ما چیزی جز پیاده شدن احکام اسالم در جهان نمیخواهیم.
همه ترس استکبار از همین مسئله است که فقه و اجتهاد جنبه عینی و عملی پیدا کند و قدرت
برخورد در مسلمانان به وجود آورد .صحیفه امام ،ج  ،21ص .289
صحیفه نور ،ج  ،15ص .200

اگر ما به احکام اسالمی عمل بکنيم ،اگر جامعه اسالمی ،ايمان اسالمی را همراه با عمل به مقررات و قوانین
الهی تعقيب بکند ،همان چيزی اتفاق خواهد افتاد که بشريت در طول تاريخ به دنبال آن بوده است؛ يعنی
چه؟ يعنی آسايش و رفاه مادی ،همراه با تکامل و پيشرفت و عروج معنوی.
بیانات در اجتامع بزرگ مردم مشهد و زائران امام رضا.1370/01/29 ،
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معرفیکوتاه موسسه
در روزگاری کــه بــا نــام عصــر فنــاوری اطالعــات از آن یــاد میشــود ،نمیتــوان اســتفاده از روشهــای نویــن
و ابزارهــای جدیــد را نادیــده گرفــت« .موسســه جامعــة االحــکام» مركــزی بـرای آمــوزش ،بیــان شــیوههای
ـن آموزشــی ،تدریــس و تالیــف کتــب احــکام بــا روشهــای جدیــد اســت و ارتقــای ســطح علمــی طــاب،
نویـ ِ
دانشــجویان ،دانشآمــوزان و عمــوم مــردم در موضوعــات مختلــف احــکام را هــدف خــو د میدانــد.

گزارش عملکرد موسسه
جامعةاالحکام
تا فروردین 1401
w w w. j ame atol a h k am . i r

نگاهی به اهداف موسسه

ارتقای سطح كمی و كیفی جامعهی مخاطب
امــروزه در روش تدریــس احــکام شــرعی ضعــف هایــی وجــود دارد کــه باعــث عــدم جــذب مخاطــب بــه ســوی آن میشــود؛ ایــن در
حالــی اســت کــه احــکام ،یکــی از مهمتریــن ابعــاد ســبک زندگــی دینــی بــه حســاب آمــده و شــیوهی صحیــح رفتــار انســان در تمــام عرصههــا را
ت در زمینـهی تدریــس و آمــوزش احــکام بــا روشهــا و فنــون
ترســیم میکنــد .یکــی از اهــداف مهــم موسســه جامعــة االحــکام ایجــاد جذابیـ 
نوین اســت.

ایجاد بسرت مناسب ،برای گسرتش مراكز احکام آموزی و ترویج نهضت آموزش احکام در جامعه
یکــی از مهمتریــن اهــداف جامعــة االحــکام ،ایجــاد زمینههــا و بســترهای مناســب ب ـرای گســترش مراکــز آمــوزش و ترویــج
احــکام اســت.
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غنیسازی اوقات فراغت
بــا توجــه بــه اینکــه کــودکان و نوجوانــان اســتعداد خوبــی در فراگیــری آموزههــای دینــی دارنــد ،جامعــة االحــکام در صــدد
اســت ،تــا بــا روشهــای جــذاب و خالقانــه بتوانــد آنــان را بــا احــکام شــرعی آشــنا کــرده و بســتری را در جهــت تربیــت دینــی ایــن
قشــر فراهــم نمایــد.

تولید محصوالت متنوع

پادکست

کاریکاتور

بــا توجــه بــه ایــن کــه در عصــر حاضــر ارتباطــات
حالــت پیچیدهتــری بــه خــود گرفتــه و بــا گذشــته
ِ
بســیار متفــاوت شــده اســت ،شــکی نیســت کــه بایــد
بــا قالبهــای جدی ـ ِد انتقــال پیــام آشــنا بــود و از آنهــا
ـت انتقــال احکام شــرعی بــه مخاطب
ـت جذابیـ ِ
در جهـ ِ

اینفوگرافی

بهــره بــرد .میتوانیــم ادعــا کنیــم کــه ایــن مهمتریــن
وجــه تمایــز جامعــة االحــکام بــا مجموعههــای دیگــر
ـداف مهــم مــا ارائـهی احــکام شــرعی
اســت .یکــی از اهـ ِ
در قالبهــای جدیــد اســت.
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پوستر

معرفی مدیریت موسسهی جامعة االحکام
حجتاالسالمعلیرضامحمدینژاد
سال ورود به حوزه1375:
اساتید درس خارج « :آیات عظام شبیری زنجانی ،هاشمی شاهرودی و شبزنده دار»
تدریس :اصول فقه ،فقه
تالیفات :درسنامه فقه (جلد 1تا ،)5رساله مصور ،درسنامه احکام عمومی (جلد 1و ،)2رساله مصور جانبازان و...
مدیر و موسس« :کانون نشر احکام ( ،)1385جامعة االحکام (»)1397

در مــورد تأســیس جامعــة االحــکام بــه نظــرم رســید کــه الزم اســت مــا بــا ابزارهــا و روشهــای جدیــدی در ایجــاد
انگیــزه بــه احــکام آشــنا شــویم و طــاب محتــرم بتواننــد پیونــدی بیــن دروس حــوزوی و رســالههای عملیــه ایجــاد
کننــد ،تــا بــه ارزش درسهــای حــوزه پــی ببرنــد و از طرفــی تــوان پاسـخگویی خــود را هــم بیشــتر کننــد .جامعــة االحــکام
میتوانــد هــم اســتاد تربیــت کنــد و هــم بــه گرایــش و عالقــه مــردم بــه احــکام کمــک کنــد.
(حجت االسالم علیرضا محمدی نژاد در مصاحبه با خبرگزاری حوزه)
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رزومهی مخترصی از فعالیتهای حجت االسالم علیرضا محمدینژاد
فعالیتهای علمی و پژوهشــی
نوع /عنوان فعالیت

محل همکاری

تالیف درسنامه فقه  5 -جلد

اداره کل تدوین متون درسی حوزه علمیه خواهران

نویسنده کتاب درسی احکام (عمومی و مقدماتی)

مرکز مدیریت حوزههای علمیهی برادران

نویسنده کتاب درسی احکام (عمومی و مقدماتی)

