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/939663/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D9%84-%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF
https://www.hawzahnews.com/news/939568/%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%86%D9%82%D8%AF-%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%AA%D8%A8-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D9%81%D9%87-%D8%B4%D8%AF
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https://www.hawzahnews.com/news/939336/%D9%85%D8%B4%D9%82%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D8%AE-%DA%A9%D8%A7%D8%B8%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D9%87%D8%A7-%DA%86%D8%B4%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1
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https://www.hawzahnews.com/news/938390/%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%B4%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%AF-%D8%A8%D9%88%D8%AF
https://www.hawzahnews.com/news/938390/%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%B4%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%AF-%D8%A8%D9%88%D8%AF

