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از پژوهـــش چه خبر؟از آمــــوزش چه خبر؟

ــاس حســینی  حجــت االســام ســید عب
پــور معــاون آمــوزش حــوزه علمیــه 
ــا خربنــگار  اســتان یــزد در گفت وگــو ب
حــوزه در یــزد از برگــزاری ۶ رشــته 
ــال  ــه در س ــطح دو و س ــی س تخصص

تحصیلــی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ خــرب داد.
وی افــزود:  رشــته هــای کام اســامی، 
تفســیر و علــوم قــرآن و حقــوق و 
ــته  ــطح ۲ و رش ــامی در س ــای اس قض
هــای مهدویــت، تفســیر و علــوم قــرآن 
از   ۳ در ســطح  اســامی  و مشــاوره 
رشــته هــای مرکــز تخصصــی حــوزه 

ــد. ــی باش ــزد م ــتان ی ــه اس علمی

صفــرزاده،  اصغــر  االســام  حجــت 
علمیــه  حــوزه  پژوهــش  معــاون 
کردســتان گفــت: نــگاه بــه مســئله 
نــگاه مقطعــی و  یــک  از  پژوهــش 
ســطحی بــه ســمت نگاهــی فراگیــر و 
ــا  ــد و تنه ــه ده ــر روی ــی تغیی تخصص
ــوان  ــی ت ــه م ــن تحــول اســت ک ــا ای ب
زمینــه ارتقــا علمــی مــدارس علمیــه را 

در کشــور بــه وجــود آوریــم.
بــر امــروز جایگاهــی کــه دارد را مدیون 

ایــن رو  از  اســت،  و وامــدار پژوهــش 

دیــن مبیــن اســام و بــزرگان همــواره بــر 

اهمیــت پژوهــش تاکیــد داشــته و دارنــد.

۶ رشته تخصصی در حوزه علمیه یزد 
برگزار می شود

نگاه به مسئله »پژوهش« مقطعی و 
سطحی نباشد

مرکز خدمات حوزهسازمان اوقاف

دفرت تبلیغاتسازمان تبلیغات

اعزام مبلّغین به ایستگاه های مترو 
سطح شهر تهران

استفاده از انرژی های تجدید پذیر در بقاع 
متبرکه استان آذربایجان شرقی

بیش از ۷۰ درصد طالب مشکل تأمین 
مسکن دارند

تقدیر وزیر بهداشت از مدیرکل تبلیغات 
اسالمی خوزستان

گذری کوتاه بر فعالیت  سه ماهه طالب اهوازی در موج سوم اعزام به بیمارستان ها

حجــت االســام واملســلمین داود عزیــزی رئیــس اداره 
فرهنگــی و تبلیغــی دفرت تبلیغــات اســامی منایندگی 
تهــران گفــت:  طــرح اعــزام مبلّغیــن به ایســتگاه های 
مــرتو ســطح شــهر تهــران،  در هفــت ایســتگاه مــرتو 
تهــران توســط  ۱۴ مبلــغ خانــم و آقــا در موضوعــات 

مختلــف صــورت گرفتــه اســت.

شــهاب  ســید  واملســلمین  االســام  حجــت 
اوقــاف  کل  اداره  مدیــر  حســینی،  الدیــن 
و امــور خیریــه اســتان آذربایجــان رشقــی، 
گفــت: اداره کل اوقــاف اســتان در رابطــه بــا 
ــی را  ــرات مختلف ــان، مذاک ــش بنی ــوزه دان ح
ــا پــارک علــم و فنــاوری اســتان داشــته کــه  ب
یکــی از دســتاوردهای آن، اســتفاده از انــرژی 
ــه اســتان  ــاع متربک ــر در بق ــد پذی هــای تجدی

ــت. ــی اس ــان رشق آذربایج

حجــت االســام جعفری مهــر، مدیــرکل مرکــز 
ــه و بویراحمــد  ــه کهگیلوی خدمــات حــوزه  علمی
گفــت: تأمین مســکن طــاب یکــی از دغدغه های 
همیشــگی ایــن مرکــز بوده و هســت و امــروز نیز 
رشایــط ثبت نــام بــرای تخصیــص مســکن طــاب 
روســتایی اســتان فراهــم اســت؛ بیــش از ۷۰ درصد 
طــاب مشــکل تأمیــن مســکن دارنــد که رفــع این 
مشــکات نیازمند همــکاری و تدبیر دســتگاه های 

ــت. مرتبط اس

از  بهداشــت،  وزیــر  منکــی،  ســعید  دکــرت 
حجت االســام نبــی زاده، مدیــرکل تبلیغــات 
ــای وی  ــاس حامیت ه ــتان به پ ــامی خوزس اس
از حرکت هــای جهــادی مبــارزه بــا ویــروس 
ــا ارســال تقدیرنامــه ای از وی تشــکر  ــا، ب کرون

ــرد. ــی ک و قدردان

ــه  ــا اشــاره ب ــده بســیج طــاب ســپاه حــرت ولی عرص)عــج( خوزســتان، ب حجت االســام پرچــم، فرمان
امتــام مرحلــه ســوم اعــزام جهادگــران حــوزوی بــه بیامرســتان های کرونایــی، اظهارداشــت: در مــوج ســوم 
اعــزام طــاب جهــادی، بیــش از ۳۰۰ نفــر بــه مــدت ۹۰ روز در پنــج بیامرســتان کرونایــی شــهر اهــواز 

مشــغول جهــاد و خدمت رســانی بــه بیــامران بودنــد.
وی بــا بیــان اینکــه مــوج ســوم اعــزام از ۲۴ بهمــن ســال گذشــته آغــاز و تــا ۲۴ اردیبهشــت  مــاه جــاری 
ادامــه داشــت، گفــت: هــدف از اعــزام طــاب جهادگــر، همیــاری کادر درمــان و خدمــت بــه بیــامران 
کرونایــی بــود کــه در بیامرســتان های گلســتان، امــام خمینــی)ره(، رازی، امیراملؤمنین)ع( و ســینا مشــغول 

فعالیــت بودنــد.
حجت االســام پرچــم بیــان کــرد: در مــاه رمضــان طــاب و بســیجیان جهادگــر بــا زبــان روزه در کنــار کادر 

درمــان متــام قامــت در خــط مقــدم مبــارزه بــا کرونــا در بیامرســتان ها حضــور پیــدا کردنــد.

        حجت االســام و املســلمین آل هاشــم، 
آذربایجــان  اســتان  در  فقیــه  ولــی  مناینــده 
رشقــی، گفــت: کشــور درگیــر مشــکات مزمــن 
اقتصــادی بــوده و جــز بــا نــگاه تحولــی درمــان 
نخواهــد شــد و در مقطــع حــارض تشــکیل 
ــرای  ــن راه حــل ب ــی بهرتی ــت جــوان انقاب دول

ــت. ــر اس ــن ام ای
مشــکل کشــور از ناحیــه  مدیریــت اقتصــاد 
و  قــوی  مدیریت هــای  بــا  هرجــا  اســت، 
ــم کار پیرفــت  ــر مواجــه بودی خســتگی ناپذی
کــرده و هرجــا کــه این جــور حضــوِر الزم و 
ــش  ــکات پی ــد، مش ــته باش ــود نداش ــم وج دائ

ــت. ــده اس آم

       حجت االســام و املســلمین قریشــی، مناینده 
ــاب  ــت: انق ــی گف ــه در آذربایجان غرب ــی فقی ول
اســامی بزرگرتیــن نعمــت الهــی بــر ماســت کــه 
بایــد قــدر آن را بدانیــم و بــا حضــور در انتخابــات 
و تشــویق بــرای حضــور پــر شــور مــردم در 
انتخابــات کــه منــاد مــردم ســاالری دینــی انقــاب 
اســامی اســت، اقتــدار کشــور را بــه منایــش 