مرکز مدیریت حوزههای علمیهی خراسان

تالیف درسنامه احکام (مقدماتی و عمومی)  4 -جلد

دفرت تدوین متون درسی حوزههای علمیه خواهران

تالیف کتاب

موسسه اطلس تاریخ شیعه

فعالیتهــای اجرایی و مدیریتی
نوع /عنوان فعالیت

محل همکاری

کارشناس ،طراح سواالت مسابقه و اپلیکیشن

صدا و سیامی رسارسی (مسابقهی تلویزیونی محیا)

کارشناس احکام

صدا و سیامی استان قزوین (برنامه اذانگاهی تا آسامن) و شبکه شام

مدیر گروه فقه و احکام

پژوهشکده بین املللی آفاق

مدیر گروه فقه و احکام

پژوهشکده عالمه طباطبایی

مدیر و موسس

جامعة االحکام

مدیر گروه جغرافیا

موسسه اطلس تاریخ شیعه

مدیر و موسس

بنیاد تخصصی احکام
فعالیتهای آموزشی

نوع /عنوان فعالیت

محل برگزاری

تدریس مکاسب (پایه  9و )10

مدرسه سطح عالی فقه و اصول (شمس الشموس)

تربیت مدرس احکام

جامعة االحکام

تدریس و تربیت مدرس احکام

شورای سیاستگذاری امئه جمعه

تدریس رشح ملعه ،اصول مظفر و آموزش فقه

مدرسه علمیه ثامناالمئه

تدریس رشح ملعه ،اصول ،منطق و احکام

مدرسه علمیه کرمانیها (قم)

تربیت مربی و آموزش احکام

قزوین ،خرم آباد ،اصفهان ،آزادشهر ،اراک

تربیت مدرس احکام

مرکز آموزش روحانیون سپاه پاسداران انقالب اسالمی (شهید میثمی)
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فقهی مسابقه محیا
عضو شورای ِ

www.mahyatv.com

جلسه شورای فقهی مسابقه تلویزیونی محیا
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کارشناس مسابق ه تلویزیونی محیا
مجموعــه محیــا یکــی از جدیدتریــن و نوآورتریــن مســابقات در رســانهی تلویزیــون میباشــد .رویکــرد تیــم برنامهســاز،
شناســاندن گســترهی مســائل و موضوعــات اجتماعــی و راه حــل آن توســط دیــن اســت ،کــه عمــل بــه آن میتوانــد باعــث
عنــوان عضــو شــورای فقهــی ،ناظــر محتوایــی و
آرامــش و آســایش شــود .حجــت االســام علیرضــا محمدینــژاد بــه
ِ
ـناس ایــن برنامـهی تلویزیونــی بــا رســانهی ملــی همــکاری داشــتند.
همچنیــن کارشـ ِ
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کارشناس محتوایی اپلیکیشن مسابقه محیا

12

همکاری با هفتهنامه افق حوزه
ـات مختلــف آمــوزش احــکام توســط حجــت
«درسهایــی از احــکام» مجموع ـهای آموزشــی اســت ،کــه در موضوعـ ِ
االســام علیرضــا محمدینــژاد ،بــرای هفتهنامــ ه افــق حــوزه تهیــه و تنظیــم میگــردد.

شـمـاره 618

شـمـاره 620

شـمـاره 611

شـمـاره 614

شـمـاره 612
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رسفصلها و جزئیات دورههای آموزشی
کالسهــا و دورههــای جامعــة االحــکام در دو بخــش کلــی ارائــه میشــوند ،کــه میتوانیــد در صفحــات بعــدی جزئیــات هــر
ســرفصل را بــه صــورت کامــل مشــاهده نمائیــد:
ـف مبتــا بــه
ـات مختلـ ِ
دورههــای عمومــی :ایــن دورههــا ب ـرای مخاطــب عمومــی اســت .در دورههــای عمومــی موضوعـ ِ
جامعــه بــه صــورت کارگاهــی مــورد بررســی و آمــوزش ق ـرار میگیرنــد.
دورههــای تخصصــی :ایــن دورههــا مخصــوص طــاب اســت و بـرای کســانی طراحــی شــده کــه قصــد دارنــد مــدرس احــکام
ای  3ســاعته (یعنــی هــر دوره  36ســاعت
شــوند .دورههــای تخصصــی در چهــار ســطح آموزشــی و در  10دور هی  12جلس ـه ِ
آموزشــی) تدریــس و ارائــه میشــوند.
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دورههای عمومی آموزش احکام

ـات مختلفــی اســتخراج شــد ه و بــا ســبک و روشــی بســیار جــذاب و
دورههــای عمومــی احــکام :در ایــن دورههــا احــکام شــرعی در موضوعـ ِ
تعاملــی بــه مخاطبــان آمــوزش داده میشــوند.

دورههای
عمومی
احکام

گناهان کبیره ()1

گناهان کبیره ()2

احکام خانواده

احکام ازدواج

احکام مالی

احکام بانوان متاهل

احکام دختران نوتکلیف

احکام آپارتمان نشینی

احکام تربیت فرزند

احکام امر به معروف ونهی از منکر
احکام معاشرت و روابط اجتماعی سالم

جزئیاتوسرفصلهای کاملدورههایعمومی

گناهان کبیره ()1

گناهان کبیره ()2

احکام خانواده

غیبــت | دروغ | ســخن چینــی | قطــع رحــم

کــم فروشــی | تکبــر | حبــس حقــوق | خــوردن مــال

وظایــف آقایــان | وظایــف بانــوان | وظایــف فرزنــدان

عــاق والدیــن | ظلــم و همــکاری بــا ظالــم | موســیقی

از راه باطــل | ســحر | خــوردن مــردار | اسـراف و تبذیــر

وظایــف والدیــن | مســائل مالــی خانــواده | محــرم

غنــا | رقــص | ش ـرابخواری | رباخــواری | قمــار

رشــوهخواری | تهمــت | دشــنام | غــش در معاملــه

و نامحــرم | معاشــرت مطلــوب | تغذیــه و مصــرف

بــازی و شــرطبندی

اصـرار بــر گنــاه صغیره

مجالــس | ســفر | مســائل عبــادی | خمــس

احکام ازدواج

احکام مالی

احکام دخــران نوتکلیف

اســتخاره | خواســتگاری | نامزدی | عقد و عروســی

ربــا و انــواع آن | بانکــداری | قــرض الحســنه | بازاریابــی

عبــادت | پــدر و مــادر | بـرادر و خواهــر | همکالســی

دوران عقــد | مهریــه | جهیزیــه و خریــد ازدواج

شــبکه ای | بــورس | تســهیالت بانکــی و خریــد و

روابــط اجتماعــی | فضــای مجــازی | درس و معلــم

حقــوق زن و شــوهر | زینــت و آرایــش | پوشــش و

فــروش وام | ســپرده گــذاری | معامــات اینترنتــی

مســائلی مالــی | پوشــش | بــازی و تفریــح | هنــر و

مضاربــه | مرابحــه | جعالــه | آداب خریــد و فــروش

ورزش | دوســتان و آشــنایان

معاشــرت | وطــن و مســافرت | احــکام عبــادی
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احکام بانوان متاهل

