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مسئول نمایندگی ولی فقیه در سازمان بسیج کشور خبر داد:

فعالیت  ۱۵۰هزار طلبه در بسیج | راه اندازی چند هزار کانال روشنگری
در فضای مجازی
حجــت االســام واملســلمین محمدرضــا تویرسکانــی در گفتگــو با خربنــگار خربگـزاری «حــوزه» در اصفهان ،با اشــاره بــه برنامه های
فرهنگــی ســازمان بســیج بـرای تربیــت نیروهایــی هامننــد شــهید حاج قاســم ســلیامنی ،اظهــار کــرد :مهمرتیــن کاری که ســازمان
بســیج و نهادهــای انقالبــی بایــد بـرای تربیــت نســلی مانند شــهید ســلیامنی انجــام دهند ،گفتامن ســازی مکتــب حاج قاســم در
میــان نســل جوان اســت.

مســئول منایندگــی ولــی فقیــه در ســازمان
بســیج مســتضعفین کشــور ،بــا اشــاره بــه راه
انــدازی ه ـزاران کانــال روشــنگری در فضــای
مجــازی و تاکیــد بــر لــزوم توجــه جــدی بــه
روشــنگری ،خاطــر نشــان کــرد :در ســازمان
بســیج طرحــی بــه عنــوان طــرح «ثامــن»
وجــود دارد کــه بــر اســاس آن چنــد هــزار
کانــال روشــنگری در فضــای مجــازی ایجــاد
شــده اســت ،البتــه ایــن شــبکه ســازی ب ـرای
انتخابــات نیســت و طــرح ثامــن ،طــرح
روشــنگری و هدایــت سیاســی بســیجیان در
همــه زمــان هاســت.
وقتی یک الیو وی بــه ظرفیــت وجــود حــدود  ۱۵۰هــزار
طلبــه بســیجی در فعالیــت هــای بســیج
ساده چند
اشــاره کــرد و افــزود :دو کار در مــورد طــاب،
میلیون نفر
بیننده دارد ،چرا روحانیــون و اســاتید بســیجی در حــال انجــام
ما نتوانیم از این اســت ،یکــی بحــث هــای تربیتــی ،بصیرتــی،
آگاه ســازی ،انســجام بخشــی و ســاماندهی
فضا استفاده
کنیم ،هم چنان اســت و یــک کار نیــز عملیاتــی اســت کــه در
که موضوعات ســطح جامعــه در قالــب گــروه هــای جهادی،
زیادی در جامعه حضــور فعــال و گســرده در بیامرســتان هــا
است که بدون جهــت مقابلــه بــا کرونــا و اجــرای کمــک
هــای مومنانــه انجــام مــی شــود.
رنگ و بوی
چهار مأموریت مهم طالب
سیاسی و جناحی
بسیجی
می تواند مبنای
بحث قرار گیرد وی بــا توصیــه بــه طــاب بســیجی ،مقابلــه
و به نسل های بــا دشــمن و فعالیــت در فضــای جامعــه را
مســتلزم چنــد کار دانســت و گفــت :طلبــه
آینده منتقل
هــای بســیجی بایــد چهــار کار مشــخص
شود
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
داشــته باشــند.
تویرسکانــی بــا تاکیــد بــر افزایــش تــوان
دفاعــی و رزمــی در طــاب بســیجی ترصیــح
کــرد :ایــن چهــار کار اساســی بــرای نقــش

آفرینــی طــاب بســیجی در جامعــه اســت و
البتــه بــه عنــوان توصیــه شــخصی اگــر خــود
مســئولیت اجرایــی نیــز نداشــتم در فضــای
مجــازی فعالیــت مــی کــردم.
ذوق و خالقیت هنری ،الزمه
تولیدمحتوا در فضای مجازی
وی ،فضــای مجــازی را بســر ارائــه حقایــق به
صــورت هرنمندانــه عنــوان کــرد و ادامــه داد:
وقتــی یــک الیــو ســاده چنــد میلیــون نفــر
بیننــده دارد ،چ ـرا مــا نتوانیــم از ایــن فضــا
اســتفاده کنیــم ،هــم چنــان کــه موضوعــات
زیــادی در جامعــه اســت کــه بــدون رنــگ و
بــوی سیاســی و جناحــی مــی توانــد مبنــای
بحــث ق ـرار گیــرد و بــه نســل هــای آینــده
منتقــل شــود.
مســئول منایندگــی ولــی فقیــه در ســازمان
بســیج مســتضعفین کشــور ،تقویــت فضــای
مجــازی در بدنــه بســیج را از برنامــه هــای
ســازمان بســیج بیــان کــرد و افــزود :البتــه
هــر فــردی ایــن تــوان را نــدارد کــه در ایــن
فضــا فعالیــت منایــد ،زیــرا ایــن فضــا میــن
گــذاری شــده اســت ،یعنــی باید حضــور در آن
آگاهانــه باشــد و فــرد ســواد رســانه ای باالیــی
داشــته باشــد.
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
انحرافاتــی کــه برخــی دچــار آن شــده انــد،
نیــز بایــد گفــت طــاب و روحانیــون بســیجی
بایــد حقیقــت درخشــان روحانیــت اصیــل را
بــه مــردم و نســل جــوان نشــان دهنــد تــا اگــر
نفــرت یــا بغضــی نیــز وجــود دارد ،رفــع گردد.

برخوردی شگفت انگیز از عالمه طباطبایی (ره) با همرس خود
فرزانـگان

آیــت اللــه ابراهیــم امینــی مــی گویــد« :زندگــی خانوادگــی او بســیار بــا صفــا و صمیمیــت بــود ،در
فــوت همــرش برخــاف انتظــار مــا بســیار اشــک مــی ریخــت و محــزون و متأثــر بــود ،روزی بــه
ایشــان عــرض کــردم  :مــا صــر و بردبــاری و تحمــل مصایــب را بایــد از شــا بیاموزیــم ،چـرا ایــن
چنیــن متأثــر هســتید؟» در جـواب 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!»
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از آمــــوزش چه خبر؟

از پژوهـــش چه خبر؟

آیین نامه ها نباید دست و پای طلبه را
ببندد
حجــت االســام خطــاط در هم اندیشــی
مســئوالن آمــوزش مــدارس علمیــه
اســتان اصفهــان گفــت :برخــی مــدارس
مصلحــت اندیشــی و بــه تعبیــری در
امــوری اجتهاداتــی دارنــد کــه بــه طــور
قطــع ایــن اجتهــادات فــردی مانــع از
همــکاری اســت .عقیــده داریــم آییــن
نامــه هــا نبایــد دســت و پــای طــاب را
ببنــدد ،ولــی بدانیــد آییــن نامــه فصــل
الخطــاب اســت.
وی افــزود :حامیــت از طــاب کوشــا و
بــا اســتعداد ،رســالتی بــر عهــده مــدارس
علمیــه و مرکــز مدیریــت اســت،لذا باید
راه مقابــل آنــان هموارتــر شــود.

