
بررسی راهکارهای پیشگیری از سرقت 
تجهیزات مخابراتی در استان گلستان

راهکارهای پیشگیری ازسرقت تجهیزات مخابراتی در نشست 
صمیمانه با فرمانده بسیج ادارات استان بررسی شد.دکتر غالمعلی 
فرمانده  تناور  سرهنگ  با  که  ای  صمیمانه  نشست  در  شهمرادی 
بسیج ادارات استان گلستان داشت ضمن تقدیر از اقدامات بسیج 
سرقت  از  پیشگیری  درجهت  مخابرات  با  همکاری  خصوص  در 
تجهیزات مخابراتی گفت : افزایش تعامالت بین مخابرات و بسیج 
موجب کاهش سرقت ها و همچنین خسارتهای وارده به مخابرات 
حفظ  و  نظام  پایداری  گلستان  منطقه  مخابرات  شد.مدیر  خواهد 
افزود:  و  دانست  مردم  تمام  اتحاد وهمدلی  را درگرو  اقتدار کشور 
این زمینه بسیار تالش  بایست در  دستگاههای خدمت رسان می 
کرده تا بهترین خدمات وسرویسها را به مردم ارائه داده و مخابرات 
را نیز در این زمینه مستثنی ندانست و ابراز امیدواری کرد همت 
مردم  رضایت  جلب  جهت  در  استان  مخابرات  وکارکنان  مدیران 
اینکه سعی خواهد شد  به  با اشاره  باشد .همچنین سرهنگ تناور 
سرقت  از  پیشگیرانه  های  برنامه  اجرای  خصوص  در  را  همکاریها 
توسعه  ارتباطی  مناسب  زیرساختهای  ایجاد  گفت:  دهد  افزایش 
بین  مشترک  های  برنامه  اجرای  و  داشت  برخواهد  در  را  استان 
بسیج و مخابرات دراین زمینه موثر است که از آن استقبال خواهیم 
 : وگفت  تقدیر  استان  در  مخابراتی  خدمات  از  پایان  در  کرد.وی 
کسب رضایت مردم از خدمات دستگاههای اجرایی باید دردستور 
برنامه ریزی  و  این راستا تالش  باشد و در  کار تمامی سازمان ها 

الزم صورت گیرد.

تعیین اعضای هیات نظارت و هیات اجرایی 
نهمین دوره انتخابات هیات مدیره سازمان 

نظام مهندسی ساختمان استان گیالن
عربانی  موسوی  حمیدرضا  مهندس  نوبری:  مهناز  رشت-   
رئیس اداره توسعه مهندسی و مقررات ملی و کنترل ساختمان اداره 
قانون  اجرای  اذعان داشت: در  استان گیالن  راه و شهرسازی  کل 
نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آیین نامه اجرایی آن، انتخابات 
اعضای هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گیالن 
در سال جاری برگزار خواهد شد که فرایند آن آغاز شده است.وی 
آگاهی اعضای سازمان از روند برگزاری انتخابات بر اساس موازین 
گسترده  مشارکت  و  بیشتر  اطمینان  ایجاد  جهت  در  را  قانونی 
اجرای  با   : کرد  تصریح  عربانی  دانست.موسوی  موثر  انتخابات  در 
سازمان  مدیره  هیئت  انتخابات  اجرایی  هیئت  آیین نامه،   ۶۲ ماده 
رحیمی  غالمرضا  مهندس  آقایان  ترکیب  با  استان  مهندسی  نظام 
)رئیس( مهندس سید احمد احمد پور )نایب رئیس(مهندس پیام 
شکری)منشی( مهندس سید موسی صرفجو- مهندس بهمن بابایی 
زیبنده )عضو(  و مهندس موسی  بازنشین- مهندس مهدی عفتی 
انتخاب شدند.رئیس اداره توسعه مهندسی و مقررات ملی و کنترل 
ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان گیالن با بیان اینکه به 
موجب ماده ۶۲ آیین نامه، »وزارت راه و شهرسازی« دستگاه نظارت 
شهرسازی  و  راه  کل  اداره  در  استان  نظارت  دستگاه  و  باشد  می 
ترکیب  با  استان  نظارت  اعضای هیئت   : است گفت  تشکیل شده 
کشاورز-  حسین  مهندس  )رئیس(  پدرام  ماکان  مهندس  آقایان 
مهندس رضا پورقاسم –مهندس سید حمیدرضا موسوی عربانی و 
حسین یوسف زاده تعیین شدند.موسوی عربانی خاطر نشان کرد: 
اعالم شرایط عضویت در هیئت مدیره، تعیین مهلت قبول تقاضای 
مربوطه،  مسائل  سایر  و  انتخابات  برگزاری  زمان  تعیین   ، نامزدی 
متعاقباً از طریق اطالعیه های هیئت اجرایی انتخابات اعالم خواهد 
شد.وی در پایان ابراز امیدواری کرد: اعضای سازمان نظام مهندسی 
ساختمان استان با شرکت فعال و گسترده و با رعایت کامل اخالق 
حرفه ای در انتخابات، وظیفه سازمانی و رسالت حرفه ای خود را 