احــکام آپارمتان نشــینی

احکام تربیت فرزند

احــکام اختصاصــی بانــوان و موضوعــات جدیــد |

وظایــف اعتقــادی | وظایــف شــرعی | روشهــای

تصــرف در واحــد شــخصی | قوانیــن آپارتمــان نشــینی

مــادر ،پــدر ،همســر | فرزنــد خواندگــی و محرمیــت

تربیتــی | مشــورت در تربیــت | عدالــت بیــن کــودکان

حقــوق همســایه | کــودکان | زیباســازی آپارتمــان

تربیــت عبــادی | تربیــت عاطفــی | تربیــت جســمانی

اســتراق ســمع | محیــط بــازی و عمومی | شــارژ ماهانه

تربیــت جنســی | آمــوزش روابــط اجتماعــی

خلــوت بــا نامحــرم | ســرک کشــیدن به منــزل دیگران

مراقبتهای تحصیلی | نگرش نسبت به فرزندان

رفت و آمد و معاشرت | امر و نهی

فرزنــد | اشــتغال و فعالیتهــای خــارج از منــزل |
نابــاروری و مســائلی پزشــکی | روابــط اجتماعــی |
فضــای مجــازی | پوشــش | نــگاه و آرایــش | محــرم
و نامحــرم | نــذر | ورزش

امــر به معــروف و نهی از منکر

احکام معارشت و روابط اجتامعی سامل

تشــخیص معــروف و منکــر | مصادیــق رایــج معــروف و منکــر | گســتره امــر بــه معــروف | امــر بــه

ارتبــاط بــا خویشــان | ارتبــاط بــا همســایهها | ارتبــاط بــا دوســتان | ارتبــاط بــا هــم نوعــان | ارتبــاط

معــروف و ناهنجاریهــا | امــر بــه معــروف و محدودیتهــا | امــر بــه معــروف و نیــروی انتظامــی

بــا پیــروان ســایر مذاهــب و ادیــان | ارتبــاط بــا گناهــکاران | ارتبــاط بــا کهنســاالن | برخــورد بــا احمــق

امــر بــه معــروف و جش ـنها | امــر بــه معــروف در محیطهــای مختلــف | امــر بــه معــروف و نظــام

ارتبــاط بــا مهمــان | معاشــرت بــا نامحــرم | آداب نصیحــت | آداب و احــکام گفــت و گــو

اســامی | امــر بــه معــروف و ضررهــا | روشهــای کاربــردی و موثــر در امــر بــه معــروف اقــوام
روشهایامربهمعروفافرادمختلف

مشاورهی فقهی
راهکارهــای فقهــی در ازدواج | راهکارهــای فقهــی در معاشــرت زن و شــوهر | راهکارهــای فقهــی
در بــازار | راهکارهــای فقهــی در دوسـتیابی | راهکارهــای فقهــی در تشــکیل هیــات | راهکارهــای
فقهــی در تربیــت نیــروی انســانی | راهکارهــای فقهــی در همنشــینی | راهکارهــای فقهــی در
مدیریــت منــزل | راهکارهــای فقهــی در دوری از گنــاه | راهکارهــای فقهــی بــرای فرزنــد آوری |
راهکارهــای فقهــی ب ـرای فرزندخواندگــی | راهکارهــای فقهــی ب ـرای تحصیــل مــال حــال
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دورههای تخصصی تربیت مدرس احکام
1

سطح یک :مقدماتی (دوره یک و دو و سه)

3

سطح سه :عالی (دوره شش ،هفت و هشت)

دوره اول آموزشی

دوره ششم آموزشی

جایــگاه احــکام در اســام و علــوم اســامی | روشها

موضوعشناســی احــکام فقهــی | انگیــزش ،هیجــان

و ضوابــط احکامآمــوزی | مطالعــه و یادســپاری

و گفتمانســازی در احــکام | قواعــد و نــکات ضــروری

قاعدهمنــد | اصــول مهــم در بیــان احــکام و منبــر

در تالیــف کتــاب احــکام | سناریونویســی و داســتان

فقهــی | کتابشناســی احــکام و کتــب فقهــی

نویســی احــکام | نظــارت بــر تولیــدات احکامــی

احــکام خمــس (تخصصــی)

(پوســتر ،موشــن گرافــی و…) | احــکام امــوات

دوره دوم آموزشی

دوره هفتم آموزشی

اصطالحــات فقهــی | قواعــد فقهــی و اصولــی پــر
کاربــرد | تاریــخ رســاله نویســی

تکنولــوژی آموزشــی | مبانــی احــکام | زیباییهــا

نقــد و بررســی کتابهــا و تولیــدات احــکام

و جاذبههــای فقــه | خالقیــت ،نــوآوری و ابزارســازی |
مشــاوره فقهــی

مهارتهــای پاســخگویی و پاســخیابی | احــکام
مســافر (تخصصــی)

دوره سوم آموزشی
اصــول مهــم در بیــان احــکام و منبــر فقهــی | بایدهــا
و نبایدهــا در بیــان احــکام بانــوان | روش تدریــس
احــکام در صحنــه | روش تدریــس احــکام نمــوداری
قواعــد و راهکارهــای ســوژهیابی و ایدهپــردازی

دوره هشتم آموزشی
روش تالیــف و درسنامهنویســی | پردهخوانــی
احــکام | روش تولیــد پاورپوینــت | روش دســتیابی
بــه مبانــی فقهــی | نقــد و بررســی تولیــدات احکامــی

شــبهات فقهــی

2

سطح دو :متوسطه (دوره چهار و پنج)

دوره چهارم آموزشی

4

سطح چهار :پیرشفته (نه و ده)

دوره نهم آموزشی

احــکام عبــادات بانــوان | احکام پزشــکی بانــوان | احکام
پوشــش بانــوان | احــکام ازدواج | احــکام خانواده
توجــه :ســرفصلهای ایــن دوره ممکــن اســت بــا توجــه

(کارورزی در)

پاسخگویی | نویسندگی | کالسداری | تولیدات فاخر

بــه برخــی از ش ـرایط تغییــر کنــد.