برگزاری بیش از  ۳۰کارگاه مجازی
پژوهشی برای طالب لرستانی
حجــت االســام کامـران پنــام ،معــاون
پژوهــش حــوزه علمیــه اســتان
لرســتان اظهارداشــت :از ابتــدای
شــیوع ویــروس کرونــا تاکنــون کارگاه
هــای پژوهشــی متعــددی بــرای
طــاب در فضــای مجــازی زیــر نظــر
اســاتید مجــرب پژوهــش کشــوری و
اســتانی برگــزار شــده اســت.
وی ادامــه داد :کارگاه هــا برگــزار
شــده بیشــر در موضوعــات مقالــه
نویســی ،آشــنایی بــا نــرم افزارهــای
پژوهشــی ،آشــنایی بــا ســایت هــا
و درگاه هــای پژوهشی،آشــنایی بــا
متــون اصیــل دینــی و  ...بــوده اســت.

سازمان اوقاف

اجرای  ۸هزار روضه خانگی و ۹۶۰
روضه سیار در مشهد

حجــت االســام احمــدزاده ،مدیــرکل اوقــاف
و امــور خیریــه خراســان رضــوی گفــت:
در راســتای اجــرای ســوگواره یــاس نبــوی،
همزمــان بــا ایــام شــهادت حــرت زهــرا(س)،
 ۹۶۰روضــه ســیار و  ۸هــزار روضــه خانگــی
در ســطح اســتان اجــرا مــی شــود.

دفرت تبلیغات

رسانه ها رویکرد تمدن ساز داشته
باشند

حجــت االســام محمــد قطبــی ،رئیــس دفــر
تبلیغــات اســامی اصفهــان گفــت :همــه آنچــه
در آرمانهــا و اهــداف انقــاب اســامی قــرار
گرفتــه در متــدن ایرانــی اســامی عینیــت
خواهــد یافــت.

گروه جهادی طالب اندیمشکی بهعنوان موفقترین گروه جهادی در
کشورشناختهشد

در پنجمیــن جشــنواره ملــی مالــک اشــر ،گــروه جهــادی حــرت بقیهالله(عــج) بســیج
مدرســه علمیــه ســفیران شهرســتان اندیمشــک ،بهعنــوان موفقتریــن گــروه جهــادی در
کشــور شــناخته شــد.
طــی ایــن مراســم کــه بهصــورت ویدئــو کنفرانــس بــا حضــور رسدار ســامی ،فرمانــده کل
ســپاه پاســداران برگــزار شــد ،لــوح ســازمانی تقدیــر از گــروه جهــادی بقیهاللــه ،بــه مســئول
و طــاب بســیجی مدرســه علمیــه بقیهاللــه اندیمشــک اهــداء شــد.
همچنیــن طــی آیینــی دیگــر بــا حضــور مســئوالن حــوزوی خوزســتان ،آیــت اللــه موســوی
جزایــری ،رئیــس شــورای حــوزه علمیــه خوزســتان ،از حجتاالســام آدرافــروز بــه عنــوان
مدیــر گروهجهــادی بقیهاللــه اندیمشــک بــه پــاس تــاش هــای جهــادی در خدمــت رســانی
بــه مــردم تقدیــر و تشــکر کــرد.
سازمان تبلیغات

فعالیت  ۹۳هزار هیئت مذهبی در
کشور

حجتاالســام مجیــد باباخانــی ،مدیــرکل
تشــکلهای دینــی ســازمان تبلیغــات اســامی
در جلســه شــورای هیئــات مذهبــی بوشــهر از
فعالیــت  ۹۳هـزار هیئــت مذهبــی در ســطح
کشــور خــر داد.
وی افــزود ۸۰ :هـزار مــداح در ســطح کشــور
کــه از ایــن تعــداد  ۳۲هـزار نفــر بــه صــورت
مســتند بــه امــر ستایشــگری اهــل بیــت
عصمــت و طهــارت مشــغول هســتند.

مرکز خدمات حوزه

توزیع 280بسته لوازمالتحریر در میان
نیازمنداناستاناردبیل

حجــت االســام کریمــی ،مدیــرکل مرکــز
خدمــات اســتان اردبیــل گفــت :بــه دلیــل
شــیوع کرونــا بســیاری از خانوادههــا از
نظــر معیشــتی آســیب دیدهانــد ،لــذا
مرکــز خدمــات بــرای حامیــت از تعــدادی
از خانوادههــای آســیبدیده بــا همــکاری
نهادهــای دولتــی و خیریــن ،تعــداد 280
بســته لوازمالتحریــر را تهیــه و در میــان
نیازمنــدان توزیــع کــرده اســت.

3
امامت جمعه

حل اختالف طایفهای توسط امام
جمعه فامنین

بــا حضــور حجــت االســام رضــا مصبــاح
امــام جمعــه فامنیــن اختــاف بیــن دو
طائفــه در روســتای راســتگویان ایــن
شهرســتان حــل و بــر طــرف شــد.
از آنجایــی کــه ایــن اختــاف طایفــهای
مشــکالتی در ســطح روســتا بـرای اهالــی
ایجــاد کــرده بــود ،امــام جمعــه فامنیــن
شــخصا بــا حضــور در ایــن روســتا و
صحبــت بــا طرفیــن در جهــت احقــاق
حــق روســتائیان ،زمینــه ســاز رفــع ایــن
مشــکل و فروکــش کــردن آن شــد.
از تهــــــذیب چه خبر؟

تشکیل شورای تهذیب در مدارس علمیه
قزوین
حجــت االســام واملســلمین محمــد
تقــی ســبحانی نیــا ،مدیــر حــوزه علمیه
قزویــن از تشــکیل شــورای تهذیــب
مــدارس علمیــه قزویــن بــا انتخــاب
طــاب صاحــب فکــر و توامنند از ســوی
مدیــران مــدارس خــرداد.
وی ترصیــح کــرد :بــا تشــکیل شــورای
تهذیــب در مــدارس علمیــه اســتان
قزویــن احســاس مســئولیت در طــاب
ایجــاد مــی شــود تــا در آینــده
مســئولیت هــای خطیــری کــه بــه آنهــا
واگــذار مــی شــود ،رســالت خــود را بــه
نحــو شایســته در عرصــه هــای مختلف
جامعــه بــه خوبــی انجــام دهنــد.
انتصاب جدید

