
گزینش طالب جدید؛ 
بایدها و نبایدها

هــم اندیشــی مدیــران 
مــدارس علمیــه 
ــا  ــان ب ــتان کرم اس
»گزینــش  موضــوع 
جدیــد  طــالب 
برگــزار و  الــورود« 
ــی از  ــی گزین ــر کیف ب
ــان داوطلبیــن ورود  می
بــه حــوزه تاکیــد 

ــد. ش

خبرنــگار  گــزارش  بــه 
کرمــان،  در  خبرگزاری»حــوزه« 
هــم اندیشــی مدیــران مــدارس 
علمیــه اســتان کرمــان بــا موضــوع 
گزینــش طــاب جدیــد الــورود 

برگــزار شــد.
اولویــت بــر کیفــی گزینــی 

اســت
ــور  ــا حض ــه ب ــه ک ــن جلس در ای
مدیــر و معاونیــن مدیریــت اســتان 
ــد،  ــزار ش ــدارس برگ ــران م و مدی
ابتــدا حجت االســام و المســلمین 
ــوزه  ــر ح ــوردی، مدی ــین الله حس
ــت: در  ــان گف ــتان کرم ــه اس علمی
ــق  ــوزه، طب ــرش ح ــن دوره پذی ای
ــی  ــت اهلل اعراف ــذاری آی ــدف گ ه
ــی  ــی گزین ــال کیف ــز دنب ــا نی م
هســتیم و تصمیــم بــر ایــن اســت 
ــال  ــه دنب ــزی ب ــا برنامه ری ــه ب ک
جــذب طــاب بــا کیفیــت باشــیم.

وی بــه مراحــل گزینــش اشــاره کرد 
و بیــان داشــت: گزینــش طــاب بعد 
ــه  ــات، اول مصاحب ــه امتحان از مرحل
ــه  ــاق و مرحل ــد دوره میث ــت، بع اس
آخــر، تثبیــت اســت. کــه امســال در 
مرحلــه مصاحبــه در جهــت تمرکــز 
زدایــی چهــار منطقــه در اســتان 
ــخص  ــه مش ــام مصاحب ــرای انج را ب
اســتان  جنــوب  در  کرده ایــم. 
مدرســه علمیــه امــام صــادق)ع( 
جیرفــت، در شــرق اســتان مدرســه 
شــمال  در  بــم،  قائمیــه  علمیــه 
امــام  هدایــت  ســفیران  اســتان 
خامنــه ای رفســنجان و بــرای دیگــر 

ــان. ــهر کرم ــت ش ــق مدیری مناط
کرمــان  علمیــه  حــوزه  مدیــر 
نــوع  بــا  رابطــه  در  ادامــه  در 
انجــام  در چگونگــی  برنامه ریــزی 
بــه  آن  مراحــل  و  مصاحبه هــا 
صحبــت پرداخــت و از مســئولین 

مــدارس محــل مصاحبــه تقاضــا 
ــورد  ــات م ــی امکان ــا تمام ــرد ت ک
نیــاز مصاحبــه کننــدگان و مصاحبــه 

آورنــد. فراهــم  را  شــوندگان 

گزینــش  در  دقــت 
ــوزه ــه ح ــن ورود ب داوطلبی

در ادامــه حجــت االســام رضــا 
خراســانی، نماینــده مرکــز امــور 
در  کرمــان  اســتان  در  صیانتــی 
ــرش در حــوزه  ــد پذی ــا رون رابطــه ب
گفــت: دقــت در گزینــش داوطلبیــن 
ورود بــه حــوزه، بــرکات زیــادی بــه 

ــت. ــته اس ــراه داش هم
وی ادامــه داد: طبــق فرمــوده مقــام 
معظــم رهبــری کــه فرموده انــد: 
ــیده ایم  ــر را پوش ــاس پیامب ــا لب »م
و همانگونــه کــه پیامبــران دشــمنان 
ــم  ــا ه ــته اند م ــی داش ــی و جن انس
ــت  ــذب و تربی ــه ج ــاز ب ــم« نی داری