دوره پنجم آموزشی

دوره دهم آموزشی
نــوآوری و ارائــه ســبک در بیــان احــکام و ضبــط برنامــه

احــکام تخصصــی محرمیــت | موانــع ازدواج | راههــای

(کارورزی) | نــوآوری و ارائــه طــرح در نویســندگی و تألیــف

محرمیــت از طریــق عقــد | راههــای محرمیــت از طریــق

کتــاب (کارورزی) | نــو آوری و ارائــه ســبک در کالسداری و

رضــاع | راهکارهــا و آســیبها

برگ ـزاری کالس (کارورزی) | نــوآوری و ارائــه طــرح در تهیــه و
تولیــد اثــر (کارورزی)

17

آلبوم دورههای برگزار شده توسط موسسه

18

افتتاحیهی مکان جدید موسس ه جامعة االحکام
(با حضور نمایندهی محترم ولی فقیه در استان قزوین)

آدرس جدیــد :بنیــاد ،بیســت متــری حضــرت ابوالفضــل ،ابتــدای خیابــان( ،ســمت راســت) ،بعــد از ســوپر مارکــت افــق کــورش و
ـوپری ســتایش ،پــاک  ،104اولیــن ســاختمان  5طبقــه.
سـ ِ

19

دوره تربیت مدرس احکام

قم-بهمن ماه 97

دوره تربیت مدرس احکام

قزوین -تیر ماه 98

20

دوره عمومی آموزش احکام

قزوین -اردیبهشت ماه 98

دوره اول عمومی آموزش احکام

قزوین -تیر ماه 98

21

دوره تربیت مدرس احکام

(دارالقرآن الکریم)

دور ه ماهانه آموزش احکام

(ویژه مربیان دار القرآن الکریم)

22

اصفهان  -اسفند ماه 98

اصفهان  -دی ماه 98

دوره اول تا سوم تربیت مدرس احکام

دومین دوره تربیت مربی احکام

(موسسه جامعة االحکام)

(ویژهی مربیان دار القرآن الکریم)

23

قم  -بهمن ماه 98

اصفهان  -بهمن ماه 98

دوره چهارم – سطح دو بانوان

دوره تربیت مدرس احکام

(موسسهی جامعة االحکام)

قم  -پائیز و زمستان 98

آموزشی شهید محالتی)
(مجتمع
ِ

قم  -آبان و آذرماه 1400

24

دوره آموزشی احکام

(مدیران و اساتید حوزههای علمیه استان البرز)

دوره تربیت مدرس احکام

(مدرسهی علمیهی سفیران هدایت)

25

کرج  -شهریور ماه 1400

اصفهان  -شهریور ماه 97

تصاویر دیگر دورههای برگزار شده

در طــول ایــن ســالها دورههــای زیــادی
توســط موسســهی جامعــة االحــکام در
شــهرهای مختلــف ،ســطوح مختلــف و بــه
دو صــورت مجــازی و حضــوری برگـزار شــده،
کــه در ایــن قســمت فقــط تعــدادی از آنهــا
گــزارش شــده اســت.

26

27

28

گواهیهای حضور در دورههای احکام

عاق والدین

همانطــور کــه گذشــت،کالس هــای برگـزار شــده توســط موسســه ،در دو ســطح عمومــی و تخصصــی میباشــد .بعــد از
ـان هــر یــک از دورهی زیــر مجموعـهی آموزشــی ،گواهــی معتبــر حضــور در همــان دور ه بـرای شــرکت کننــدگان از طــرف
پایـ ِ
موسســه صــادر میشــود .در تصویــر بــاال میتوانیــد عکــس گواهیهــای موسســه را مالحظــه بفرمائیــد.

29

برگزاری منایشگاه احکام برای اولین بار

30

برگزاری منایشگاه استان قزوین
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31

برگزاری منایشگاه استان زنجان

برگزاری مسابق ه جذاب احکام در منایشگاه

32

برگزاری منایشگاه استان قم

33

برخی از تالیفات موسسه جامعةاالحکام

34

مجموعه کتب درسنامه احکام

برخی از ویژگیهای این مجموعه

مشترک بودن موضوعات و عناوین؛
پرداختن به اکثر مباحث فقهی؛
سیر آموزشی مباحث ؛
سبک متفاوت از رسالهها؛
متن روان و آسان؛
دستهبندی نوین مسائل و مباحث؛
شرح اصطالحات و واژهها ؛
ویرایش و ویراستاری مناسب آموزشی؛
جدولها و نمودارهای آموزشی؛
پرهیــز از اصطالحــات و واژههــای
پیچیــد ه .

35

رسگروه تالیف کتاب رسالهی مصور جانبازان
رســاله مصــور جانبــازان ،گامــی مهــم در راســتای پاسـخگویی بــه مســائل فقهــی و احــکام خــاص جانبــازان اســت،
کــه بــا توجــه بــه نیــاز جامعــه بــه رشــته تحریــر درآمــده اســت .در واقــع ایــن از خصوصیــات فقــه پویــای شــیعه اســت،
کــه بنــا بــر مقتضیــات هــر زمــان قابلیــت ارائــه احــکام مناســب بـرای موضوعــات مختلــف را دارد و مســائل جانبــازان،
فقــط یــک نمونــه از هـزاران نمونـهای اســت کــه ایــن میـراث گرانســنگ قابلیــت ارائــه احــکام مختــص بــه آن را دارد.
ایــن کتــاب بــر اســاس نظـرات فقهــی هفت تــن از آیــات عظــام و مراجــع گرانقــد ِر تقلید گــردآوری شــده و یــک مجموعه
بــی بدیــل و مانــدگار را بــه وجــود آورده اســت .رســاله مصــور جانبــازان از احــکام تکلیــف و تقلیــد جانبــازان آغــاز شــده
و در ادامــه احــکام طهــارت ،وضــو ،غســل ،تیمــم ،نمــاز ،روزه ،پزشــکی و برخــی دیگــر از مســائل مــورد نیــاز جانبــازان را
تبییــن کــرده اســت .قابــل ذکــر اســت کــه کتــاب پــس از تالیــف ،بـرای فضــا و مراکــز متعــدد ارســال شــده و از نظـرات و
پیشــنهادات ایشــان نیــز در تالیــف کتــاب اســتفاده شــده اســت.