امام جمعه جدید مسجد سلیمان
منصوب شد

حجتاالســام و املســلمین موســوی
فــرد ،مناینــده ولــی فقیــه در
خوزســتان ،در حکمــی حجتاالســام
ســید احمــدی را بــه عنــوان امــام
جمعــه جدیــد شهرســتان مســجد
ســلیامن معرفــی و منصــوب کــرد.
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استاد حوزه خواهران از
دغدغههای پژوهشی میگوید
زینــب کبیــری ،اســتاد مدرســه علمیــه
حــرت رقیــه(س) ،در ششــمین
کنگــره علمــی پژوهشــی عالمــه
اخبارکوتاه

بانوان

کارگاه علمی پژوهشی
«تفکر نقاد» برگزار شد
طنین لبیک یا زهرا در کوچههای
کوی علوی اهواز
همزمــان بــا ایــام فاطمیــه ،متــام
خیابانهــای کــوی علــوی اهــواز
بــه نشــان عــزا پرچمهــای رسخ و
ســیاه بــه تــن کــرده بودنــد .از کنــار
هــر خانــه کــه میگذشــتی ،گویــی
صاحــب عـزا را یافتـهای! ســاعت بــه
حوالــی  ۹کــه رســید زنــان و دخـران
محلــه بــا لباسهایــی بــه رنــگ ع ـزا
و چشــانی کــه اشــک در آنهــا
بیقــراری میکــرد میهــان حــوزه
علمیــه فاطمــه زهــرا شــدند.
«جنبش علمی و نقش علمای
قرن چهارم در تولید علم»
بررسی شد
بانوان طلبه الیگودرزی «سفیر
سالمت» شدند
وجیــه ابوالحســنی معــاون فرهنگــی
مدرســه علمیــه فاطمیــه(س)
الیگــودرز ،بــا اشــاره بــه انعقــاد تفاهم
نامــه همــکاری بیــن مدرســه علمیــه
فاطمیــه (س) و معاونــت بهداشــت
شهرســتان ،گفــت :طــاب در ایــن
راســتا پــس از آمــوزش هــای الزم،
خدمــات مشــاوره ای را در راســتای
پیشــگیری و درمــان کرونــا در فضــای
مجــازی ارائــه مــی دهنــد.
معــاون فرهنگــی مدرســه علمیــه
فاطمیــه الیگــودرز در پایــان از تهیــه
شناســنامه ســامت بــرای خواهــران
طلبــه ایــن مدرســه خــر داد و گفــت:
طــاب آمــوزش دیــده پــس از تائیــد
ســامت خــود ،بــه عنــوان ســفیران
ســامت بــا مراکــز بهداشــتی درمانــی
مشــاوره هــای تلفنــی ،مجــازی و
حضــوری را ب ـرای پیشــگیری و رونــد
درمــان بیــاری کرونــا همــکاری دارند.

بــادی بوشــهری(ره) در بخــش پایــان
نامــه ،از بیــن  ۴۰۰رشکــت کننــده،
شایســته تقدیــر شــناخته شــد.
او کنگــره عالمــه بــادی را فرصتــی
مناســب برای شناسایی اســتعدادهای
پژوهشــی طــاب دانســت و در

با نرخ رشد جمعیت فعلی ،تا  ۳۰سال آینده
مهدهای کودک تبدیل به خانه سالمندان می شود
حجتاالسالمواملســلمین موســوی
فــرد ،مناینــده ولیفقیــه در اســتان
خوزســتان ،در اجتــاع بانــوان
انقالبــی اهــواز ،بــه بیــان جایــگاه
زن در اســام پرداخــت و اظهــار
داشــت :در کنــار هــر مــرد موفقی
یــک زن موفــق وجــود دارد
بهطــور مثــال در کنــار حــرت
آدم بانــوی بزرگــواری ماننــد حــوا،
در کنــار عیســی مســیح حــرت
مســیح ،در کنــار پیامــر حــرت
خدیجــه ،در کنــار امیراملؤمنیــن
حــرت زهــرا ،و در کنــار
سیدالشــهدا حــرت زینــب بــود.
وی ترصیــح کــرد :امــروز والیــت از
بانــوان فرزنــد میخواهــد و بایــد
انقالبیهــا بــرای فرزنــد آوری
اقــدام کننــد؛ چراکــه انقالبیهــا،
متدینهــا و مؤمنهــا وقتــی
فرزنــد آور باشــند فرزنــد خــوب

تربیــت میشــود و نســلی کــه
در آینــده شــکل میگیــرد بچــه
حزباللهــی و انقالبــی اســت.
حجــت االســام واملســلمین
موســوی فــرد ،ترصیــح کــرد :اگــر
تــا  ۳۰ســال آینــده بــا همیــن
نــرخ جمعیــت پیــش برویــم شــک
نکنیــد کــه اکــر مهدکودکهــای
امــروزی تبدیــل بــه خانــه
ســاملندان خواهــد شــد.
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه رســالت
اولیــه زنــان تربیــت فرزنــد اســت،
اذعــان کــرد :رســالت اولیــه بانـوان
تربیــت فرزنــد اســت ولــی معنــای
حــرف مــن ایــن نیســت کــه زنــان
کار نکننــد! بلکــه زنان بایــد در متام
صحنههایــی کــه مــردان هســتند
حضورداشــته باشــند امــا ایــن
حضــور بایــد بــا رعایت حریــم بین
زن و مــرد و اخــاق اســامی باشــد.

تولید هزار و یکصد تحقیق پایانی سطح دو و سه در
حوزهخواهرانآذربایجانغربی
خانــم مریــم بابایــی ،مدیــر حــوزه علمیــه خواهــران آذربایجــان
غربــی ،بــا بیــان اینکــه تــا کنــون یــک هـزار تحقیــق پایانــی در ســطح
دو و  ۱۰۰پایــان نامــه در ســطح ســه توســط بانــوان طلبــه بــه رشــته
تحریــر درآمــده اســت ،اظهارداشــت :در عرصــه هــای قلــم زنــی و
تحقیــق و پژوهــش مــدارس علمیــه اســتان بســیار فعــال عمــل کــرده
انــد کــه منونــه آن را مــی تــوان بــه تدویــن بیــش از ه ـزار تحقیــق
پایانــی ســطح دو و صــد پایــان نامــه ســطح  ۳اشــاره کــرد و طــاب
خواهــر آذربایجــان غربــی در ایــن ســال هــای اخیــر ده هــا مقالــه
حائــز رتبــه و شایســته تقدیــر کشــوری در جشــنواره هــای مختلــف
کســب کــرده انــد.