طابــی ثابــت قــدم و مقــاوم در 
ــی  ــیر طلبگ ــختی های مس ــر س براب
داریــم و لــذا بــرای رســیدن بــه ایــن 
ــدم اول کــه بحــث  ــد در ق مهــم بای
گزینــش اســت دقــت کافــی داشــته 

ــیم. باش
حــوزه  صیانتــی  امــور  مســئول 
ــه   ــن ک ــان ای ــا بی ــان ب ــه کرم علمی
بعضــی  اصلــی  دالئــل   از  یکــی 
مشــکات در میــان برخــی طــاب، 
اغمــاض در مســاله گزینــش اســت، 
ــدی  ــیار ج ــش بس ــث گزین ــذا بح ل
اســت و بایســتی جــدی گرفتــه 

ــود. ش
بــه  ادامــه  در  همچنیــن  وی 
گزینشــی  جدیــد  دســتورالعمل 
ــه  پرداخــت و توضیحــات الزم را ارائ

داد.
ــد  ــد از آن، حجــت االســام احم بع
مومنــی، معــاون تهذیــب حــوزه 

علمیــه کرمــان در رابطــه بــا موضوع 
در  مشــاوره  اســاتید  و  تســت ها 
همچنیــن  و  مصاحبــه  فراینــد 
برگــزاری طــرح میثــاق توضیحاتــی 

را ارائــه داد.
ــام روح اهلل  ــت االس ــه حج در ادام
ــاب و  ــور ط ــاون ام ــزم زاده، مع زم
ــه  ــوزه علمی ــگان ح ــش آموخت دان
کرمــان در رابطــه بــا موضوعاتــی 
پذیرشــی،  کــد  صــدور  چــون 
ــل  ــه، تحصی ــام وظیف ــت نظ وضعی
بحــث  و  دانشــجویان  همزمــان 
ــرد. ــت ک ــگان صحب ــش آموخت دان

تاکیــد بــر آینــده پژوهــی و 
برنامــه ریــزی بــرای آینــده

ــرب  ــا ع ــام محمدرض ــت االس حج
امــور  و  آمــوزش  معــاون  زاده، 
ــه  ــوزه علمی ــای آموزشــی ح واحده
کرمــان نیــز در ســخنانی ضمــن 
ــر آینــده پژوهــی و برنامــه  تاکیــد ب
ــده  ــرای آین ــر ب ــت: اگ ــزی، گف ری
بــا  باشــیم  نداشــته  برنامــه ای 
ــم  ــرو خواهی ــادی روب ــکات زی مش
ــن  ــی از ای ــاهد برخ ــروز ش ــد. ام ش
روحانیــت  جامعــه  در  مشــکات 
ــن  ــع ای ــرای رف ــد ب ــتیم و بای هس
داشــته  پژوهــی  آینــده  مســایل 

باشــیم.
وی، نیــاز ســنجی در جــذب طــاب 
را مهــم دانســت و تصریــح کــرد: در 
ــه  ــه جامع ــن مســاله ک خصــوص ای
مــا بــه چــه تعــداد طلبــه و روحانــی 
نیــاز دارد، بایــد نیــاز ســنجی شــود، 
کــه چــه تعــداد طلبــه ســطح یــک 
می خواهیــم، چــه تعــداد محقــق در 
ــوم اســامی  ــف عل رشــته های مختل
تعــداد  چــه  بــه  و  می خواهیــم 

ــم. اســتاد نیازمندی
ــت:  ــرب زاده گف ــام ع ــت االس حج
درواقــع جامعــه مــا بــه تعــداد زیادی 
جامعــه  نــه  دارد.  نیــاز  روحانــی 
ــان  ــرای کل جه ــه ب ــان بلک خودم
نیــاز بــه تربیــت طلبــه داریــم، ولــی 
ــای  ــات و ظرفیت ه ــد امکان ــا بای م
ــرار  ــه ق ــورد توج ــز م ــود را نی موج