36

37

رسگروه تالیف کتاب آموزش مصور احکام
«آمــوزش مصــور احــکام» دربــار ه مســائل مربــوط بــه تکلیــف ،طهــارت ،وضــو ،غســل ،تیمــم ،نمــاز ،مســجد
و روزه اســت ،کــه مطابــق بــا فتــاوای مرجــع عالیقــدر ،حضــرت آیـتهللا العظمــی خامنـهای و بــا بهرهگیــری از
ـری جــذاب بــه رشــتهی تحریــر درآمــده اســت .ایــن کتــاب،
توضیحــات تصویــری ،جــداول آموزشــی و عناصــر بصـ ِ
کــه بــه کوشــش مؤسس ـ ه فرهنگــی -هنــری اطلــس تاریــخ شــیعه (کانــون نشــر احــکام) تهیــه و تنظیــم شــده
اســت ،ب ـرای نخســتین بــار بــا ســبکی متفــاوت و جــذاب ب ـرای کلی ـهی گروههــای ســنی تهیــه شــده و توســط
انتشــارات فقــه روز (وابســته بــه انتشــارات انقــاب اســامی) چــاپ و منتشــر شــد.
فراگیــری تکالیــف شــرعی و احــکام الهــی در زوایــای مختلــف زندگــی  -بهویــژه امــوری کــه همــه روزه بــا آن ســروکار
داریــم -بـرای همـهی مومنیــن یــک واجــب شــرعی اســت کــه در ایــن کتــاب بــه آن پاســخ داده شــده اســت.
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رسگروه تالیف کتاب رسالهی مصور
ســاختار رســالهها بــه گونــهای اســت کــه شــاید
برخــی از عبــارات آن نیــاز بــه توضیح داشــته باشــد.
چــرا کــه متــن ایــن رســالهها از ســیاقی علمــی
پیــروی میکنــد .اگرچــه در دســترس بــودن علمــا
در مســاجد و همچنیــن امــکان مشــاوره فقهــی از
طریــق تلفــن و اینترنــت کار را بـرای مقلدیــن آســان
کــرده اســت؛ امــا هنــوز جــای کار فراوانــی وجــود
دارد کــه انتشــار کتابهــای مصــور یکــی از ایــن
کارهاســت.
در همیــن راســتا بــرای کاســتی زدایــی از برخــی
دریافت تقدیر نامه برای تالیف کتاب

نگاشــته هــا و روز آمــد ســازی شــیوه نــگارش و
برخــورداری از قالبــی جــذاب و بدیــع ,همچنیــن
ایجــاد جاذبــه هــای محتوایــی و پاســخ بــه پرســش
هــای نــو پدیــد فقهــی  ,تدویــن و تنظیــم کتــاب
رســاله مصــور انجــام شــده اســت.
در مجموعــه دو جلــدی «رســاله مصــور» ،احــکام
شــرعی هم ـراه بــا تصویــر ،جــدول و اینفوگرافیــک
ارائــه شــده تــا جــای هیــچ شــک و شــبههای ب ـرای
مقلدیــن باقــی نمانــد.
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تالیف کتاب رسالهی مصور جوانان
هــر چنــد کتابهــای متعــددی در زمینــه

برخی از ویژگیهای این مجموعه

احــکام ،منتشــر شــده اســت ،امــا کتــاب احــکام

متــن اصلــی ایــن کتــاب بــا محوریــت « فتــــــاوای

ویــژه دانشآمــوز ِان نوجــوان و جــوان کــه بــرای

مشـــــــترک مراجــــــــع تقــــــلید» تنظیــم شــده

آنــان جــذاب و قابــل فهــم باشــد ،منتشــر نشــده

اســت؛
ضمــن دســتهبندی مطالب و نــوآوری در نگارش،

اســت .عمــده کتابهــای موجــود صرفــا بخشــی

ســعی شــده تــا آمــوزش احــکام بــه آســانترین روش

از احــکام را بــا شــیوه ســنتی بیــان کردهانــد و در

صــورت گیرد؛

ایــن میــان کتابــی جامــع کــه از شــیوههای جدیــد
و خالقانــه جهــت آمــوزش احــکام اســامی بهــره

کتــاب در پنــج فصــل ،یــازده بخــش و هجــده

کافــی بــرده باشــد ،وجــود نــدارد.

درس تدویــن شــده؛

در نتیجــه بــا همــکاری مرکــز تدویــن کتــب درســی،

اصــل توالــی ،تــداوم و
محتــوا بــر اســاس ســه
ِ
وحــدت تنظیــم شــده؛

کتابــی تألیــف شــد تــا بــه دغدغــه والدیــن،

تدویــن اثــر بــه نحــوی انجــام گرفتــه اســت کــه

فرهنگیــان و مبلغیــن دینــی ،پاســخی مناســب

نفــع آن عــام و بهرهگیــری از آن بــرای همــگان آســان

داده باشــد و ایــن مهــم را بــرآورده ســازد .ایــن

باشــد.

کتــاب در قالــب  18درس ارائــه شــده و بــه فتــاوای
مشــترک مراجــع تقلیــد پرداختــه اســت.
آمــوزش احــکام بــه آســانترین روش ،همــراه
بــا دســتهبندی مطالــب و نــوآوری در نــگارش،
روزآمدســازی واژههــا و حــذف اصطالحــات
نامتعــارف ،همــراه بــا نمونههــا و مثالهــای
کاربــردی و بــهروز ،ویرایــش شایســته و بیــان
فارســی رایجتــر ،امروزیتــر و
معادلهــای
ِ
کاربردیتــر ب ـرای واژههــا و توضیحــات تصویــری،
جــدول و اینفوگرافــی از ویژگیهــای قابلتوجــه
ایــن کتــاب اســت.
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تالیف کتاب احکام مصور پوشش بانوان
یکــی از دغدغههــای اولیــاء و مربیــان  ،در تربیــت فرزنــدان و محصلیــن ،آمــوزش احــکام و مباحــث مربــوط بــه
حجــاب و پوشــش اســامی اســت .در ایــن زمینــه روشهــای متعــددی وجــود دارد ،که یکــی از آنهــا «مطالعــه کتابهای
جــذاب و مفیــد» ب ـرای عالقهمنــد کــردن فرزنــدان ،بــه موضــوع حجــاب اســت .بــا توجــه بــه ایــن موضــوع ،کتابهــای