توصیـهای بــه طــاب گفت :پیشــنهاد
میکنــم ضمــن اســتفاده از رسمایــه
گرانبهــای عمــر در جهــت کســب
علــم و معرفــت ،بخشــی از وقــت
خــود را نیــز بــه انجــام تحقیقــات
علمــی و دینــی اختصــاص دهنــد.
اخبارکوتاه

بانوان

تجدیدبیعت«بناتالزهراء»با
آرمانشهدایمقاومت
یکیازآسیبهایجنگجمعیتی
تنزل جایگاه مادری است
حجتاالســا م رســول ســاکی ،دبیــر
مجمــع ملــی فعــاالن جمعیــت،
گفــت :در جنــگ جمعیتــی دشــمن
پیرشفــت کــرده اســت و آســیبهای
جــدی بــه مــا وارد شــده اســت.
بخــش عظیمــی از آســیبهای
جنــگ جمعیتــی بــه جامعــه وارد
میشــود و بخــش قابلتوجهــی
از ایــن جنــگ بــه خانوادههــا بــر
میگــردد؛ یکــی از آســیبهای
جنــگ جمعیتــی تنــزل جایــگاه
مــادری اســت.
وی گفــت :بعــد از شــهادت
حــاج قاســم عــدهای از مــادران
دغدغهمنــد نــام فرزنــدان خــود
را قاســم گذاشــتند ایــن ایــده در
ذهــن بخشــی از فعــاالن مردمــی
شــکل گرفــت کــه میتوانیــم ایــن
نامگــذاری را بهانــهای بــرای ادامــه
راه حــاج قاســم قــرار دهیــم.
بانوان طلبه فرزندان خود را برای
ایجادتمدننویناسالمیتربیت
کنند
حجــت االســام علــی اکــر ابراهیمــی
بشــکانی ،در نشســت هــم اندیشــی
طــاب ،کادر و اســاتید مدرســه علمیــه
حــرت خدیجــه ســام اللــه علیهــا
شهرســتان بهابــاد ،اظهــار داشــت:
اســاتید و کادر حــوزه بایــد بـرای آینده
مــردان و زنانــی را تربیــت کننــد کــه
دارای روحیــه انقالبــی باشــندتا بتوانند
در ایجــاد یــک متــدن انقالبــی نقــش
مؤثــری داشــته باشــند.
وی ترصیــح کــرد :اســاتید و کادر
حــوزه بایــد بــرای آینــده مــردان و
زنانــی را تربیــت کننــد کــه دارای
روحیــه انقالبــی باشــندتا بتواننــد
در ایجــاد یــک متــدن انقالبــی نقــش
مؤثــری داشــته باشــند.
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مدیرحوزهعلمیهخواهران سمناندر گفتوگوبا«حوزه»:

«دختران حاج قاسم» کرونایی ها را تنها نگذاشتند /جهاد  ۵۴۰بانوی طلبه سمنانی در جبهه سالمت
بحرانهــا و حــوادث همیشــه فقــط آثــار زیانبــار نــدارد و گاهــی میتوانــد فرصتهایــی را هــم ایجــاد کنــد کــه در ایــام کرونــا
بهرتیــن فرصــت بـرای رشــد روحیــه اخالقــی و انســانی و اجتامعــی مهیــا شــد تــا در بدتریــن رشایــط بــه فکــر همنوعــان بــوده
و نیازمنــدان را فرامــوش نکنیــم .در همیــن راســتا ،خربنــگار خربگـزاری «حــوزه» در ســمنان ،بــه منظــور ترشیــح اقدامــات طــاب
جهــادی حــوزه علمیــه خواهـران اســتان ســمنان و بررســی خدمــات ایــن طــاب جهــادی بــه رساغ حجــت االســام مهــدی نجــم،
مدیــر حــوزه علمیــه خواهـران اســتان ســمنان رفتــه اســت؛ مــروح ایــن گفتوگــو را در ادامــه مــی خوانیــد.

ســؤال؛ لطفــا اقدامــات طــاب
جهــادی حــوزه علمیــه خواهــران
اســتان ســمنان تشــریح کنیــد...
طــاب جهــادی حــوزه علمیــه خواهــران
در اســتان ســمنان در تمــام شــهرها از
ابتــدای شــروع ویــروس وارد فضــای کار
شــدند و فعالیــت هــای جهــادی گســترده
را در هــر جایــی کــه الزم بــود ،ورود پیــدا
کردنــد و در رأســش آنچــه کــه در بــاب
تغســیل و تدفیــن ایــن عزیــزان از دســت
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
نســبت بــه خــود بیمــاران وجــود داشــت،
طــاب جهــادی ورود پیــدا کردنــد.
در بحــث داســتان کرونــا یکــی از مؤلفــه
هایــی کــه بــه رونــد درمــان کمــک مــی
کنــد و اینکــه بیمــار مــی توانــد زودتــر
بهبــود یابــد ایــن اســت کــه از حیــث روحیه
وضعیــت بیمــاران بهتــر شــود و یکــی از
کارهایــی کــه طــاب جهــادی ورود پیــدا
کردنــد در عرصــه مشــاوره بــود .طــاب
جهــادی ورود کردنــد و در کنــار آن فعالیــت
هــای فیزیکــی نظیــر تهیــه غــذا ،ســوپ و
مایحتــاج بیمــاران کرونایــی انجــام مــی
گرفــت.
در مــدارس علمیــه هــم بــا توجــه بــه
شــرایط کرونایــی و بــا توجــه بــه اینکــه
دروس طــاب بــه صــورت مجــازی برگــزار
مــی شــود و طــاب در مدرســه حضــور
ندارنــد امــا مدرســه تعطیــل نیســت؛ یعنــی
هــر مدرســه بــا هدایــت مدیــر مدرســه بــه
یــک پایــگاه جهــادی تبدیــل شــد و بــا
یــک عنــوان کلــی در کل اســتان بــه عنوان
قــرارگاه جهــادی «دختــران حــاج قاســم»
شــکل گرفــت.
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.
در ایــام خــاص نیــز نظیــر روز پرســتار در
بحــث تقدیــر و تشــکر از ایــن جهادگــران
عرصــه ســامت جــزو برنامــه هایــی بــود
کــه مــدارس علمیــه خواهــران در ســطح
اســتان ســمنان بــه آن ورود پیــدا کردنــد و
از پرســتاران تجلیــل شــد.
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 کم ـککار و یــاری کننــده
جامعــه پزشــکی و جهادگــران عرصــه
ســامت باشــند.
ســؤال :مشــارکت طــاب جهــادی
خواهــران اســتان بــه چــه میــزان
اســت؟
طــاب جهادی مشــغول در بیمارســتان۲۴ :
نفــر ،طــاب جهادی مشــغول در آرامســتان:
 ۱۳نفــر ،طــاب جهــادی مشــغول در امــر
مشــاوره ۱۰۰ :نفــر ،طالب جهادی مشــغول
در امــورات پشــتیبانی ۲۸۱ :نفــر ،طــاب
جهــادی تولیــد محتــوا  ۱۱۷:نفــر و طــاب
جهــادی در نقاهتــگاه  ۵ :نفــر هســتند.
در مجمــوع  ۵۴۰بانــوی طلبــه ســمنانی
در جبهــه حفــظ ســامت مــردم و کمــک
حضــور فعــال داشــتند کــه جهــاد آنــان
همچنــان ادامــه دارد.
بازخــوردی هــم آیــا از ســوی جامعــه
پزشــکی هم داشــتید؟
بلــه رئیــس دانشــگاه علوم پزشــکی اســتان
ســمنان ،ورود طــاب اعــم از بــرادر و خواهر
اذعــان کردنــد کــه حقیقتــا حضــور گــروه
هــای جهــادی طــاب خواهــر و بــرادر
بــه نحــوی آنــان را بــه وجــد آورده اســت
از اینکــه گــروه هــای جهــادی طــاب
بــدون هیــچ چشــم داشــتی بــه یــاری آنــان
شتا فتند .