ــم. دهی
ــایل  ــر از مس ــی دیگ ــزود: یک وی اف
پذیرشــی ها  کیفیــت  بــه  توجــه 
اســت تــا در آینــده بــا مشــکل 
ــت  ــد ظرفی ــا بای ــویم. م ــرو نش روب
طــاب ورودی را مــورد توجــه قــرار 

ــم. دهی

ــا محصول  ــروز م ــت ام وضعی
ــت ــته اس تصمیمات گذش

ــای  ــور واحده ــوزش و ام ــاون آم مع
آموزشــی حــوزه علمیــه کرمــان 
بیــان کــرد: وضعیــت امــروز مــا 
محصــول تصمیمــات گذشــته اســت. 
اگــر امــروز وضــع ما مناســب اســت، 
تصمیمــات گذشــته مــا خــوب بــوده 
اســت. وضعیــت فــردای مــا مرهــون 
ــر  ــت. اگ ــا اس ــروز م ــات ام تصمیم
ــال  ــری اهم ــم گی ــروز در تصمی ام
ــم  ــکل خواهی ــده مش ــم در آین کنی
ــن مســاله  ــا مســوول ای داشــت و م

ــتیم. هس
وی تاکیــد کــرد: اســتان کرمــان 
امســال بهتریــن آمــار داوطلــب وود 
بــه حــوزه را به خــود اختصــاص داد، 
امــا بایــد دقــت زیــادی در انتخــاب 

صحیــح طــاب داشــته باشــیم.
مدیــران  جلســه  ایــن  طــی  در 
نظــرات خــود را در رابطــه بــا برنامــه 
ریــزی هــای انجــام شــده ارائــه 
ــوزه  ــر ح ــن و مدی ــد و معاونی دادن
ــا  ــه ســواالت آن ه ــان ب ــه کرم علمی

ــد. ــخ دادن پاس
االســام  حجــت  پایــان  در 
والمســلمین حســین طهماســبی، 
روحانیــت  ویــژه  دادســتان 
کرمــان ســخنرانی کــرد و یکــی 
را  ویــژه  دادگاه  ماموریت هــای  از 
ــح  ــراد ناصال ــوذ اف ــری از نف جلوگی
بــه حوزه هــای علمیــه برشــمرد.

ــان  ــت کرم ــژه روحانی ــتان وی دادس
گفــت: درخواســت واقعــی مقــام 
حوزه هــا  از  رهبــری  معظــم 
نفــوذ دشــمنان در  از  جلوگیــری 
ــد  ــه بع ــت و و در مرحل ــوزه  اس ح
ــرای  ــت ب ــا کیفی ــروی ب ــت نی تربی

ــت. ــام اس نظ
ــفانه  ــرد: متاس ــان ک ــر نش وی خاط
امــروزه هنــوز دغدغه هــای مقــام 
معظــم رهبــری در رابطــه بــا تربیــت 
ــه  ــور ک ــت آن ط ــا کیفی ــروی ب نی
بایــد برطــرف نشــده اســت و الزمــه 
برطــرف نمــودن ایــن مســاله توجــه 
بــه اهــداف در زمــان گزینــش و 

ــت اســت. تثبی
انتهای پیام

ــه همــت مرکــز خدمــات حــوزه هــای علمیــه  ب
ــان  اســتان کرم

ــمانی در  ــد آس ــش پیون همای
شــهر کرمــان برگــزار شــد

در سه نقطه از استان کرمان
دوره طــرح معارفــی امــام 
ــالب در  ــژه ط ــادق )ع( وی ص
ــود ــی ش ــزار م ــان برگ کرم

معاون آموزش حوزه علمیه کرمان خبر داد: 
ــر  ــه ۶۰۰ نف ــب ب ــرش قری پذی
ــوزه در  ــون ورودی ح در آزم