متنوعــی تألیــف شــده اســت .یکــی از ایـ ن کتابهــا ،کــه مــورد توجــه ویــژه مراکــز آموزشــی قـرار گرفتــه ،کتــاب «احــکام
مصــور پوشــش بانــوان» اســت .ایــن کتــاب در اجــاس ملــی عفــاف ،بــه عنــوان «اثــر فاخــر فرهنگــی» برگزیــده شــد.
در ایــن کتــاب خبــری از کلــی گوییهــای مرســوم در عرصــه حجــاب نیســت .مثـ ًا حکمــی ماننــد اینکــه «زنــان بایــد بــدن
خــود بغیــر از وجــه و کفیــن را از نامحــرم بپوشــانند» در ایــن کتــاب بــا متنــی روان و ســلیس و البتــه بــا تصاویــری گویــا،
محــدوده ای کــه بایــد پوشــانده شــود و آن مقــدار کــه پوشــاندنش واجــب نیســت  ،مشــخص شــده اســت .همانطــور
کــه شــنیدهاند :بانــوان بایــد زینتهــای خــود را از نامحرمــان بپوشــانند؛ حــال در ایــن کتــاب بــا متــن و عکسهــای
آموزشــی ،شــرح داده شــده اســت کــه زینــت چیســت و اینکــه مثــا حلقــه ازدواج هــم جــزء زینــت محســوب میشــود
یــا خیــر؟ ســوالها و موضوعاتــی هــم کــه در کتــاب بــه آنهــا پرداختــه شــده ،مســائل مبتالبــه اســت؛ مســائلی کــه
خیلــی از بانــوان روزانــه بــا آن مواجهانــد .اســتفاده از مصادیــق امــروزی و جدیــد بـرای توضیــح احــکام موجــب کاربــردی
شــدن کتــاب شــده اســت .در جــای جــای کتــاب در کنــار بیــان احــکام ،نــکات مهمــی کــه ممکــن اســت مغفــول بمانــد بــا
عناوینــی ماننــد :توجــه – نکتــه – پرســش – بیاموزیــم و… مطــرح شــده ،کــه هــم موجــب تنــوع مطالــب کتــاب اســت و
هــم ســبب تنبــه خواننــده و ترغیــب بیشــتر او بــه اجـرای احــکام الهــی اســت.
از آنجــا کــه ایــن کتــاب فتــاوای اکثــر مراجــع معظــم تقلیــد را مــورد توجــه قـرار داده اســت ،میتوانــد بــه اســتفاده بانــوان
بیایــد .همچنیــن جذابیــت ایــن کتــاب میتوانــد یکــی از بهتریــن راههــا بـرای آشــنا کــردن دختـران تــازه بــه ســن تکلیــف
رســیده بــا احــکام و ضروریــات پوشــش باشــد .ایــن كتــاب عــاوه بــر اينكــه بيــان شــیوا و روانــی دارد ،توانســته بــا
اســتفاده از تصويــر ،جــدول و اینفوگرافــی كمــك زيــادي بــه فهــم و از همــه مهمتــر ،يــاد ســپاري احــكام كنــد.
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این کتاب در اجالس ملی عفاف ،به عنوان «اثر فاخر فرهنگی» برگزیده شده است.
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تالیف کتاب احکام سفر عتبات عالیات
احــکام ســفر عتبــات عالیــات ویــژه کاروانهــای
پیــادهروی اربعیــن حســینی بــه ســفارش جامعــه ایمانی
مشــعر و توســط حجــت االســام علیرضــا محمدینــژاد
تالیــف گردیــده اســت؛ ایــن کتــاب در قطــع رقعــی و در
 ۱۶۰صفحــه ســه رنــگ بــه چــاپ رســیده اســت .متــن
روان ،دســته بنــدی مطالــب ،اســتفاده از منابــع دســت
اول و معتبــر فقهــی ،پرداختــن بــه مســائل کاربــردی و
نوپدیــد در ســفر بــه خصــوص ســفر عتبــات و ســفرهای
زیارتــی ،دارا بــودن توضیحــات و توجــه ،پیــش ســازمان و
حاشــیههای مفیــد ،روایــات مرتبــط بــا موضــوع ،آداب
مرتبــط بــا هــر موضــوع ،پرداختــن بــه مســائل ویــژه
بانــوان در ایــن ســفر ،مطالــب انگیزشــی و منطبــق
بــودن مســائل بــا فتــاوای ســه تــن از مراجــع بزرگــوار
تقلیــد (آیــات عظــام :خامنــه ای ،سیســتانی و مــکارم) از
ویژگیهــای ایــن کتــاب اســت .نویســنده ســعی کــرده
در ایــن کتــاب به هــر آنچه در ســفر یک زائر حســینی
مــورد نیــاز اســت ،بپــردازد.
متــن روان ،دســته بنــدی مطالــب ،اســتفاده از منابــع
دســت اول و معتبــر فقهــی ،پرداختــن بــه مســائل
کاربــردی و نوپدیــد در ســفر بــه خصــوص ســفر عتبــات و
ســفرهای زیارتــی ،دارا بــودن توضیحــات و توجــه ،پیــش
ســازمان و حاشــیههای مفیــد و  ...برخــی از ویژگیهــای
ایــن کتــاب اســت.
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تالیف کتاب احکام اعتکاف
احــکام اعتــکاف بــه شــیوهای نویــن بــا نــگاه بــه نیــاز
معتکــف بــه احــکام قبــل ،حیــن ،و بعــد از اعتــکاف تدویــن
شــده اســت .ایــن اثــر بــا بهرهگیــری از آخریــن اســتفتائات
مراجــع بزرگــوار تقلیــد و همچنیــن بــا محوریــت فتــاوای
رهبــر معظــم انقــاب گــردآوری شــده اســت.
«احــکام اعتــکاف» بــه صــورت خطابــی جهــت تدریــس
مبلغــان همـراه با ارائــه نمونههــا و مصادیق کاربــردی تنظیم
شــده اســت .همچنیــن بــا توجــه بــه تغییــر برخــی از فتاوای
مراجــع عظــام در مــورد مســائل اعتــکاف ســعی شــده
اســت کــه ب ـرای تدویــن ایــن کتــاب بــه آخریــن اســتفتائات
مراجــع تقلیــد دسترســی پیــدا شــود و براســاس آن احــکام
برخی از ویژگیهای این مجموعه

انطبــاق بــا نظــر ســه تــن از مراجــع بزرگــوار تقلیــد
(آیــات عظــام :خامنــه ای ،سیســتانی و مــکارم)؛
تنظیــم متــن اصلــی بــا فتــاوای مقــام معظــم
رهبــری؛
تنظیــم متــن کتــاب بــه صــورت خطابــی جهــت
تدریــس مبلغیــن؛
بهــره گیــری از آخریــن اســتفتائات مراجــع بزرگوار
تقلید ؛
ارائه نمونه ها و مصادیق کاربردی؛
مسائل ویژه بانوان.