هر مدرسه با
هدایت مدیر مدرسه
به یک پایگاه جهادی
تبدیل شد و با یک
عنوان کلی در کل
استان به عنوان
قرارگاهجهادی
«دخرتان حاج قاسم»
شکل گرفت و
در مجموع ۵۴۰
بانویطلبهسمنانی
در جبهه حفظ
سالمت مردم و
کمک حضور فعال
داشتند که جهاد آنان
همچنان ادامه دارد

تصاویری از جهاد بانوان
حــوزوی در مبارزه با کرونا و
خدمترسانی به مردم

6
یادداشت

هـفـتـه

جریان تحقیر و هشتگهای آلوده

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
بخریــد و شــانتاژ علیــه فرمایشــات
رهربمعظــم انقــاب در بــاب ممنوعیــت
واکســن هــای آمریکایــی و انگلیســی
و عــدم اطمینــان بــه واکســن هــای
فرانســوی ،جــاده صــاف کــن فاجعــه
هــای احتاملــی بهداشــتی در آینــده
شــوند.
جریــان تحقیــر کــه هــر چــه داریــم را
زبیگانــه متنــا مــی کننــد ،یــا وضعیــت
آمریــکا را بــه خوبــی رصــد منــی کننــد
و میــزان تلفــات کرونایــی شــانرا منــی
داننــد کــه در یــک روز  ۴هــزار فوتــی
دارنــد و یــا دنبــال تســویه حســاب
سیاســی علیــه ملــت ایــران و عــزت
ایرانــی هســتند .نخبــگان و دانشــمندان
ایرانــی هــان قهرمانــان وطنــی هســتند
کــه در ســاخت ســانرتیفیوژهای هســته
ای و ســلول هــای بنیــادی و موشــک
هــای دوربــرد و ناوشــکن و زیردریایــی
و پهبــاد و  ...امتحــان خــودش را پــس
داده و هژمونــی نظامســلطه در منطقــه
را بــه زیرکشــیده و بــه اذعــان تاریــخ و
گفتــه وزیــر بهداشــت ،حــدود ۱۰۰ســال
اســت کــه واکســن تولیــد مــی کنــد.
بایــد گفــت ،تردیــد و تحقیــق نســبت
بــه تولیــدات دشــمن شــاره یــک خــود،
امــری طبیعــی اســت و ممنوعیــت
واکســن وارداتــی از کشــوری کــه در
مســیر درمــان ملــت خــود درمانــده
شــده ،کامــا قابــل هضــم و منطقــی
اســت.
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رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی:

غربیها واکسن کرونا را اول بر روی مردم خود آزمایش کنند
از واکسن داخلی حمایت شود
شــهریاری بــا تاکیــد بــر ایــن که منویــات رهرب معظــم انقــاب در خصوص واکســن کرونــا فصل الخطاب اســت ،گفت :کشــورهای
غربــی مدعــی تولیــد واکســن کرونــا در رشایــط فعلــی کــه آثــار آزمایــش واکسـ ن منفی بــوده ،تــاش دارنــد تــا آن را بــر روی مردم
دیگر کشــورها امتحــان کنند.

اگر وزارت
بهداشتصالح
دانست که
واکسنکرونا
برای کشور
خریداری
شود ،آن را
از کشورهای
مطمنئ که قبالً
نیز واردات دارو
از آنجا صورت
میگرفته
اقدام شود

دکتــر حســینعلی شــهریاری ،رئیــس
کمیســیون بهداشــت و درمــان مجلــس
شــورای اســامی در گفتوگــو بــا
خبرنــگار خبرگــزاری «حــوزه» ،بــا بیان
اینکــه منویــات رهبــر معظــم انقــاب
در خصــوص واکســن کرونــا فصــل
الخطــاب اســت ،گفــت :کشــورهایی
کــه مدعــی تولیــد واکســن کرونــا
هســتند ،چــرا هــر روزه در کشورشــان
عــدهی زیــادی بــه علــت ایــن بیمــاری
جــان خــود را از دســت میدهنــد؟!.
رئیــس کمیســیون بهداشــت و درمــان
مجلــس شــورای اســامی افــزود:
کشــورهای غربــی مدعــی تولیــد کننــده
واکســن کرونــا ابتــدا واکس ـنها را بــر
روی مــردم خــود آزمایــش کننــد ،اگــر
جــواب مثبــت بــود و هیــچ عارض ـهای
نداشــت ،آن زمــان بــه دیگــر کشــورها
بفروشــند نــه اینکــه در شــرایط فعلــی
کــه آثــار آزمایــش واکســن منفــی
بــوده ،تــاش دارنــد تــا بــر روی مــردم
دیگــر کشــورها امتحــان کننــد.
شــهریاری بــا تأکیــد بــر اینکــه مــا

اخبار

ویژه

حمایت مجلس از تولید واکسن

ممنوعیت ورود «فایزر» علمی و عقالنی است

ســید محمــد پاکمهــر ،نایــب رئیــس
کمیســیون بهداشــت و درمــان مجلــس
شــورای اســامی ،بــا بیــان اینکــه جامعــه
جهانــی بــه ویــژه مراکــز علمــی در حــوزه
پزشــکی بــه هیــچ راهــکار قاطــع و محــرز
در خصــوص درمــان بیــاری کرونــا موفقیــت
چندانــی نداشــتهاند ،گفــت :بیانــات رهــر
معظــم در خصــوص واکســن کرونــا مبنــای
علمــی و آیندهنگــری دارد .امــا عــده ای
میخواهنــد بــا خریــد واکســن خارجــی،
خودبــاوری علمــی در زمینــه تولیــد واکســن
را زیــر ســؤال بربنــد.