ــان کرم
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حجــت االســام عبــاس رضایــی 
علمیــه  حــوزه  تبلیــغ  معــاون 
بــا  گفتگــو  در  کرمــان  اســتان 
ــوزه« در  ــزاری »ح ــگار خبرگ خبرن
برگــزاری دوره طــرح  از  کرمــان، 
ــه  ــادق)ع( در س ــام ص ــی ام معارف
ــت:  ــر داد و گف نقطــه از اســتان خب
در راســتای آشــنایی  طــاب بــا 
صــادق  امــام  احادیــث  و  ســیره 
شــبهات،  رفــع  همچنیــن  و  )ع( 
علمیــه  حــوزه  تبلیــغ  معاونــت 
کرمــان بــا همــکاری موسســه خاتــم 
بــه  تصمیــم  قــم  النبییــن)ص( 
برگــزاری دوره طــرح معارفــی امــام 

صــادق)ع( گرفتــه اســت.

ــد ســال گذشــته  ــزود: در چن وی اف
بــا همــکاری بــا موسســه خاتــم 
النبییــن)ص( دوره هــای مختلــف 
ــی  ــن هجرت ــرای مبلغی ــی را ب معارف
بــه  کرده ایــم.  برگــزار  اســتان 
عنــوان نمونــه ســال گذشــته طــرح 
معارفــی امــام صــادق)ع( و حضــرت 
زهــرا)س( در پنــج نقطــه از اســتان 
ــه  ــد ک ــزار ش ــن  برگ ــژه مبلغی وی

رضــا  محمــد  االســام  حجــت 
عــرب زاده، معــاون آمــوزش و امــور 
ــه  ــوزه علمی ــای آموزشــی ح واحده
بــا خبرنــگار  کرمــان در گفتگــو 
خبرگــزاری حــوزه در کرمــان، از 
پذیــرش قریــب بــه ۶۰۰ نفــر در 
آزمــون ورودی حوزه هــای علمیــه 
در اســتان کرمــان خبــر داد و گفــت: 
حوزه هــای  ورودی  آزمــون  در 
علمیــه سراســر کشــور 97-98 کــه 
ــد،  ــزار ش ــاه برگ ــت م در اردیبهش
 14۶4 تعــداد  کرمــان  اســتان  از 
ــه از  ــد ک ــام کردن ــت ن ــب ثب داوطل
ــر  ــه ۶۰۰ نف ــب ب ــداد قری ــن تع ای
موفقیــت  بــا  را  ورودی  امتحــان 

پشــت ســر گذاشــته اند.

وی افــزود: قبولــی در آزمــون ورودی 
حوزه هــای علمیــه بــر اســاس نمــره 
ــدرک  ــن م ــدل آخری ــون و مع آزم
تحصیلــی داوطلبیــن بــا ضریــب 
ــق  ــه مناط ــه البت ــت ک ــوده اس دو ب
از  ایثارگــران  محــروم و فرزنــدان 
بوده انــد.  برخــوردار  امتیازاتــی 
انتخابــی  اولویت هــای  همچنیــن 
داوطلبیــن نیــز در قبولــی آن هــا 

ــت. ــوده اس ــر ب موث

ــای  ــور واحده ــوزش و ام ــاون آم مع
آموزشــی حــوزه علمیــه کرمــان 

پذیــرش  در  بعــدی  مراحــل  بــه 
حوزه هــای علمیــه اشــاره کــرد و 
ــام  ــت ن ــدی، ثب ــه بع ــت: مرحل گف
ــه  ــت ک ــه اس ــرکت در مصاحب و ش
قبــول شــدگان در آزمــون ورودی 
بــرای  مــاه  تیــر  اول  از  بایســتی 
ــه ســامانه  ــه ب ــام در مصاحب ثبــت ن
ــان  ــتان کرم ــد. در اس ــه کنن مراجع
پنــج منطقــه بــرای مصاحبــه تعیین 
ــفیران  ــامل س ــه ش ــت ک ــده اس ش
هدایــت امــام خامنــه ای رفســنجان، 
ــادق )ع(  ــام ص ــه ام ــه علمی مدرس
ــه  ــه قائمی ــه علمی ــت، مدرس جیرف
ــان  ــم، و دو مدرســه در شــهر کرم ب
ــه  می باشــد کــه از طریــق ســامانه ب
ــام  ــان اع ــدگان در زم ــه ش پذیرفت
ــه  ــه و مدرس ــل مصاحب ــج، مح نتای
پذیرشــی آن هــا اعــام شــده اســت.