مربوطــه نوشــته شــود.
در ویرایشهــای انجــام شــده و توضیحــات بیشــتری کــه
در کتــاب آمــده اســت ،رعایــت امانــت شــده اســت؛ ضمــن
آنکــه تــا حــد امــکان بــه روانســازی متــن توجــه ویــژهای
شــده اســت .از دیگــر ویژگیهــای ایــن کتــاب تنظیــم
مطالــب آن براســاس زمانبنــدی اعتــکاف اســت؛ یعنــی
مطالبــی را کــه معتکفیــن قبــل از اعتــکاف یــا ابتــدای آن باید
بداننــد در ابتــدای کتــاب آورده شــده اســت و ســایر مطالــب
پــس از آن آمــده اســت و همچنیــن احــکام ویــژه بانــوان در
قســمتی جداگانــه از کتــاب آمــده اســت.
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تالیف کتاب درسنامه فقه (جلد  4 ،3 ،2 ،1و )5
جهــت تولیــد کتابهــای فتوایــی و رســالههای آموزشــی احــکام صــورت
در ســالهای اخیــر تالشهــای ارزشــمندی
ِ
گرفتــه کــه هــر یــک ا ز ایــن کوشـشها در جــای خــود قابــل تقدیــر و تشــکر اســت؛ ولــی جــای خالــی کتابــی کــه بــا در نظــر
گرفتــن مقاطــع تحصیلــی افـراد و نیــاز یــک طلبــه تألیــف شــده باشــد و افــزون بــر احــکام ،بــه چگونگــی بیــان آن اشــاره کنــد،
احســاس میشــد .بنابرایــن پــس از جلســات متعــدد در کارگــروه فقــه و اصــول و «ارشــادات» مدیریــت محتــرم حوزههــای
علمی ـ ه خواه ـران (حجةاالســام و المســلمین دکتــر عبدالکریــم بهجتپــور) ،بــهایــن نتیجــه رســیدیم کــه ب ـرای اولیــن بــار
کنــار کتــاب درســنامه فقــه ،کتــاب راهنمــای تدریــس نیــز تهیــه شــود تــا بــا جمــع آوری و تنظیــم منابــع مــورد نیــاز ،اســاتید
محتــرم در سراســر کشــور بتواننــد در حــد مطلــوب و یکســانی بــه تدریــس ایــن درس بــا اهمیــت بپردازنــد.
ایــن کتــاب میتوانــد مقدمـ ه مناســبی بـرای آموختــن کتابهــای فقهــی نیمهاســتداللی بــه حســاب آیــد .همچنیــن بــا توجــه
بــه ســاختاری کــه در تنظیــم آن رعایــت شــده میتوانــد فراگیـران را بـرای بــه یــادســپردن هــر چــه بیشــتر احــکام شــرعی یــاری
کند .
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برخی از ویژگیهای این مجموعه

تکنولــوژی آموزشــی و رعایــت اســتانداردهای
تدویــن و تألیــف درسنامهنویســی؛
کارگاههای مفید و کاربردی؛
مثالهــای بــروز و مــورد نیــاز جامع ـه مخاطــب
(بانــوان)؛
بیان حکمتهای فراوان؛
توضیح واژهها و اصطالحات؛
طراحی زیبا و چشمنواز؛
درج درختواره و نمودارهای جذاب و کاربردی؛
ِ
زبانــی ســاده ،روشــن و بــه دور از اصطالحــات
پیچیــده فقهــی؛
ـردن مــوار ِد اتفــاق فتــوا میــان مراجع
مشــخص کـ ِ
عظام؛
مشارکت اساتید احکام رسارس کشور در مراحل تالیف کتاب

ـات مــور ِد نیــاز و کاربــردی
پرداختــن بــه موضوعـ ِ
در هــر پنــج جلــد از درســنامه فقــه؛

الــگـووارههـا

احادیث انگیزشی فراوان؛
استفاده از
ِ
پرســشهای متعــدد میانــی بــا عناویــن و

مسئله

»قاعده فقهی«

بیان مسائل و احکام مرتبط با موضوع درسها.

اهــداف متنــوع در متــن درسهــا؛
ِ

قواعد فقهی مرتبط با موضوعات بیان شده.

»مهارتآموزی«

»حکمت آموزی«

پرســشها و تمرینهــای جــذاب ،کاربــردی و

حکمتهای ناب مرتبط با موضوع درسها.

مهارتهای کاربردی مرتبط با آموزش و بیان احکام.

پایــان هــر درس؛
پژوهشــی در
ِ
اســتفاده از تصاویــر آموزشــی و انگیزشــی در
درســی فراگیــران؛
متــن
ِ
ِ
بهرهمنــدی از نظرات ،تجربیات و پیشــنهادهای

پرسش «برای بحث گروهی»

پرسش «برای تفکر بیشتر»

پرســشهایی کــه طــاب بــا اســتفاده از

پرســشهایی کــه طــاب بــا فکــر کــردن و

مطالــب قبلــی و معلومــات خــود و بــا بحــث

تطبیــق دادن احــکام بــر موضوعــات ،بــه پاســخ

ســر کالس بــه پاســخ آن میرســند.

آن میرســند.

پرسش «برای پژوهش»
پرسشهایی که باید با پژوهش از کتابها و استفتائات به پاسخ آن رسید.

بیــش از پنجــاه نفــر از اســاتید فقــه و احــکام در

کارگــاه احــکام

سراس ـ ِر کشــور.