دکــر حســین قناعتــی ،رئیــس اتــاق وی افــزود :مــا نیــز هامننــد رهــری
فکــر ســتاد مقابلــه بــا کرونــای نگــران دســتکاری ژنتیکــی در ایــن
تهــران ،بــا اشــاره بــه ســخنان رهــر واکسـنها هســتیم؛ چراکــه شــواهدی
معظــم انقــاب ،پیرامــون ممنوعیــت وجــود دارد کــه بــه مــا ثابــت میکنــد
اســتفاده از واکســنهای آمریکایــی ایــن کشــورها در تــاش برای دسرتســی
و انگلیســی ،گفــت :بعضــی افــراد بــه بانــک ژنتیکــی یــا بــه بیانــی ژنــوم
در تــاش هســتند تــا ایــن مطلــب را مــردم ایــران هســتند کــه میتوانــد
بــه مــردم بقبوالننــد کــه فرمایشــات در حملــه بیولوژیــک بــه مــردم
رهــری رصف ـاً جنبــه سیاســی داشــته ایــران نقــش اساســی داشــته باشــد
و واکســن کرونــای آمریکایــی و بههرحــال مســائل شناختهنشــده
انگلیســی هیــچ مشــکلی نــدارد! در در مــورد واکســن زیــاد اســت و بایــد
حالیکــه بههیچعنــوان اینگونــه محتاطانــه بــه موضــوع نــگاه کنیــم و
نیســت و فرمایشــات رهــری جنبــه بنــده بهعنــوان یــک محقــق نگرانــی
رهــر معظــم انقــاب را درک میکنم.
علمــی دارد.

بــرای ســاخت واکســن کرونــا بایــد
نگاهمــان بــه داخــل باشــد ،اظهــار
کــرد :بنــا بــر لــزوم ،اگــر وزارت
بهداشــت صــاح دانســت کــه واکســن
کرونــا بــرای کشــور خریــداری شــود،
آن را از کشــورهای مطمئــن کــه قب ـ ً
ا
نیــز واردات دارو از آنجــا صــورت
میگرفتــه ،اقــدام شــود.
وی اضافــه کــرد :بــا توجــه اینکــه تولید
انبــوه واکســن داخــل شــاید ســریعتر
از اردیبهشــت و خردادمــاه ســال آینــده
انجــام نگیــرد ،اگــر وزارت بهداشــت و
درمــان ضــرورت خریــد آن را احســاس
کــرد میتــوان از کشــورهای مطمئــن
واکســن را وارد کــرد.
رئیــس کمیســیون بهداشــت و درمــان
مجلــس شــورای اســامی افــزود :در
حــال حاضــر برخــی کشــورها بحــث
واکسیناســیون را آغــاز کردهانــد و
بــرای مدنظــر قــرار دادن مســائل
اجتماعــی میبایســت اقدامــات
مقتضــی در داخــل کشــور صــورت
گیــرد.
ممنوعیت ورود واکسن آمریکایی
و انگلیسی حکم عقل است
جتاالســام محمدعلــی ســاالری ،رئیــس
شــورای هامهنگــی تبلیغــات اســامی خراســان
شــالی ،بــا اشــاره بــه فرمایشــات اخیــر رهــر
معظــم انقــاب ،بــا بیــان اینکــه ممنوعیــت
واکســن آمریکایــی و انگلیســی حکــم عقــل
اســت ،گفــت :رهــر انقــاب اســامی بهعنـوان
یــک رهــر حکیــم و دلســوز و آشــنا بــه ابعــاد
حـوادث و وقایــع جهــان و نیرنگهای رنگارنگ
دشــمنان ،از جایــگاه حفاظــت از عــزت و
اســتقالل ایـران از یکســو و از پایــگاه حراســت
و صیانــت از جنبههــای مختلــف امنیــت ملــی
ایرانیــان ازجملــه امنیــت ســامت و بهداشــت
مــردم ورود واکســن آمریکایــی و انگلیســی و
فرانســوی را ممنــوع اعــام کردهانــد.
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نسخه آیت اهلل ناصری برای رفع حوائج و مشکالت
آیتاللــه محمــد علــی نــارصی ،اســتاد اخــاق حــوزه ،در مراســم رومنایــی از کتــاب «ادبســتان کســاء»،
اظهارکــرد :حدیــث کســاء روایتــی بســیار معتــر و موثــر محســوب میشــود کــه بـرای بــرآورده شــدن
حوائــج و رفــع مشــکالت ،مداومــت بــر خوانــدن آن نافــع اســت .ضمــن اینکــه ترویــج نــام و یــاد
حــرت زه ـرا(س) و امیراملومنیــن(ع) عملــی ارزشــمند بــه حســاب میآیــد.
وظیفــه اهــل علــم ایــن اســت کــه تــاش کننــد از طریــق ارتبــاط بــا والیــت ،مراتــب توحیــد را طــی
کننــد .بـرای ایــن کار ،بــه انقــاب درونــی نیــاز اســت؛ یعنــی توبــه از اعــال گذشــته ،انجــام واجبــات،
تــرک محرمــات ،خلــوص در عمــل و اســتغاثه بــه امــام زمان(عــج) در جمیــع مشــکالت.
امــام زمان(عــج) مناینــده حــرت حــق در عــامل وجــود اســت .عاملــی کــه مــا در آن زندگــی میکنیــم،
یــک مــاه و یــک خورشــید دارد ،ولــی عواملــی هســت کــه چهــل مــاه و چهل خورشــید دارنــد و حرضت
مهدی(عــج) ،امــام آن عــوامل نیــز هســتند .بنابرایــن ،ارتبــاط بــا امــام زمان(عــج) بســیار مهــم اســت و
بایــد مــورد توجــه قـرار گیــرد.
عــزم روحانیت کهگیلویه
و بویراحمــد برای مبارزه با
فساد
حجــت االســام واملســلمین صفــدر پناهــی،
مدیــر حــوزه علمیــه کهگیلویــه و بویراحمــد
گفــت :حــوزه هــای علمیــه جلوتــر از شــا
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
ب ـرای مبــارزه بــا فســاد وجــود دارد.

فســاد در کشــور سیســتمی نیســت ،امــا مطمئنــا
مبــارزه بــا فســاد بایــد سیســتمی باشــد و هــر
فــردی مســئول اســت و هیــچ کســی منــی توانــد
بگویــد کــه کاری نــدارم .البتــه مبــارزه بــا فســاد
بیــاد در چارچــوب مق ـرارت دینــی و بــه دور از
تهمــت زدن باشــد و تشــکیالتی انجــام شــود.
لبــاس مــا اقتضــا میکنــد در بیــن مــردم باشــیم
و وامــدار کســی نبــوده و در کنــار جوانــان
دنبــال حرکــت هــای انقالبــی باشــیم.