وی تصریــح کرد: مصاحبه ها از ســوم 
تیــر شــروع می شــود و بــه مــدت دو 
هفتــه بــه طــول می انجامــد. بعــد از 
مصاحبــه، پذیرفتــه شــدگان در دوره 
ــد از  ــد و بع ــاق شــرکت می کنن میث
آن و بــا گذرانــدن دوره آموزشــی 
اختبــار و تثبیــت بــه عنــوان طلبــه 
رســمی حوزه هــای علمیــه شــناخته 
می شــوند. در واقــع صــدور کــد 
تحصیلــی منــوط بــه پذیــرش و 
شــامل  کــه  می باشــد  گزینــش 

ــت. ــر داش ــم در ب ــی ه ــج خوب نتای

حجــت االســام رضایــی ادامــه داد: 
ــی  ــش افزای ــتای دان ــال در راس امس
طــاب در حــوزه مباحــث اعتقــادی 
طــرح  دوره هــای  روز،  شــبهات  و 
ــی  ــزار م ــژه طــاب برگ ــی وی معارف
ــدم اول و در خــال  شــود کــه در ق
ــه در  ــی ک ــارت تبلیغ ــای مه دوره ه
و  بافــت  شهرســتان های شــهداد، 
ــم  ــزار می شــود، تصمی ــت برگ جیرف
طــرح  دوره  ایــن  برگــزاری  بــه 

گرفته ایــم. معارفــی 

ــن دوره  ــرد: ای ــان ک ــر نش وی خاط
ــای  ــش روز در روزه ــدت ش ــه م ب
مدرســه  در  تیــر  دهــم  و  نهــم 
ــهداد،  ــب)ع( ش ــی طال ــن اب ــی ب عل
مدرســه  در  دوازدهــم  و  یازدهــم 
امــام حســین)ع( بافت و ســیزدهم و 
چهاردهــم در ســفیران هدایــت امــام 
باقــر )ع( جیرفــت برگــزار می گــردد.

انتهای پیام

معاون تبلیغ حوزه علمیه کرمان؛
ــی امام  ــرح معارف دوره ط
صــادق )ع( ویــژه طــالب 
در ســه نقطــه اســتان 

ــود ــی ش ــزار م برگ

آزمــون یــا کمیســیون آمــوزش، 
ــاق  ــات، دوره میث ــه، تحقیق مصاحب

ــت. ــی اس ــی و دوره تثبیت طلبگ

وی ادامــه داد: مصاحبــه، تحقیقــات 
ــل  ــی از مراح و دوره میثــاق طلبگ
ــی از مراحــل  گزینــش و دوره تثبیت
پذیــرش می باشــد. البتــه تســت 
مراحــل  دیگــر  از  هــم  پزشــکی 
ــر  ــام آن ب ــه انج ــت ک ــرش اس پذی
ــای  ــات حوزه ه ــز خدم ــده مرک عه

ــت. ــه اس علمی

ــان  ــرب زاده بی ــام ع ــت االس حج
کــرد: داوطلبیــن بایســتی توجــه 
ــان  ــا زم داشــته باشــندکه فعــا و ت
امــکان  میثــاق  دوره  گذرانــدن 
جابجایــی میــان مدرســه ای و یــا 
ــدت و  ــد م ــه بلن ــدت ب ــاه م از کوت
ــد از  ــا بع ــدارد ام ــود ن ــس وج بلعک
تقاضــای  اگــر کســی  دوره  ایــن 
جابجایــی از مدرســه ای بــه مدرســه 
دیگــر داشــته باشــد در صــورت 
وجــود ظرفیــت در مدرســه مقصــد 
ایــن امــکان وجــود دارد و بــرای 
ــوزش  ــت آم ــا معاون ــن موضــوع ب ای
تمــاس  کرمــان  علمیــه  حــوزه 