ــم. بگذاری

      حجــت االســام واملســلمین مرادبیگــی، 
ــه  ــا اشــاره ب ــه اســتان ایــام ب ــر حــوزه علمی مدی
انتخابــات ریاســت جمهــوری، گفــت: امــروز کــه 
ســوء مدیریــت هــا و مشــکات اقتصــادی موجب 
گایــه مــردم شــده اســت، امــا بــه فرمــوده 
رهــرب معظــم انقــاب اســامی، دولــت جــوان و 
ــد  ــاج مشــکات اســت و می توان ــی ع حزب الله

ــد. ــور ده ــا عب ــواری ه ــور را از دش کش

       حجت االســام واملســلمین نــوری، مناینــده 
ولی فقیــه در خراســان شــاملی، بــا بیــان اینکــه 
ــدرت  ــات ق ــردم در انتخاب ــری م حضــور حداک
ــد،  ــش می ده ــامی را افزای ــام اس ــدار نظ و اقت
هــم  رو  پیــش  انتخابــات  در  بایــد  گفــت: 
مشــارکت حداکــری و هــم انتخــاب اصلــح 
ــا انتخــاب درســت  ــم و ب ــرار دهی را مدنظــر ق
خــود در هــر دو انتخابــات ریاســت جمهــوری 
و شــوراهای اســامی، مانــع نفــوذ نااهــان بــه 

ــی کشــور شــویم. ــی و اجرای ــه مدیریت بدن

لزوم انتخاب دولتی قوی و کارآمد

با تشویق مردم به حضور در انتخابات 
شکر نعمات الهی را به جا بیاوریم

سوء مدیریت ها و مشکالت کشور 
با تشکیل دولت جوان حزب الهی           

عالج می شود

حضور حداکثری در انتخابات مقّوم 
قدرت و اقتدار نظام اسالمی است
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از تهــــــذیب چه خبر؟

حجــت االســام امیــد مانــدگار، معــاون 
تهذیــب حــوزه علمیه اســتان بوشــهر، با 
تاکیــد بــر برنامــه ریــزی جهــت تقویــت 
ــی  ــت: ط ــی گف ــوزه قرآن ــاب در ح ط
ــزی هــای  ــه ری ــر برنام ــد ســال اخی چن
ــت طــاب در  ــی در راســتای تقوی خوب
عرصــه قرآنــی شــده و الزم اســت ایــن 

برنامه ریزی هــا ادامــه یابــد.
ــه اجــرای طــرح پایــش  ــا اشــاره ب وی ب
بوشــهر،  علمیــه  حــوزه  در  قرآنــی 
ایــن طــرح ســطح  اظهارداشــت: در 
علمــی قرآنــی طــاب ســنجیده و برنامه 
ریــزی بــرای ارتقــای ســطح علمــی آنهــا 

ــرد. ــی گی ــورت م ص

اجرای طرح پایش قرآنی در حوزه علمیه 
بوشهر

امامت جمعه

واکنــش صریــح آیــت اهلل مهــدوی 
بــه پویــش »فــارس مــن«

براســاس ســوژه ای کــه چنــد مــدت 
مــن«  »فــارس  بخــش  در  گذشــته 
ــش  ــوان پوی ــت عن ــارس تح ــزاری ف خربگ
»حامیــان جایگزینــی آیــت اللــه مهــدوی 
بــه عنــوان مناینــده ولــی فقیــه در اســتان 
ــت  ــود، آی ــده ب ــذاری ش ــان«  بارگ اصفه
ــا واکنــش  ــه سیدابوالحســن مهــدوی ب الل
ای  بیانیــه  فعالیــت،  ایــن  بــه  رصیــح 
ــراً پویشــی در  صــادر کــرد و گفــت:  اخی
ــده ای از  ــط ع ــب توس ــت از اینجان حامی
مؤمنیــن پرشــور و انقابــی در فضــای 
مجــازی پخــش گردیــده اســت کــه در 
آن از مــردم اصفهــان تقاضــا شــده تــا 
بــا امضــای ایــن پویــش از رهربمعظــم 
انقاب»دامت برکاتــه« درخواســت مناینــد 
ــه  ــی ولی فقی ــه منایندگ ــب را ب ــا اینجان ت
در اســتان و امامــت جمعــه اصفهــان 

منصــوب مناینــد.
ــه  ــذل توج ــکر از ب ــن تش ــب ضم اینجان
ایــن مؤمنیــن گرامــی، وظیفــه رشعــی 
ــت  ــه حامی ــم ک ــود می دان ــی خ و انقاب
خــود را از حــرت آیــت الله سیدیوســف 
ــم. ــام منای ــزه« را اع طباطبایی نژاد»زیدع

ــا بیــان اینکــه راه حــل          حجت االسام واملســلمین بهــرام پــور، مدیــر حــوزه علمیــه خوزســتان، ب
بــرون از مشــکات فعلــی، همبســتگی ملــی و انتخــاب رئیس جمهــوری شایســته و انقابــی اســت، 
ــار  گفــت: از مــردم عزیــز ایــران اســامی درخواســت دارم کــه اختافــات سیاســی و ســلیقه ای را کن
گذاشــته و بــا وحــدت و همبســتگی ملــی، رئیس جمهــوری مردمــی بــرای ایرانــی قــوی و آبــاد انتخاب 

ــن گفــت:  ــه قزوی ــر حــوزه علمی ــا، مدی ــی ســبحانی نی         حجــت االســام واملســلمین  محمدتق
کاهــش مشــارکت مــردم در انتخابــات منجــر بــه تقویــت روحیــه دشــمنان می شــود و ملت ایــران ۲۸ 
خــرداد بــا حضــور در پــای صنــدوق هــای رای، بــه اســتکبار جهانــی و دشــمنان درس فراموش نشــدنی 

خواهنــد داد.

        آیت اللــه ســیدمحمد شــاهچراغی، مناینــده 
ــت: رأی دادن  ــمنان گف ــتان س ــه در اس ولی فقی
یــک تکلیــف رشعــی و ملی اســت و اگــر ادعای 
مســلامنی داریــم، بایــد بــه تکلیف رشعــی خود 

ــل کنیم. عم

ــه  ــب الل ــلمین حبی ــام واملس ــت االس         حج
شــعبانی، مناینــده ولــی فقیــه در همــدان، کمرتین 
ــمنان  ــدی دش ــات را ناامی ــور در انتخاب ــر حض اث
دانســت و گفــت: بــا حضــور پرشــور در انتخابــات 
ــا  ــه ب ــی ک ــم داد آنهای ۲۸ خــرداد، اجــازه نخواهی
شــهادت رسدار ســلیامنی خوشــحال شــدند، یــک 

بــار دیگــر احســاس شــادی کننــد.
حضــور حداکــری در پــای صنــدوق رای، رسمایــه 
عظیــم اجتامعــی بــرای دولــت آینــده ایجــاد 
ــن  ــتفاده از ای ــا اس ــد ب ــه بتوان ــرد ک ــد ک خواه
رسمایــه در عرصه هــای بین امللــل حضــوری 

ــد. ــته باش ــر داش قدرمتندت

       حجــت االســام واملســلمین شــاهرخی،  
مناینــده ولــی فقیــه در لرســتان، بــا بیــان اینکــه 
ــت  ــدت و امنی ــه وح ــر ب ــد منج ــات بای انتخاب
ملــی شــود و حرکــت مــا را بــه ســمت تحقــق 
آرمــان هــای اســامی و انقابــی تقویــت کنــد، 
اعتــامد  بایــد  انتخابــات  کــرد:  خاطرنشــان 
و  اجتامعــی  مشــارکت  افزایــش  عمومــی، 
حداکــری را در پــی داشــته باشــد و مــردم بایــد 
بــا بررســی دقیــق ســوابق کاندیداهــا بــا انتخاب 
ــم  ــی رق ــه نیکوی ــح، رسنوشــت خــود را ب صحی