در مسیر برخورد با مفاسد،
خداوند آبروی انسان را حفظ
می کند
حجــت االســام واملســلمین عبدالکریــم
عابدینــی ،ئیــس شــورای حــوزه علمیــه قزوین،
گفــت :بــه جــای رســانهای کــردن تخلفــات
ابتــدا بایــد رویــه نصیحــت و خیرخواهــی
را پیشــه خــود کنیــم تــا بتوانیــم مفاســد را
پیــش از رســانهای شــدن حــل کنیــم ،البتــه
اگــر مســئوالن پاســخگو نبودنــد و بــه دنبــال
تهدیــد و یــا ایجــاد مانــع ب ـرای حــل مفاســد
و مشــکالت رفتنــد بایــد ایــن تخلفــات را
رســانهای کنیــم.
مــا بایــد در برخــورد بــا مفاســد از کلیــدواژه
امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر اســتفاده
کنیــم .هــان کاری کــه مطالبهگــران در
قزویــن در حــوزه مفاســد زمینخــواری انجــام
دادنــد و بــه نتیجــه رســیدند.
خــدای متعــال وقتی مــا را در مســیر ماموریت
برخــورد بــا مفاســد میبینــد ،آبــروی مــا را
هــم در ایــن مســیر حفــظ میکنــد و نبایــد
نگرانــی داشــته باشــیم.

تولید و توزیع  ۴۳هزار ماسک و گان
توزیع بسته های معیشتی به ارزش یک میلیارد و ۷۲۰میلیون ریال

حجــت االســام ابوالفضــل احمــدی ،مدیــر مدرســه علمیــه والیــت شــهرکرد ،پیرامــون برنامــه هــا و
اقدامــات قـرارگاه جهــادی والیــت در ایــام کرونــا ،اظهــار کــرد :تهیــه و توزیــع  ۴۳هـزار ماســک ،گان،
کاله و آســتین محافــظ جمعــا بــه مبلــغ  ۷۹۰میلیــون ریــال از افتخــارات ایــن گــروه جهــادی اســت.
همچنــان کــه قـرارگاه جهــادی والیــت شــهرکر در حــال تامیــن گان و آســتین محافــظ آزمایشــگاه های
تشــخیص کرونــای بعضــی شهرســتان هــا هســت ،برنامــه ی دوخــت و تهیــه ماســک را بــه کمــک
خواه ـران در دســتور کار دارد.
البتــه فعالیــت هــای قـرارگاه منحــر بــه بیــاران کرونایــی منــی شــود ،بــه عنــوان منونــه توزیــع ۴۳۰
بســته معیشــتی جمعــا بــه ارزش یــک میلیــارد و  ۷۲۰میلیــون ریــال و یــا توزیــع  ۱۲۵بســته معیشــتی
بیــن طــاب متاهــل و مجــرد جمعــا بــه ارزش  ۳۷۵میلیــون ریــال از جملــه ایــن اقدامــات اســت.
همچنیــن تقســیم مبلــغ  ۳۳۰میلیــون ریــال بیــن افـراد نیازمنــد ،تهیــه لیســتی از خانــواده هــای بــی
بضاعــت و رسکشــی از آنــان ،اج ـرای طــرح جمــع آوری لــوازم دســت دوم ســامل و توزیــع آن بیــن
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.
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کوتاه

گفتمان امام محله کارکرد
اسالم ناب را نمایان میکند
ارائه  ۶۰۰هزار جلسه
مشاوره رایگان به مردم در
یک مرکز حوزوی
حجــت االســام واملســلمین حدائــق،
مســئول مدرســه علمیــه منصوریــه
شــیراز گفــت :موسســه امــام
هــادی(ع) کانــون انــس بــا فطــرت
در بلــوار چمــران بنــا نهــاده شــد
کــه تــا امــروز  ۶۰۰هــزار جلســه
مشــاوره رایــگان بــه همشــهریان
توســط کارشناســان حــوزوی ارائــه
شــده اســت.
شورایتهذیببسترفعالیتهای
تربیتی در مدارس علمیه است
حجت االســام و املســلمین عاملزاده،
معــاون تهذیــب و تربیــت حوزههای
علمیــه بــا تبییــن جایــگاه و رشح
وظایــف شــورای تهذیــب مــدارس،
بــه اهمیــت راهــردی آن اشــاره کــرد
و گفــت :همــه مــدارس بایــد شــورای
تهذیــب داشــته باشــند و ایــن شــورا
بســری ب ـرای فعالیتهــای تربیتــی
در مدرســه علمیــه اســت؛ بســری
کــه در آن ،همــه اعضــا ،بلکــه کادر
و متــام طــاب نقــش دارنــد و بایــد
در کار تهذیبــی و تربیتــی مدرســه
فعــال باشــند.
آسیب خانه های تاریخی بدون
مجوز جدی است
مدیــر حــوزه علمیــه کاشــان ،آســیب
خانــه هــای تاریخــی بــدون مجــوز
در کاشــان را جدی دانســت و گفت:
مطلــب منتــر شــده مربــوط بــه
خانــه هــای ثبــت نشــده ای اســت
کــه تعدادشــان هــم در کاشــان کــم
نیســت و ارتباطــی بــه هتــل هــا و
اماکــن ثبــت شــده نــدارد.
 ۱۷مرکزنیکوکاریکمیته
امداد در حوزه خواهران مازندران
ایــن مراکــز نیکــوکاری در مــدارس
علمیــه خواهــران مازنــدران بــه
مناســبت ســالگرد رسدار شــهید
ســلیامنی افتتــاح شــد کــه فلســفه
ایجــاد آنهــا معطــوف بــه انجــام
امــورات فرهنگــی مددجویــان
توســط حــوزه علمیــه خواهــران
مازنــدران اســت.

شـناســنامه

025-۳۲۹۴۱۱۸۵
ویــــــــژه نامه اینرتنتـــی
آدرس :قم ،بلوار محمدامین ،بلوار جمهوری اسالمی ،کوچه شامره  ،۲پالک ۱۵
بـــــــانهای تلفن
025-۳۲۹۰۱۵۲۲
اینترنتیرتبــــاط
ـریههــا ا
شماره پنجم
متاس :حوزه | پیش
خبرگزاری
سرویس اســتا
نشـ
اســــتان
رسویــــس
استانها 025-32901077
خربگــزاری رســمی حــوزه خربگزاری حـــوزه
صندوق پستی۳۷۱۶۶۸۵۹۹۴ :
پست الکرتونیکinfo@hawzahnews.ir :
کانالایتا@hawzahnews :
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اخبار