ــد. ــل کن حاص

ــرد:  ــان ک ــر نش ــان خاط وی در پای
ــه  آن دســته از افــراد عاقــه منــد ب
ــد  ــه نتوانســته ان ــوزه ک ــه ح ورود ب
در آزمــون ورودی حوزه هــای علمیــه 
ــق  ــد از طری ــد، می توان شــرکت کنن
ــه  ــرای ورود ب کمیســیون آمــوزش ب
حــوزه اقــدام کنــد کــه بــرای کســب 
ــوع  ــن موض ــتر در ای ــات بیش اطاع
بــه معاونــت آمــوزش حــوزه علمیــه 

کرمــان مراجعــه کنــد.

انتهای پیام

معاون آموزش حوزه علمیه کرمان خبر داد: 

ــر در  ــه ۶۰۰ نف ــب ب ــرش قری پذی
ــان ــوزه در کرم ــون ورودی ح آزم

ــزاری  ــگار خبرگ ــزارش خبرن ــه گ ب
ــد  ــش پیون ــان، همای ــوزه در کرم ح
آســمانی ویــژه طــاب تــازه مــزدوج 
اســتان، در تــاالر ســرو شــهر کرمــان 

برگــزار شــد.

و  طــاب  کــه  برنامــه  ایــن  در 
داشــتند  حضــور  همسرانشــان 
ــدا حجــت االســام والمســلمین  ابت
دادســتان  طهماســبی  حســین 
ــه  ــان در رابط ــت کرم ــژه روحانی وی
بــا موضــوع مهــار  هــای زندگــی 

کــرد. ســخنرانی 

بعــد از آن کارگاه عمومــی روابــط 
ــام  ــت االس ــط حج ــران توس همس
محمــد حــاج غنــی بــا حضــور 
طــاب و همسرانشــان برگــزار شــد.

ــرای  ــزا ب ــز کارگاه مج ــان نی در پای
بانــوان توســط خانــم مشــهدی و 
ــط  ــان توس ــرای آقای ــزا ب کارگاه مج
حجــت االســام محمــد حــاج غنــی 

ــزار شــد. برگ

حجــت االســام احمــد دهقانــی 
حــوزه  خدمــات  مرکــز  مدیــر 
علمیــه اســتان کرمــان در رابطــه بــا 
ــد آســمانی  ــش پیون ــزاری همای برگ
ــای  ــات حوزه ه ــز خدم ــت: مرک گف
ــانی  ــات رس ــت خدم ــه در جه علمی
کــه  دارد  متنوعــی  برنامه هــای 
بخــش  آن  قســمت های  از  یکــی 
ــات  ــی اســت. خدم ــات فرهنگ خدم
ــی  ــی اســت ول ــوان کل فرهنگــی عن
دارد  زیــادی  زیرمجموعه هــای 
ــد  ــش پیون ــه  آن، همای ــه از جمل ک
آســمانی یــا در واقع کارگاه آموزشــی 
مزدوجیــن اســت. در ایــن همایــش 
ــه  ــان ک ــاب و همسرانش ــرای ط ب
ــی  ــد کارگاه های ــازه ازدواج  کرده ان ت

بتوانیــم  تــا  می کنیــم  برگــزار 
ابتــدای  در  را  الزم  مهارت هــای 
ــم  ــه کنی ــا ارائ ــه آن  ه ــان ب زندگیش
تــا راه و رســم زندگــی ســالم را فــرا 

ــد. بگیرن

وی تاکیــد کــرد: زندگــی زناشــویی 
صــرف ازدواج تنهــا نیســت. مســائل 
ــایل  ــی از مس ــواده یک ــه و خان خان
بســیار مهــم اســت. از اینجــا اســت 
کــه اجتمــاع درســت می شــود. اگــر 
ــاع  ــد، اجتم ــت ش ــه درس ــن پای ای
هــم درســت خواهــد شــد. بایــد 
زنــان و مــردان مــا مهارت هــای 
ــرد،  ــاط زن و م ــم از ارتب زندگــی اع
مســائل زناشــویی، تربیــت فرزنــدان 
و... را کامــل فــرا گیرنــد تــا در آینده 