ــد . بزنن

لزوم همبستگی ملّی برای انتخاب رئیس جمهور مردمی

 کاهش مشارکت در انتخابات دشمن را شاد می کند

رأی دادن یک تکلیف شرعی و ملی است

۲۸ خرداد روز یاس و ناامیدی قاتالن 
شهید سلیمانی است

کاندیدای اصلح را انتخاب کنیم

https://www.hawzahnews.com/news/961245/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1
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بانوان طلبه، پرچمداران صیانت 
از استحکام خانواده اند

موضوعات پژوهشی حوزه باید 
حالل مشکالت جامعه باشند

معرفی ۱۱۰ نفر از بانوان 
طلبه هرمزگانی طرح امین 

هرمزگان به آموزش و پرورش

بررسی »نقش زنان در 
زمینه سازی ظهور« در مدرسه 

علمیه فاطمیه مالثانی

کسب رتبه سوم کشوری
بانوی طلبه بندرعباس

در جشنواره عالمه حلی )ره(

راه هــای انتقال پیام دینی
به کودکان و نوجوانان

بررسی شد

ظرفیت های مردمی در صحنه 
انقالب جّدی گرفته شود

اســاتید مدرسه علمیه 
فاطمــة الزهرا )س( اردکان 

شدند تجلیل 

توزیع شیرخشک نذری توسط 
خواهران طلبه بروجردی بین 

کودکان کم بضاعت
سقط جنین عملی غیر انسانی، 
غیر شرعی و غیر قانونی است

مدیر حوزه علمیه خواهران استان همدان:
بانوان طلبه در جبهه مقابله با کرونا خوش درخشیدند

نــژاد،  ســعیدی  عاطفــه  خانــم 
ــی  ــی و تبلیغ ــور فرهنگ ــرکل ام مدی
ــامی  ــات اس ــازمان تبلیغ ــوان س بان
بانــوان  جمــع  در  حضــور  بــا 
ــتان،  ــتان خوزس ــی اس ــال فرهنگ فع
ــان  ــک جری ــه ی ــا ب ــت: م اظهارداش
ــاز  ــت ده نی ــن و جه ــت آفری هدای
داریــم تــا تکلیــف ایــن حرکت هــای 
مردمــی را مشــخص کنیــم؛ لــذا یــک 
ــر یــک  ــی ب حرکــت منســجم و مبتن
نقشــه راهــربدی باید داشــته باشــیم.

در مراســمی بــا حضــور امــام جمعــه 
علمیــه  مدرســه  اســاتید  اردکان، 
فاطمــة الزهرا)ســام اللــه علیهــا( 

ایــن شهرســتان تجلیــل شــدند.

علمیــه  مدرســه  طلبــه  خواهــران 
هــدف  بــا  بروجــرد  )س(  محدثــه 
تشــویق خانــواده هــا بــه فرزنــد آوری، 
در مرحله هجدهم، شیرخشــک نذری 
بیــن خانــواده هــای کــم بضاعــت 

بروجــردی توزیــع کردنــد.

متخصــص  نــورزاده،  مریــم  دکــرت 
تخصــص  فــوق  و  زایــامن  و  زنــان 
پریناتالوژیســت بــا حضــور در دومین 
نشســت علمــی میز جمعیت مدرســه 
ــرد:  ــار ک ــل، اظه ــم و عم ــربی عل راه
ــم کــه متــام پزشــکان،  ــد کن ــد تاکی بای
ــر  ــانی، غی ــر انس ــن را غی ــقط جنی س
ــد و  ــی مــی دانن ــر قانون رشعــی و غی
ــه ایــن  ــا افــرادی کــه دســت ب بایــد ب
عمــل مــی زننــد  برخــورد جدی شــود. 
مــا نیــز کــه منتقــد طــرح جمعیــت و 
تعالــی خانــواده هســتیم صــد درصــد 
ــقط  ــم و س ــن مخالفی ــقط جنی ــا س ب
را عملــی غیــر رشعــی و غیــر قانونــی 

ــم. مــی دانی
در عمــل قبیــح بــودن ســقط جنین بحثی 

ــدام را  ــن اق ــکان ای ــه پزش ــم و هم نداری

عملــی قبیــح مــی داننــد و بــا ایــن عمــل 

بــه شــدت مخالفیــم. اگــر مــواردی هــم 

ــر  ــه صــورت غی در کشــور وجــود دارد ب

قانونــی بــوده اســت کــه بایــد بــه شــدت 

ــن کار دســت زده  ــه ای ــه ب ــرادی ک ــا اف ب

انــد و یــا مشــورت و مبــارشت کردنــد در 

ــخت  ــورد س ــئولی برخ ــام و مس ــر مق ه

قضایــی شــود.
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واقعا مدیر جامعةالزهرا خانم 
نیست؟

عطیه کشــتکاران در صفحه مجــازی اش 
نوشــت:  بعــد از بازدیــد خربنــگاران 
رســانه های خارجــی از جامعةالزهــرا 
ــه مقصــد  ــا ب ــوس شــدیم ت ســوار اتوب

بعــدی برویم. مشــغول تحلیــل دیده ها 
ــی از  ــه یک ــد ک ــان بودن و شنیده هایش
خانم هــای خربنــگار بلنــد پرســید: واقعا 
ــر جامعةالزهــرا خانــم نیســت؟ و  مدی
ــه  ــود ک ــه ب ــت هم ــوچ و مام ــوچ ن ن
ــی  ــی یک ــخ منف ــنیدن پاس ــد از ش بع

یکــی بــه ســمتامن حوالــه می شــد، 
امــا برایــم توفیــری منی کــرد. نــه خانــم 
ــص  ــرا را نق ــر جامعةالزه ــودن مدی نب
ــم  ــک خان ــاب ی ــه انتص ــتم ن می دانس
بــه مدیریــت را نشــانه اندیشــه مرتقــی 
ــان. ــا و اثبــات کارآمــدی زن هیئــت امن

معاون آموزش حوزه علمیه خواهران خوزستان :
تربیت ۱۱ هزار بانوی طلبه در حوزه علمیه خواهران خوزستان

فعالیت ۳۳ مدرسه علمیه در ۲۳ شهر
خانــم منیــژه رصخــه، معــاون آموزش حــوزه علمیــه خواهران خوزســتان، 
بــا بیــان اینکــه در حــال حــارض ۳۳ مدرســه علمیــه در ۲۳ شــهر در مقطع 
دوم، ســوم و مقطــع چهــارم فعــال هســتند، گفــت: نظــام آموزشــی حوزه 
علمیــه خواهــران از ســال ۷۶ به صــورت رســمی بــه آمــوزش عالــی کشــور 
ملحــق شــد و بــا تربیــت حــدود ۱۱ هــزار طلبــه در خوزســتان بخشــی از 

مســئولیت نظــام آمــوزش عالــی کشــور را بــه عهــده گرفته اســت.
بــا تــاش دســت انــدرکاران، علی رغــم وجــود محدودیت هــا، الحمدللــه حــوزه 

علمیــه خواهــران خوزســتان افــراد فارغ التحصیــل حــوزوی را به جامعــه تقدیم 

کــرده کــه در عرصه هــای مختلــف علمــی، فرهنگــی و پژوهشــی در رســیدن به 

ایــن اهــداف در حــال فعالیت هســتند.