کوتاه

پاســخ گویی حوزه علمیه به
نیازهــا ،تحول جامع و همه
جانبه می خواهد
اهمیت حضور طالب و روحانیون
جهادیدربیمارستانهابهمنظور
تقویتروحیهبیمارانکرونایی
حجــت االســام واملســلمین
کریمیتبــار ،مناینــده ولــی فقیــه
در اســتان بــه نقــش ویــژه طــاب
جهــادی و اهمیــت حضــور آنهــا در
ایــن برهــه حســاس در کنــار کادر
درمــان تاکیــد کــرد و گفــت :طــاب
و روخانیــون جهــادی نقــش مهمی در
ایــن امــر مــی تواننــد ایفــا کننــد.
سنجش علمی  ۳۰۰۰طلبه
استان فارس
«عبداللهی»مدیرکلتبلیغات
اسالمیاستانسمنانشد

طــی حکمــی از ســوی حجتاالســام
واملســلمین محمد قمی رئیس سازمان
تبلیغــات اســامی ،حجتاالســام
عبــاس عبداللهــی بــه عنــوان مدیــرکل
جدیــد تبلیغــات اســامی اســتان
ســمنان منصــوب شــد.
ماموستا شیرزادی:

اختالفافکنانعاملسرویس
هایجاسوسیبیگانهاند
«درسنامه نقد وهابیت» به
کتب اصلی طالب خوزستانی
اضافه شد
حجتاالســام موســوی زاده،
جانشــین حــوزه علمیــه خوزســتان،
از گنجانــده شــدن کتــاب درسنامــه
وهابیــت در نظامهــای آموزشــی
حــوزه علمیــه خوزســتان خــر داد و
گفــت :ب ـرای ایــن درس  ۳۲ســاعت
درســی در نظــر گرفتهشــده و ق ـرار
اســت ایــن درس جــزء دروس اصلــی
حــوزوی قــرار گیــرد.
این شماره
تقدیم می شود
به روح بلند
حجتاالسالم
اسماعیل
محمدپور

طلب
یک رو ِز عادیِ طالب راحت ِ
اهوازی !...
به نظر شام تو این روزهای
تعطیل،طلبههاییکهبه
قولبعضیهاشهریهنجومی
میگیرن و کاری جز حجره
نشینیبلدنیسنت،چیکار
میکنن!؟

روستای «کَ َمکها» چشم انتظار کمک خیرین و دولتی ها!
حجــت االســام کاظــم خدیــر ،روحانــی مســتقر در روســتای کَ َمــک هــا
میگویــد :ایــن روســتا فاقــد هرگونــه مــکان فرهنگــی و مذهبــی اســت
و بــه همیــن خاطــر تــاش میکنیــم بــا ســاخت یــک مســجد،پایگاهی
فرهنگــی ب ـرای تربیــت جوانــان و نوجوانــان ایجــاد کنیــم.
ایــن روســتای محــروم در بخــش لــوداب از توابــع شهرســتان بویراحمــد در
اســتان کهگیلویــه و بویراحمــد اســت کــه محــروم از مســجد میباشــد.
تازههای

نشــــر

کتاب«مدیریتزمان»توسطنویسندهحوزوی
در اهواز منتشر شد
کتــاب مدیریــت زمــان ،بــه قلــم
حجتاالســام جلیلــی ،معــاون
پژوهــش مدرســه علمیــه امــام
جعفــر صــادق(ع) اه ـواز ،منتــر
شــد.
ایــن کتــاب در  ۵فصــل تألیف شــده
کــه فصــل اول پیرامــون زندگــی
بــزرگان و ســبک زندگــی آنهــا در
رابطــه بــا مدیریــت زمــان میباشــد.
در فصــل دوم ،بــه موضــوع اهمیت
وقتشناســی پرداختهشــده اســت.
عنــوان فصــل ســوم «ســارقین
زمــان» اســت و در آن عواملــی
کــه باعــث وقــت تلفــی میشــود
معرفیشــده اســت.
بیــان میشــود.
در فصــل چهــارم بــه اصــول ایــن کتــاب بهگونــهای تألیــف
مدیریــت زمــان پرداختــه میشــود شــده کــه اقشــار جامعــه،
و مــواردی کــه بایــد در ایــن رابطه از دانــش آمــوزان گرفتــه تــا
رعایــت شــوند ذکــر میشــوند .دانشــجویان و کارمنــدان و باقــی
فصــل آخــر نیــز راهکارهــای افــراد میتواننــد از آن اســتفاده
عملــی در برنامهریــزی وقــت کننــد.

پیامهای

دریافتی

ســام ایــن نرشیــه رو دانلــود کــردم.
مطالــب خوبــی داشــت .اینکــه
اخبــار شــهرهای کوچــک ایــران رو
برجســته کردیــد ،کار بســیار مبــارک
و خوبــی اســت .امیــدوارم  10ســال
دیگــه شــاره هـزار و خــورده ای آن،
منتــر شــود و بــاز هــم از ایــن همه
خالقیــت در طراحــی و مطالــب
خــوب ،بهــره منــد باشــد.
ســام امــکان دریافــت اشــراک
وجــود داره! لطفــا مبلــغ ارســالی رو
هــم درج کنیــد.
پاســخ؛ ســام علیکــم .نیــازی بــه
دریافــت اشــراک و یــا پرداخــت
هزینــه نیســت .نســخه  PDFنرشیــه
را مــی توانیــد از طریــق خربگــزاری
حــوزه و یــا کانــال ســخن حــوزه در
پیــام رســان ایتــا ،دریافــت مناییــد.
0916---3316؛ ســام .ابتــدا تشــکر
میکنــم بابــت توجــه بــه اخبــار
اســتانها ،امــا انتظــار داریــم
تبلیغــات بهــری جهــت معرفــی آن
در ســطح شــهرها صــورت بگیــرد.
آیــا میتوانیــم بــا ایــن نرشیــه جهــت
ارســال اخبــار همــکاری کنیــم؟
پاســخ؛ ســام علیکــم .بلــه شــا
مــی توانیــد اخبــار خــود را از
طریــق پیامرســان ایتــا بــه آیــدی
 @InfoHawzahارســال کنیــد.
در پایان هم کلیدواژه «#ســخن_حوزه»
را درج کنید.

شــهید روحانــی اســماعیل محمــد پــور توانــا ،پنجــم مهــر مــاه ســال  ۱۳۴۳در شهرســتان تبریــز و در خانــواده ای مذهبــی دیــده بــه جهان گشــود .در
دوران انقــاب در تظاهــرات و راهپیمایــی هــا شــرکت فعــال داشــت و بعــد از انقــاب 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 والفجــر ۸شــرکت نمــود .او نهایتــا در عملیــات نصــر ۷بــر اثــر اصابــت
ترکــش بــه ســرش ســاعت  ۲نیمــه شــب مصــادف بــا عیــد ســعید قربــان ،قــدم بــه وادی عشــق نهــاد و بــه درجــه شــهادت نائــل شــد.
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