در این الگوواره متن کارگاه هر درس قرار گرفته است.
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مراسم رومنایی از درسنامههای فقه توسط مدیر محرتم مرکز مدیریت حوزههای علمیه خواهران
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درسنامه فقه (جلد )2
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ِ
تولیدات موسسه
نگاهی به قالبهای

52

پــوسـرتهای متـنوع آموزشی در موضوعات مختلف

ـط موسسـهی
ـون قالبهای تولید و نشــر احکام اســت که توسـ ِ
ـی احــکام یکــی از انــواع گوناگـ ِ
پوســترهای موضوعـ ِ
ـات مختلفــی ماننــد احــکام خانــواده ،احــکام
جامعــة االحــکام طراحــی و تولیــد میشــود .ایــن پوســترها در موضوعـ ِ
پزشــکی ،احــکام اقتصــادی ،احــکام فرزنــدان ،پوســترهای انگیزشــی و  ...تولیــد و عرضه میشــوند.
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54

اینفوگرافیهای آموزشی احکام رشعی

55

کاریکاتورهای آموزشی احکام رشعی
آوردن
یکــی از قالبهــای تولیــد و انتشــار احــکام کاریکاتــور اســت .در ایــن قالــب تمــام ســعی مــا ایــن اســت بــا ِ
لبخنــد بــر روی لبهــای مخاطبــان و بــا بــن مای ـهی طنــز نــکات فقهــی را بــه مخاطبــان آمــوزش دهیــم.

56

تولید کلیپهای کوتاه مسئلهگویی با کیفیت باال

شبکه سالمت

ـطح وب بــا عنــوان (احــکام تــی وی) منتشــر
ـذاب تصویــری در وبسـ ِ
تولیـ ِ
ـدات کوتــاه و جـ ِ
ـایت موسســه و در سـ ِ
میشــوند .احــکام تــی وی یــک رســانهی اینترنتــی در وبســایت جامعــة االحــکام اســت کــه تــاش میکنــد احــکام
ـان خــود ارائــه کنــد.
شــرعی را بــه صــورت جــذاب و بــا زبــان ســاده بــه مخاطبـ ِ

57

کلیپهای کوتاه آموزش احکام

برنامــه تلویزیونــی «تــا آســمان » هــر روز از ســیمای مرکــز قزویــن پخــش میشــود و حجــت االســام
ـان ایــن برنامــه در بخــش احــکام شــرعی اســت.
علیرضــا محمدینــژاد یکــی از کارشناسـ ِ
تصویری پرســش و پاســخ
ـدات موسسـهی جامعــة االحــکام تولیـ ِد کلیپهــای کوتــا ِه
یکــی از مجموعــه تولیـ ِ
ِ
از ســری گفتگوهــای ایــن برنامــه اســت .ایــن کلیپهــا در مــدت زمــان  1تــا  5دقیقــه و در قالــب پرســش و
ـکام شــرعی تولیــد میشــوند و در وبســایت موسســه و همچنیــن صفح ـهی جامعــة االحــکام
پاســخ احـ ِ
ـل دسترســی هســتند.
در آپــارات قابـ ِ

58

تولید پادکستهای صوتی در زمینهی احکام و سبک زندگی

59

فعالیت رسانهای موسسه
فعالیت وبسایت موسسه

فعالیت موسسه در آپارات

فعالیت موسسه در ایتا

فعالیت موسسه در اینستاگرام

شــدن ارتباطــات و نوآوریهــای جدیــد ،احــکام دیــن را از طریــق
تمــام تــاش موسســه ایــن اســت ،کــه در عصــر پیچیــده
ِ
رســانههای مختلــف و قالبهــای متنــوع بــه جامعــه منتقــل کنــد.
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وبسایت اینرتنتی موسسه
وبســایت جامعــة االحــکام یــک
پورتــال جامــع مجــازی اســت ،کــه بــا
آمــوزش احــکام و ســبک
محوریــت
ِ
زندگــی اســامی فعالیــت میکنــد.
تنــوع محتــوای تولیــد شــده و
ِ
همچنیــن قالبهــای تولیــد محتــوای
متنــوع از ویژگیهــای اصلــی ایــن
وبســایت اســت ،کــه ایــن مجموعــه
را از ســایر موسســات و مراکـ ِز مشــابه
جــدا میکنــد و در جــای خــودش

دورنمایی از فعالیت وبسایت

میتوانــد الهــام بخــش تولیــدات
نویــن احــکام و روشهــای جدیــد
تدریــس احــکام بـرای فعالیــن حــوزهی
احــکام شــرعی در سراســر کشــور
باشــد.
در نســخه ی جدیــد وبســایت ایــن
پرتــال بــه  6بخــش مجــزا تقســیم
شــده اســت ،کــه در هــر کــدام از آنهــا
اهــداف ویــژهای دنبــال میشــود.
ِ
هــدف وبســایت جامعــة االحــکام
جــذب
ایــن اســت کــه بتوانــد بــا
ِ
مخاطبــان مختلــف تبدیــل بــه یکــی از
جامعتریــن پرتالهــای مجــازی کشــور
آموزشــی جامعــه را
شــود و نیازهــای
ِ
در زمینــه ی احکامآمــوزی و آمــوزش
زندگــی اســامی تامیــن کنــد.
ســبک
ِ

61

درباره پورتال مجازی جامعة االحکام
ـت محتوایــی آن اســت .شــما در ایــن وبســایت میتوانیــد
یکــی از مهمتریــن ویژگیهــای وبســایت جامعــة االحــکام جامعیـ ِ
بــه آســانی بــه محتــوای مختلــف ،از جملــه مقــاالت آموزشــی ،پرســش و پاســخ احــکام ،فیلــم ،کلیــپ ،پادکســت صوتــی،
کاریکاتــور ،پوســتر و  ...دسترســی پیــدا کــرده و از آنهــا بهــره ببریــد.

بخشهای مختلف پورتال

کــردن آدرس ( )www.jameatolahkam.irوارد پورتــال جامعــة االحــکام شــوید و از محتــوا و
شــما میتوانیــد بــا وارد
ِ
آموزشهــای متنــوع ایــن وبســایت بهــره ببریــد .محتــوای پورتــال جامعــة االحــکام در زمین ـهی آمــوزش احــکام و ســبک زندگــی
ـط ایــن مجموعــه تهیــه و تولیــد میشــوند.
اســامی اســت ،کــه بــا قالبهــای مختلفــی توسـ ِ
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w w w. j ame atol a h k am . i r
بنیــاد ،بیســت متــری حضــرت ابوالفضــل ،ابتــدای خیابــان( ،ســمت راســت) ،بعــد از
ـوپری ســتایش ،پــاک  ،104اولیــن ســاختمان  5طبقــه.
ســوپر مارکــت افــق کــورش و سـ ِ

64