خانــم ام کلثــوم امیــدی، مدیــر 
حــوزه علمیــه خواهــران اســتان 
همــدان بــه همــراه کادر مدیریــت 
و  مدیــر  و  همــدان  اســتان 
ــه حــرت  ــان مدرســه علمی کارکن
نشســتی  در  مایــر  زینــب)س( 
االســام محمدتقــی  بــا حجــت 
شــهر  جمعــه  امــام  ســیفی، 
ــان، اظهــار کــرد: الحمدللــه  ازندری
نهــال دیــروز حــوزه هــای علمیــه 
بــه  تبدیــل  امــروز  خواهــران، 
درختــی تنومنــد و پربــار شــده 
دارای  توانــد  مــی  کــه  اســت 
ــد. ــادی باش ــرکات زی ــرات و ب خی

وی ضمــن ارائــه ی گزارشــی از 
علمیــه  هــای  حــوزه  عملکــرد 
ــان  ــدان، بی ــتان هم ــران اس خواه
ــار  ــر در کن ــاب خواه ــت: ط داش
تحصیــل، تدریــس و رســیدگی بــه 

ــش،  ــواده خوی ــزل و خان ــور من ام
عرصــه  کننــد  توانســتندثابت 
بعــدی  تــک  تبلیــغ  میــدان  ی 
ــه  ــور مجاهدان ــا حض ــت و ب نیس
و جهــادی خــود در ایــام کرونایــی 
در بیامرســتان هــا، آرامســتان هــا، 
تولیــد  کارگاه هــای  انــدازی  راه 
بهداشــتی  ملزومــات  و  ماســک 

درخشــیدند.
مدیــر حــوزه علمیــه خواهــران 
اســتان همــدان در ادامــه با اشــاره 
بــه ایــام پذیرشــی حــوزه هــای 
ــرد:  ــح ک ــران، ترصی ــه خواه علمی
بــرای جــذب حداکــری و البتــه 
بــه گزینــی و شایســته گزینــی، 
بایــد بــا ظرفیــت هــا و بســرتهای 
مناســب در اســتان آشــنایی کافــی 
صــورت گیــرد تــا بتــوان اقدامــات 
و فعالیــت هــای الزم را انجــام داد.

»فمینیسم و توزیع قدرت در 
خانواده« بررسی شد
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 فعالیت فرهنگی گروه جهادی، 
تبلیغی مرصاد در اسالم آباد غرب

بازدید مدیر حوزه علمیه خوزستان 
از رسانه رسمی حوزه

آئین تکریم و معارفه سرپرست جدید 
حوزه علمیه چهارمحال و بختیاری

تشییع پیکرآیت اهلل سیدعزیزاهلل 
امامت درآران وبیدگل

تقدیر از برگزیدگان پنجمین 
جشنواره عالمه حلی استان سمنان

قرائت قرآن در کنار خلیج همیشه 
فارس

تصاویر منتخب

 در روســتای زری گل و چندیــن روســتای اطــراف آن بــه دلیــل خشکســالی دیگــر امــکان کشــت برنــج وجــود نداشــت و کــم کــم 

داشــت کشــاورزی در ایــن منطقــه از رونــق می افتــاد، تــا اینکــه امــام روســتا ایــده ای بــه ذهنــش رســید و بــا اجرایــی کــردن آن، 

روح تــازه ای بــه صنعــت کشــاورزی ایــن چنــد روســتا دمیــد.

بــه گــزارش خربنــگار خربگــزاری »حــوزه« از 
گلســتان، حجــت االســام ابراهیــم خرمــدل، امــام 
روســتای زریــن گل از توابــع علــی آبــاد کتــول در 
اســتان گلســتان، کســی اســت که با کمک اهالی 
روســتا بــه جنــگ بیــکاری و بــی آبــی رفته اســت 
و از فعالیــت هــای خــود در روســتا حــرف هــای 

گفتنــی، بســیار دارد.

امــام روســتای زریــن ، فرآینــد اشــتغالزایی بــرای 
اهالــی روتــای خــود را اینگونــه روایــت مــی کنــد: 
بســیاری از اراضــی روســتا شــیب دار هســتند و 
بــرای کاشــت گنــدم و کلــزا مناســب نیســتند و از 
طرفــی بــی آبــی در ســال هــای اخیر بــه خصوص 
امســال رشایــط را بــرای شــالی کاری دشــوار کــرده 
بــه طــوری کــه کشــاورزان مجبورنــد تــا کشــت 
برنــج را بــه صــورت چرخشــی در بیــن زمیــن هــا 
ــن  ــد و هــر ســال در بخشــی از زمی انجــام دهن
هــا کشــت صــورت مــی گیــرد و آن هــم در یــک 
نوبــت کــه ایــن بــرای کشــاورزان آورده ای نــدارد.

در رشایــط موجــود بــه ذهــن ایــن روحانــی جوان 
ــود، او در  ــی ش ــو زده م ــرای کاری ن ــه ای ب جرق
توضیــح ایــده خــود، گفــت: بــا توجــه بــه اینکــه 
اهــل خراســان هســتم و رسرشــته ای از کاشــت 
گیاهــان دارویــی دارم، تصمیــم گرفتــم به کاشــت 
ایــن نــوع گیاهــان بپــردازم و بــرای ایــن کار از گل 

ــان رشوع کــردم. گاوزب

ــان  ــرت گل گاوزب ــا ۱۰۰۰ م ــت تنه ــا کاش کار را ب
رشوع شــد و چــون زمینــی نداشــتم زمینــی را بــه 
مبلــغ ۵۰۰ هــزار تومــان اجــاره کــردم و۱۰۰ هــزار 
تــوان هزینــه اولیــه شــد امــا در کــامل تعجــب 
۱۰ میلیــون محصــول برداشــت کــردم و ایــن 
بــاور کردنــی نبــود. در نهایــت هــم بــرای جمــع 
آوری محصــول زنــان بــی رسپرســت بــه کمــک 
آمدنــد کــه مقــداری از محصــول بــرای خــودم و 
مابقــی محصــول نیز توســط همیــن بانــوان برای 

خودشــان برداشــت شــد.

ــز  ــا دیگــران نی ــاق ســبب مــی شــود ت ــن اتف ای
تشــویق شــوند تا به کاشــت گیاهان دارویی روی 
بیاورنــد و بــرای همیــن بــه رساغ روحانــی روســتا 
ــت  ــد؛ در نهای ــک بگیرن ــا از او کم ــد ت ــی آین م
ــه  ــن هــای روســتا ب ــار از زمی بیــش از ۲۰۰ هکت
زیــر کشــت گیاهــان مختلفــی دارویی مــی روند 

ــرم دل  ــام خ ــت االس ــال دوم حج ــه در س چراک
فقــط گل گاوزبــان کشــت منــی کند بلکه کشــت 
و زرع او کلکســیونی از گیاهــان دارویــی اســت.

حــاال آوازه روحانــی روســتای زریــن گل مرزهــای 
ــتای همســایه  ــده و از ۸ روس ــتا را در نوردی روس
زریــن گل بــه او رساغ مــی آینــد تــا فــوت و فــن 
کاشــت گیاهــان دارویــی را بــه آن هــا یــاد دهــد؛ 

ــردم  ــه م ــش را ب ــته های ــغ داش ــی دری ــز ب او نی
ایــن دیــار عرضــه مــی کنــد تــا گامــی در جهــت 

ــردارد. ــه ســبز ب ــن خت ــادی ای پیرفــت و آب

ــامکان  ــادی ک ــه جه ــن طلب ــانی ای ــت رس خدم
ادامــه دارد و ایــن جــوان خســتگی ناپذیــر این بار 
بــه رساغ حــل معضــل بــی آبــی در ایــن منطقــه 
ــا الاقــل  رفتــه و بــرای آن یــک راه حــل دامئــی ی

طوالنــی مــدت یافتــه اســت.