ــیم. ــته باش ــالم داش ــی س اجتماع

حــوزه  خدمــات  مرکــز  مدیــر 
ــت  ــه داد: هم ــان ادام ــه کرم علمی
ــت  ــا ریاس ــات مخصوص ــز خدم مرک
االســام  حجــت  مرکــز  محتــرم 
ــت  ــن اس ــر ای ــی ب ــلمین ربان والمس
ــاب را در  ــای ط ــا خانواده  ه ــه م ک
ــرای  ایــن مســیر قــرار دهیــم کــه ب
ــزاری  ــه برگ ــدام ب ــوع اق ــن موض ای
ــم  ــمانی کرده ای ــد آس ــش پیون همای
کــه در چنــد ســال گذشــته بــا 
آموزشــی  کارگاه هــای  برگــزاری 

بســیار موفــق بوده ایــم.

ــد  ــش پیون ــا همای ــه ب وی در رابط
آســمانی تصریــح کــرد: ایــن همایش 
هرســاله در چنــد نوبــت بــرای طاب 
تــازه متاهــل و همسرانشــان برگــزار 
می گــردد و در طــی آن کاس هــای 
آموزشــی بــه صــورت عمومــی و 
حضــور طــاب و همسرانشــان و بــه 
صــورت مجــزا بــرای بانــوان و آقایان 
مجــرب  اســاتید  از  اســتفاده  بــا 
ــروز  ــش ام ــود. همای ــزار می ش برگ

ازدواج  تــازه  طــاب  مخصــوص  
کــرده اواخــر ســال گذشــته و اوائــل 
امســال اســت و انشــاهلل ایــن جلســه 
ــول  ــدی در ط ــای بع ــرای گروه ه ب
ســال و در صــورت رســیدن بــه حــد 

ــود. ــزار می ش ــاب برگ نص

در  دهقانــی  االســام  حجــت 
مرکــز  برنامه هــای  بــا  رابطــه 
اظهــار  ازدواج  از  پیــش  خدمــات 
اولویــت  داشــت: آنچــه همیشــه 
دارد موضــوع پیشــگیری اســت و 
بــرای  بایســتی  ازدواج  در مســاله 
ممکــن،  مشــکات  از  پیشــگیری 
از  پیــش  آموزشــی  برنامه هــای 
ــته  ــه داش ــراد جامع ــرای اف ازدواج ب
مرکــز  متاســفانه  کــه  باشــیم 
ــوز  ــه هن ــای علمی ــات حوزه ه خدم
ــاره اقدامــی نکــرده اســت  در ایــن ب
ــن موضــوع مهــم در دســتور  ــا ای ام
ــر  ــاءهلل در نظ ــرار دارد و ان ش کار ق
داریــم بــرای طابــی کــه قصــد 
ــی  ــای آموزش ــد برنامه ه ازدواج دارن

مفیــدی را تــدارک ببینیــم.

مرکــز  کــرد:  نشــان  خاطــر  وی 
بــه  تــا  دارد  نظــر  در  خدمــات 
را  خــود  ارتبــاط  مــداوم  طــور 
حفــظ  طــاب  باخانواده هــای 
مســئله  ایــن  در جهــت  و  کنــد 
خانواده هایشــان  و  طــاب  بــرای 
بحــث  در  مختلفــی  برنامه هــای 
ــی  ــات رفاه ــی و خدم ــارت افزای مه
و فرهنگــی چــون مســایل ورزشــی 
و اردوهــا اعــم از زیارتــی و تفریحــی 
دارد تــا بــا کار آفرینــی و پــر کــردن 
اوغــات فراقــت خانواده هــای طــاب 
در جهــت اهــداف کلــی کــه همــان 
ــواده ســالم اســت بتوانــد  بحــث خان

ــد. ــل کن ــق عم موف
انتهای پیام

به همت مرکز خدمات حوزه کرمان؛ 
همایش پیوند آسمانی در کرمان    

برگزار شد