ــان حجــت االســام خــرم دل مــی  ماجــرا را از زب
شــنویم: کــم آبــی بــه خصــوص در ایــن دو ســال 
اخیــر صدمــات جــربان ناپذیــری را به شــالی کاران 
ــد  ــن بای ــت بنابرای ــرده اس ــه وارد ک ــن منطق ای
فکــری بــه حــال رفــع ایــن مشــکل مــی کردیــم؛ 
بــرای همیــن به رساغ چشــمه ای کــه ۵ کیلومرتی 
روســتا بــود رفتیــم و از آنجــا کــه آب این چشــمه 
پــس از طــی مســافتی بــه داخــل زمیــن رفتــه در 

عمــل بــه هــدر مــی رفــت.

ــی و  ــارکت اهال ــا مش ــد ب ــن ش ــر ای ــم ب تصمی
خیریــن آب را از چشــمه لولــه کشــی کــرده و بــه 
روســتا و زمیــن هــای کشــاورزی انتقــال دهیــم؛ 
بــا پیگیــری هــای صــورت گرفتــه لوله ها توســط 
ــا  ــه و کاره ــی هزین ــد و مابق ــن ش ــت تأمی دول
ــون  ــن فراهــم شــد و اکن ــردم و خیری توســط م
پــس از گذشــت ۱ ســال، کار ۹۵ درصــد پیرفــت 

داشــته اســت.

زنبــورداری، پــرورش مــرغ، فــرآوری و خشــک 
ــای  ــر فعالیت ه ــی از دیگ ــان داروی ــردن گیاه ک
ایــن طلبــه جهــادی اســت کــه رشح هــر کــدام 

ــد. ــوطی را می طلب ــت مبس فرص

خبرنگار »حوزه« گزارش می دهد؛

احیای کشاورزی چند روستا با ابتکار عمل امام روستای زرین گل

تصمیم بر این 
شد با مشارکت 
اهالی و خیرین 
آب را از چشمه 
لوله کشی کرده 

و به روستا 
و زمین های 

کشاورزی انتقال 
دهیم؛ با پیگیری 

های صورت 
گرفته لوله ها 
توسط دولت 
تأمین شد و 
مابقی هزینه 
و کارها توسط 
مردم و خیرین 
فراهم شد و 
اکنون پس از 

گذشت ۱ سال، 
کار ۹۵ درصد 

پیرفت داشته 
است.
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حجــت االســام واملســلمین اللــه نــور کریمــی 
تبــار، مناینــده ولــی فقیــه و امــام جمعــه 
بــا خربنــگار خربگــزاری  گفتگــو  در  ایــام 
حــوزه، گفــت: روحانیــت بایــد نقــش پــدری 
ــزاب  ــر از اح ــد فرات ــا بای ــد؛ آنه ــته باش داش
ــد  ــان هــای سیاســی کشــور عمــل کن و جری
ــوری  ــد ط ــی بای ــک روحان ــدر ی ــعه ص و س
ــود  ــرت خ ــر چ ــا را زی ــه اینه ــه هم ــد ک باش
قــرار دهــد و در موقــع الزم ارشــاد کنــد و در 

ــد. ــب بزن ــع رضوری نهی مواق

به درد و دل ها گوش کنیم

بنــده از وقتــی کــه بــه اســتان ایــام آمــده ام 
و از هــامن زمــان معارفــه اعــام کــردم درب 
دفــرتم بــه روی همــه بــاز اســت و معیــار مــا 
ــاح  ــزاب و جن ــن اح ــن بی ــرق گذاش ــدم ف ع
هایــی اســت کــه در اســتان فعالیــت دارنــد؛ 
نتیجــه ایــن امــر آرامــش سیاســی اســت کــه 

در اســتان وجــود دارد.
مــا بایــد درد و دل هــا را گــوش کنیــم، زیــرا 
هرچنــد نتوانیــم کاری بــرای افــراد انجــام 
ــی  ــوش دادن کار خوب ــن گ ــا همی ــم، ام دهی
اســت و مــی توانــد مرهمــی بــر زخــم هــای 

مــردم باشــد.
مــن معمــوالً بــرای رفــن بــه منــاز جمعــه بــه 
صــورت پیــاده و بــدون خــودروی اختصاصــی 
و از ایــن قبیــل امکانــات مــی روم؛ در مســیر 
بــا افــرادی از شــهروندان ایامــی ماقــات 

مــی کنــم.
معمــوالً پــس از امتــام منــاز جمعــه از آخریــن 
نفراتــی هســتم کــه از محــل برگــزاری خــارج 
مــی شــوند و بعــد از منــاز معمــوالً بــا مــردم 
مــی  هایشــان  حــرف  پــای  دارم،  دیــدار 

ــتم. ــان هس ــخگویی سؤاالتش ــینم و پاس نش
دسرتســی مــردم بــه مــا مشــکل نیســت؛ 
بعضــی اوقــات بــه صــف نانوایــی و یــا 
بــرای خریــد اقــام مــورد مــرصف روزانــه بــه 
فروشــگاه هــا مــی روم، هــر چنــد کــه برایــم 

واقعــاً ســخت اســت و خیلــی زجــر مــی 
کشــم خــودم را در حــال خریــد و دیگرانــی 
ــرای  ــی ب ــی مال را در اســتانم در عــدم توانای
شــان  زندگــی  نیازهــای  کــردن  بــرآورده 
ــی  ــاً هنگام ــال مث ــر ح ــه ه ــی ب ــم، ول ببین
کــه مهــامن برایــامن مــی آیــد ناچــار هســتم 
ــاز را  ــورد نی ــام م ــروم و اق ــگاه ب ــه فروش ب

ــم. ــه کن تهی

ارتباط تلفنی مستقیم با مردم

شــامره متــاس بنــده عمومــی اســت و در 
دســرتس بســیاری از هــم اســتانی هــای عزیــز 

ــرار دارد. ق
بــه عوامــل اجرایــی دفــرت هــم گفتــه ام 
هرکســی شــامره متــاس مــرا خواســت بــه او 
ــئله  ــرد و مس ــاس بگی ــن مت ــا م ــا ب ــد ت بدهی
ــد،  ای را کــه برایــش پیــش آمــده مطــرح کن
بلکــه بتوانــم گرهــی از کار او بــاز کنــم. 
جالــب اینجاســت کــه خیلــی هــا متــاس مــی 
گیرنــد و مــی گوینــد حــاج آقــا بــه دفــرت بگــو 

ــد. ــات مشــخص کن ــت ماق ــا وق ــرای م ب

اعتماد حضرت آقا

مــن بــه مقــام معظــم رهــربی در هــامن اوایــل 

ــام  ــتان ای ــی ایشــان در اس ــه منایندگ انتصــاب ب

عــرض کــردم کــه حرتعالــی اعتــامد فرمودیــد، 

ــد و  ــذار کردی ــده واگ ــه بن ــئولیت را ب ــن مس ای

ــرم کــه  ــه کار مــی گی ــم را ب مــن هــم متــام توان

کوتاهاخبار

اجرای پویش »اولین میهمانی« 
در آذربایجان شرقی

پیش بینی ۲۵ برنامه اجرایی 
»کاشان، پایتخت نهج البالغه 

ایران« در سال ۱۴۰۰

ابتکار حوزه علمیه دهلران در 
تولید برنامه انتخاباتی کاندیداهای 

شورای شهر

علمای اهل سنت مرزبانان 
اعتقادات جامعه هستند

برنامه »بوشهر نخستین پایتخت 
قرآنی ایران ۱۴۰۰« رونمایی شد

دولتی از جنس حاج قاسم 
می خواهیم | مردم از عملکرد 
بد مسئوالن دلسرد شده اند نه 

انقالب

ابراهیــم  ســید  االســام  حجــت 
ــلامس،  ــه س ــام جمع ــی، ام طباطبای
از ماموســتاهای اهــل ســنت نیــز بــه 
عنــوان مرزبانــان ادیــان و اعتقــادات 
جامعــه نــام بــرد و گفــت: امیدواریم 
ــی  ــامی دین ــون و عل جامعــه روحانی
در ایــن برهــه زمانــی مــردم را بــرای 
حضــور در انتخابــات تشــویق کننــد.

ــگ  ــس اداره فرهن ــی، رئی ــم منک میث
از  کاشــان،  اســامی  ارشــاد  و 
ــی  تشــکیل شــورای راهــربدی پایتخت
ــن شهرســتان خــرب  نهج الباغــه در ای
داد و گفــت: ۸۰  برنامــه اجرایــی 
کــه  شــد  تدویــن  شــورا  ایــن  در 
بــه علــت محدودیت هــای منابــع 
ــال ۱۴۰۰  ــرای س ــه ب ــی ۲۵ برنام مال

اســت. شــده  پیش بینــی 

انتخــاب  رســمی  اعــام  آییــن 
بوشــهر بــه عنــوان »پایتخــت قرآنــی 
ایــران در ســال ۱۴۰۰« بــا حضــور 
حجــت االســام واملســلمین صفایــی 
بوشــهری مناینــده ولــی فقیــه در 
امــام جمعــه بوشــهر و  اســتان و 
و  کشــوری  مدیــران  از  جمعــی 

برگزارشــد. اســتانی 

حــوزه  میزبانــی  و  ابتــکار  بــه 
کاندیداهــای  دهلــران،  علمیــه 
شــورای شــهر ایــن شهرســتان در 
ــان  ــه بی ــانه ب ــاب رس ــور اصح حض
ــود  ــای خ ــه ه ــا و برنام ــدگاه ه دی
ــا  ــانه ه ــا رس ــه ب ــب مصاحب در قال

مــی پردازنــد.

 آیت اللــه امینــی یکــی از یــازده نفــری بــود کــه بعــد از وفــات آیت اللــه حکیــم، اعامیــه مرجعیــت 
امــام خمینــی )ره( را امضــاء کــرد و در تهیــه اطاعیه هــای حــرت امــام در دوران مبــارزات علیــه 
رژیــم ستمشــاهی، نقــش فعالــی داشــت. ایشــان رسانجــام پــس از یــک دوره بیــامری عــرص جمعــه 
۵ اردیبهشــت ۱۳۹۹ در قــم بــه ملکــوت اعلــی پیوســت و در حــرم مطهــر کریمــه اهــل بیــت ســام 

اللــه علیهــا بــه خــاک ســپرده شــد.

به یاد روحانی انقالبی، صادق و مجاهد

ان
ـگ

زان
فر

بعضــی اوقــات بــه صــف نانوایــی و یــا بــرای خریــد اقــالم مــورد مــرف روزانــه بــه فروشــگاه هــا مــی روم، هــر چنــد کــه برایــم 

واقعــاً ســخت اســت و خیلــی زجــر مــی کشــم کــه خــودم در حــال خریــد و دیگرانــی را در اســتانم در عــدم توانایــی مالــی بــرای 

بــرآورده کــردن نیازهــای زندگــی شــان ببینــم، ولــی بــه هــر حــال مثــالً هنگامــی که مهــان برایــان مــی آید ناچــارم به فروشــگاه 

بــروم و اقــالم مــورد نیــاز را تهیــه کنــم.

گفتگوی متفاوت خبرنگار »حوزه« با امام جمعه ایالم؛

درب دفترم به روی همه باز است | خودم خرید خانه را انجام می دهم

شامره متاس بنده 
عمومی است 
و در دسرتس 

بسیاری از هم 
استانی های 

عزیز قرار دارد.
به عوامل اجرایی 
دفرت هم گفته 

ام هرکسی 
شامره متاس مرا 
خواست به او 
بدهید تا با من 
متاس بگیرد بلکه 
بتوانم گرهی از 
کار او باز کنم.
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ــی،  ــن زمان ــلمین محمدحس ــام واملس ــت االس حج
مســئول دفــرت اجتامعــی سیاســی حــوزه هــای علمیه 
کشــور، در تجمــع روحانیون و دانشــجویان خراســان 
ــر  ــم صهیونیســتی ب ــا رژی ــارزه ب ــی گفــت: مب جنوب

هــر مســلامنی الزم اســت.
ــزوم  ــر اهمیــت جهانــی ســازی اســام، ل ــد ب ــا تاکی وی ب

فراگیــری زبــان عربــی و دیگــر زبــان هــای زنــده دنیــا را 

رضوری خوانــد و افــزود: طــاب و حوزویــان بایــد بــرای 

کار بیــن املللــی تربیــت شــوند و بــه زبــان عربــی مســلط 

باشند.

حجــت االســام واملســلمین زمانــی بــا اشــاره بــه اینکــه اســام یــک دیــن جهانــی اســت و اگــر کســی معتقــد به 

والیــت فقیــه باشــد بایــد در عمــل وارد میــدان شــود و اســام را آنقــدر گســرتش دهیــم تــا پرچــم »ال الــه اال 

اللــه« در رسارس دنیــا بــه اهتــزار در آیــد، افــزود: بیــت املقــدس قبلــه اول مســلمین اســت کــه غصــب شــده و 

بایــد پــس گرفتــه شــود.

ــه در اســتان کردســتان ،در  ــی فقی ــده ول حجــت االســام و املســلمین عبدالرضــا پورذهبــی، مناین
ــام،  ــن اس ــن مبی ــت: در دی ــار داش ــتان اظه ــتان کردس ــازندگی اس ــیج س ــای بس ــا اعض ــدار ب دی
ارزش هایــی بــرای تعریــف شــده  کــه مهمرتیــن ایــن ارزش هــا شــهادت، جهــاد و هجــرت اســت، 
ــه  ــه ب ــرا کســی ک ــارز مســلمین اســت،  زی ــن ســه ارزش از نشــانه های ب ــه ای ــن توجــه ب بنابرای
خاطــر خــدا و دینــش از محــل ســکونت خــود هجــرت می کنــد بســان کســی اســت کــه در راه 

خــدا جهــاد انجــام داده اســت.
ــرای  ــران بســیجی ب ــروز در رسارس کشــور شــاهد حضــور جهادگ ــه داد: خوشــبختانه ام وی ادام
انجــام اقدامــات ســازندگی و عمرانــی هســتیم کــه ایــن خــود یــک ارزش دینــی و انقابــی اســت.

ــد از  ــاد می گذارن ــدم در راه جه ــه ق ــانی ک ــزود: کس ــی اف ــلمین پورذهب ــام واملس ــت االس حج
ــتند. ــوردار هس ــی برخ ــت باالی ــل و نی ــاص عم اخ

ــام  ــه اســتان کردســتان آمــدم مق ــه ب ــی ک ــه در اســتان کردســتان گفــت: زمان ــی فقی ــده ول مناین
ــژه ای داشــته باشــم. ــت وی ــان حامی ــه از جوان ــد ک ــه فرموددن معظــم رهــربی توصی

ــت از  ــزوم حامی ــه ل ــا اشــاره ب ــان ســخنان خــود ب ــی در پای حجــت االســام واملســلمین پورذهب
ــادی در ســطح  ــوان و قــوت خــوت از گروه هــای جه ــا متــام ت ــرد: ب ــان ک ــادی، بی گروه هــای جه

ــم داشــت. اســتان کردســتان حامیــت خواهی

مسئول دفتر اجتماعی سیاسی حوزه های علمیه در بیرجند:
آغاز به کار قرارگاه تواصی طالب برای کار بین المللی تربیت شوند

مدرسه علمیه امام رضا)ع( 
اهواز

شناسایی ۶۱۳ مستعد برتر 
حوزه علمیه خراسان

جهاد تبیینی رسالت امروز 
روحانیون شیعه و سنی است

امتحانات مدارس علمیه استان 
تهران به تعویق افتاد

مدیران مدارس برای اوقات 
فراغت تابستانه طالب برنامه 

ریزی کنند

حجــت االســام واملســلمین رحیمــی 
صــادق، مدیــر حــوزه علمیــه تهــران، 
امتحانــات  برگــزاری  تعویــق  از 
ــه  ــران ب ــتان ته ــه اس ــدارس علمی م
ممنوعیــت  و  انتخابــات  از  بعــد 
اســتفاده از امکانــات حــوزوی بــرای 
ــرب  ــا خ ــه نامزده ــا علی ــه ی ــغ ل تبلی

داد.

حجت االســام عبــاس حمیــد زاده، 
مرکــز  شناســایی  اداره  مســئول 
برتــر  اســتعدادهای  و  نخبــگان 
حــوزه علمیــه خراســان، از شناســایی 
۶۱۳ مســتعد برتــر در ایــن حــوزه و 
معرفــی آنــان بــه جامعــه نخبگانــی 
ــت در  ــت حامی ــات جه ــز خدم مرک

ســال ۱۴۰۰ خــرب داد.

حجت االســام موســوی، معــاون آموزش 
خمینــی)ره(  امــام  علمیــه  مدرســه 
کرمانشــاه، اظهارداشــت: با برنامــه ریزی 
اصولــی و راهگشــا، مــی شــود در طــول 
ــات تابســتانه، نشــاط علمــی و  تعطی
ــه وجــود  ــان طــاب ب ــوی را در می معن

آورد.  
ــال  ــه س ــه اینک ــه ب ــا توج ــزود: ب وی اف
تحصیلــی بــه امتــام رســیده اســت، 
برگــزاری دوره حضــوری تابســتانه، دوره 
هــای کوتــاه مــدت و اردوها تا حــدودی 
ــی جــاری  ــال تحصیل ــده س جــربان کنن

ــود. خواهــد ب

حجــت االســام مرفــی، مســئول دفــرت 
منایندگــی ولــی فقیــه در امور اهل ســنت 
خراســان جنوبی، گفت: جوانان مسلامنان 
در کشــورهای مختلــف و بــاد اســامی و 
حتــی آزادی خواهــان غیــر مســلامن بایــد 
آگاه و هــو شــیار شــوند و ایــن وظیفــه ما 

مبلغــان دینی شــیعه و ســنی اســت.
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حجت االســام ســید جعفــر موســوی زاده، جانشــین مدیریــت حــوزه علمیــه خوزســتان، بــا اشــاره بــه 
ــه در تقویــت دســتاوردهای انقــاب، گفــت: رســانه رســمی  نقــش رســانه رســمی حوزه هــای علمی
حــوزه، می توانــد، نقش هایــی کــه حــوزه علمیــه بایســتی در تقویــت انقــاب و نظــام اســامی داشــته 

باشــد را در عرصــه دیجیتــال بــه منصــه ظهــور رســاند.
ــر،  ــال اخی ــد س ــم در چن ــاس می کن ــده احس ــرد: بن ــح ک ــتان، ترصی ــه خوزس ــوزه علمی ــین ح جانش
خربگــزاری حــوزه، در یــک قامــت رســانه ملــی ورود پیــدا کــرده اســت؛ به نحوی کــه ایــن خربگــزاری 
بــه مرجعــی بــرای ســایر رســانه های مکتــوب و برخــط کشــور شــده اســت؛ ازایــن رو ارزیابــی بنــده 
نســبت بــه عملکــرد خربگــزاری حــوزه بســیار مثبــت اســت، هرچنــد کــه تــا رســیدن به نقطــه مطلوب 

و اوج، فاصلــه بســیار اســت.
ــتان،  ــوزه در خوزس ــزاری ح ــرت خربگ ــمی دف ــاح رس ــه افتت ــاره ب ــا اش ــوی زاده، ب ــام موس حجت االس
اظهارداشــت: بــا توجــه بــه موقعیــت خوزســتان در جنــوب غــرب ایــران اســامی و ارتبــاط مــرزی بــا 
کشــورهای عربــی، دفــرت خربگــزاری حــوزه در خوزســتان، می توانــد تبدیــل بــه یــک دفــرت خربگــزاری 
بین املللــی شــود و تقویــت ایــن خربگــزاری در اســتان، بــه عبارتــی تقویت خربگــزاری رســمی حوزه های 

علمیــه کشــور اســت.

جانشین حوزه علمیه خوزستان:
خبرگزاری حوزه حافظ و معرفی کننده دستاورد انقالب به جهان 

نماینده ولی فقیه در استان کردستان:
با تمام قوت از گروه های جهادی کردستان حمایت می شود

https://www.hawzahnews.com/news/958904/%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85-%D8%B5%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C
https://www.hawzahnews.com/news/961512/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D8%B9-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%DA%A9%D8%B3
https://www.hawzahnews.com/news/961277/%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DB%B6%DB%B1%DB%B3-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C%D9%87-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://www.hawzahnews.com/news/957354/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D8%A8%DB%8C%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87-%D9%88-%D8%B3%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.hawzahnews.com/news/961708/%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D9%88%DB%8C%D9%82-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87
https://www.hawzahnews.com/news/960220/%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%BA%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF
https://www.hawzahnews.com/news/961184/%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D9%88-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.hawzahnews.com/news/958150/%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%82%D9%88%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
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ــگان  ــش آموخت ــور طــاب و دان ــز ام ــی، مســئول مرک حجت االســام کیان
ــورت  ــای ص ــی هامهنگی ه ــت: ط ــتان، اظهارداش ــه خوزس ــوزه علمی ح
گرفتــه بــا تیــپ امــام صــادق)ع( قــم، کلیــه طــاب رسارس کشــور، بــرای 

اخــذ کــری تأهــل و فرزنــد، دیگــر نیــازی بــه مراجعــه قــم ندارنــد.

آشــنایی با کتاب الفائق فی االصول
برگزیده کتاب ســال حوزه

طالب شهرستانی برای دریافت کسر خدمت نیازی 
به مراجعه قم ندارند

تشویق به حضور حداکرثی مردم 
در انتخابات توسط طالب و 

دانشجویان  تربیزی

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 شاره ۲، پالک ۱۵

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

دریافتیپیام های

نشــــرتازه های

طاب و دانشجویان تربیز در 
راستای تقویت گفتامن انقاب و 
بیان معیارها و شاخصه های نامزد 
ریاست جمهوری در خیابان مقابل 

بازار مرکزی شهر حضور پیدا کرده و 
با جوانان و مردم صحبت کردند.

این شماره
تقدیم می شود
به روح بلند

حجت االسالم 
مهدی فتح اهلل 
زاده

شــهید مهــدی بســان بــاران لطیــف بــود و بــی ادعــا؛ چــون شــمع نــور مــی بخشــید امــا ســهم خــودش آب شــدن بــود. لبانــش همــدم ذکــر بــود و دلــش پر 
ازعشــق بــود و خالــی از هــوا. آن قــدر بــی صــدا و بــی ریــا روزه مــی گرفــت کــه شــرک خفــی حســرت لحظــه ای بــا او بــودن را بــه گــور بــرد! طهــارت از ســر و 
رویــش مــی باریــد. وضــو یــار غــارش شــده بــود. آن قــدر دل پــر عاطفــه ای داشــت کــه حتــی از گریــه بــر شــهادتش دلواپــس بــود. ســفارش مــی کرد: مــادر! 
پــس از مــن گریــه نکــن! در دل آســمان عشــق جــای گرفتــه اســت. بــرای همیــن روز شــهادتش یّکــه نخوردم. کســی کــه نمــاز اول وقــت اولین کارش شــد و 

اطاعــت از پیغمبــر و امــام، مهــر پشــتیانی اش شــده بــود، بایــد یــک فرقــی بــا بقیه داشــته باشــد. او کنــار رود دجلــه پر کشــید و رفــت... .
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سام و درود
زمــان انتشــار ایــن ویژه نامــه بــه 

چــه صــورت اســت؟!
چگونــه مــی تــوان مطلبی از مدرســه 

علمیــه را در آن منتــر کــرد؟
پاســخ؛ ســام علیکــم. تــاش داریــم بــه 
صــورت دو هفتــه نامــه، آن را منتــر 
کنیــم. اخبــار را مــی توانیــد از طریــق 
 @ali_zamanپیام رســان ایتــا بــه آیــدی

ارســال کنیــد.

ــران  ــه خواه ــه ب ــم ک ــی ممنونی خیل
اهمیــت میدهیــد. ای کاش تعــدد 
مطالــب خواهــران بیشــرت باشــد و 
بــه کارهــای جهــادی و ابتــکاری کــه 
در روســتاها انجــام مــی شــه توجــه 

ــید. ــته باش ــژه ای داش وی

ــه  ــد ب ــش بخواهی ــت پژوه از معاون
ــد شــامره  ــات دیگــر، چن جــای نری
از ســخن حــوزه را بــرای مــدارس 

ــد. ــال کن ــه ارس علمی
ــرم  ــه نظ ــم دارم! ب ــنهاد ه ــه پیش ی
یــا نوشــته هــای کوتــاه  مقــاالت 
آن  از  بخشــی  در  هــم  را  طــاب 

کنیــد. منتــر 

را  آن  انتشــار  زمــان  مــدت  لطفــا 
کاهــش دهیــد. ماهــی یــک بــار، کــم 

ــت. اس

خداقوتتون بدهد إن شاالله
ــوای سیاســی- ــم محت پیشــنهاد میکن

بصیرتی-تحلیلــی  بــه ایــن ویژه نامــه 
اضافــه کنیــد.

کتــاب »الفائق فــی االصــول«، در صدد 
اســت مجموعــه ای از موضوعــات 
ــج  ــب رای ــه کمــرت در کت ــی را ک اصول
ایــن دانــش بررســی تفصیلــی شــده و  
در مباحث علمی فقــه معارص بدانها 

نیــاز اســت، بررســی اجتهــادی کنــد.
ســاختار و چینــش مطالــب کتــاب به 

نحــوی اســت که با حفــظ روش دقیق 
بررســی اجتهــادی موضوعــات، بتواند 
منبع مناسبی برای تدریس در سطوح 
عالــی و خــارج حوزه هــای علمیــه بــه 

شــامر آیــد.
ــه  ــات اولی ــس از تحقیق ــر، پ ــن اث ای
در گروه هــای مختلــف علمــی، در 
شــورای علمــی »دفــرت فقــه معــارص 
حوزه هــای علمیــه« بــه تفصیــل 
بررســی شــده و بــا ارشاف نهایــی 
آیــت اللــه مهــدی شــب زنده دار، 
ــل  ــه قاب ــات و ادل ــاب نظری در انتخ

ــید. ــاپ رس ــه چ ــار، ب انتش
ــان  ــه ای بی ــه گون ــاب ب ــب کت مطال
شــده اســت کــه خواننــده آن آخریــن 
نظریــات مطــرح در هــر یــک از ایــن 
ــد از  ــرد و بع ــرا بگی ــات را ف موضوع
نقــد و بررســی آنهــا، بــا نوآوری هــای 
جدیــد اجتهــادی در برخــی مباحــث، 
مســئله ها، تقســیم بندی ها و ادلــه و 

نقدهــا آشــنا شــود.

بــار دیگــر مــردم غیــور ایــران اســامی در 
معــرض آزمایــش بزرگــی قــرار دارنــد تــا بــا 
حضــور گســرتده و همــه جانبــه خــود یاس 
و ناامیــدی دشــمنان را بــه ارمغــان بیاورند.

یقینــاً انتخابــات ۲۸ خــرداد ۱۴۰۰ بــا خلــق 
ــخ  ــدگار در تاری ــزرگ و مان ــه ای ب حامس
کشــورمان ثبــت خواهــد شــد و غیرمتنــدان 
ــد  ــرون خواهن ــد بی ــن رسبلن ــن رسزمی ای

آمــد.
بــا توجــه بــه اینکــه در حــال حــارض مــردم 
از نظــر اقتصــادی و معیشــتی در وضعیت 
مناســب و خوبــی قــرار نداشــته و جایــگاه 
کشــور نیــز از نظــر داخلــی و بیــن املللــی 
تحــت فشــارهای دولــت هــای اســتکباری 
قــرار دارد، لــذا نیازمنــد نــگاه نــو و تفکری 
جدیــد بــرای تحــول در فضــای کشــور 
ــامن،  ــت، باای ــا کفای ــری کارآمــد، ب ــا مدی ب
عدالتخــواه و پاکدســت بــا عملکــردی 
جهــادی  انقابــی اســت تــا هــم در زمینــه 
ــاز و  ــی ب ــمت نگاه ــه س ــی ب ــن امللل بی
روشــن و تعامــل بــا کشــورها پیــش برویــم 
ــبی  ــاه نس ــش و رف ــل آرام ــم در داخ و ه

ــرای مــردم ایجــاد شــود. ب
خــورده  قســم  دشــمنان  کــه  آنجــا  از 
انقــاب و نظــام اســامی در حــال ایجــاد 
فضایــی آلــوده هســتند و مردم را تشــویق 
بــه عــدم حضــور در انتخابــات مــی کننــد 
نیــز  داخلــی  ناآگاهــان  از  تعــدادی  و 
بــا همصدایــی بــا بیگانــگان بــر طبــل 
ــی  ــدوق رای م ــای صن ــدم حضــور در پ ع
کوبنــد، امــا مــردم انقابــی بــا الگوگیــری از 
شــهیدان بویــژه رسدار دلهــا و مــرد میــدان 
شــهید قاســم ســلیامنی بــا شــور و شــوق 
بــه پــای صنــدوق هــای رأی خواهنــد آمــد 
و حامســه بــه یــاد ماندنــی دیگــری را در 
ــی  ــم م ــی رق تحــوالت سیاســی و اجتامع
زننــد و رسنوشــت کشــور را بــه دســت 

ــپارند. ــی س ــح و کاردان م ــردی اصل ف
بــی شــک ملــت آگاه و بیــدار ایــران اســامی 
ــود در  ــی خ ــق و همگان ــور پررون ــا حض ب
روز انتخابــات پــای صنــدوق هــای رأی هــم 
موجــب قطــع طمــع و تعــرض دشــمن 
خواهنــد شــد و هــم بــر عــزت، مصونیــت، 
امنیــت و اقتــدار کشــور افزوده خواهد شــد.

خلق حماســــــه ماندگار
در ۲۸ خرداد ۱۴۰۰

هـفـتـه یادداشت
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