به انجام رسانند

به مناسبت روز کارگر انجام شد؛

بازدید فرماندهی انتظامی استان از شرکت 
چوب و کاغذ استان مازندران

ساری-مرآتِی:در  روز کار و کارگر، سردار مرتضی میرزایی 
به اتفاق سرهنگ ساداتی معاونت اجتماعی نیروی انتظامی استان 
عرض  و  تولیدی  بزرگ  مجموعه  این  از  بازدید  ضمن  مازندران 
خداقوت و اهدای شاخه گل به کارگران این مجموعه بزرگ تولیدی، 

با مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره دیدار و گفت وگو کردند.
دکتر صفریان در این دیدار ضمن تبریک ایام مهمانی خدا، از 

فرماندهی انتظامی استان به خاطر این حضور قدردانی کرد.
وی همچنین با اشاره به در پیش بودن شب های نورانی قدر 
گفت: استفاده از این فرازهای معنوی و نزدیک شدن به خدا، موجب 
می شود انسان در کارهای عادی روزانه نیز موفقیت های چشمگیری 

را تجربه کند و ما این تجربه را از زمان دفاع مقدس داریم.
صفریان همچنین از تالش نیروهای خدوم انتظامی در تأمین 
فرماندهان و  احترام  و  و گفت: حفظ حرمت  امنیت قدردانی کرد 

نیروهای عزیز انتظامی در هر رده ای واجب است. 
مدیرعامل شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران در ادامه گفت: 
حضور شما در این مکان، مایه دلگرمی ما و کارگران و پرسنل این 

مجموعه است.
 صفریان در ادامه افزود: امروز حوزه تولید و صنعت نیز مانند 
میدان جنگ است و اگر می خواهیم برنده جنگ اقتصادی دشمن 
همه  همراهی  و  حمایت  به  و  کنیم  خالی  را  سنگر  نباید  باشیم 

دستگاه ها نیاز داریم.
مدیرعامل شرکت چوب و کاغذ مازندران همچنین از حمایت 
و همراهی نماینده مقام معظم رهبری در استان، استاندار مازندران، 
مجلس  در  ساری  شهرستان  نمایندگان  و  دادگستری  کل  رییس 

شورای اسالمی از این مجموعه تولیدی قدردانی کرد.
مقام  گفت:  کارگر،  روز  تبریک  ضمن  نیز  میرزایی  سردار 
معظم رهبری َحِفَظهُ اهلُل به تولید و اقتصاد بسیار اهمیت می دهند 
و  یکدل  مجموعه  این  با  دستگاه ها  همه  که  هستم  خوشحال  و 

یک جهت شدند تا شاهد تحوالت خوبی در این مجموعه باشیم .
در  فعالیت  مازندران همچنین گفت:  استان  انتظامی  فرمانده 
می تواند  هم  و  است  دشوار  هم  سنگر  این  تقویت  و  تولید  سنگر 
یکی از مولفه های اصلی مقابله با دشمن باشد و در صورت موفقیت، 

دشمنان و بدخواهان را شکست دهد.
سردار میرزایی خاطرنشان کرد: این مجموعه از سرمایه های استان 
است و باید با تأمین مواد اولیه، از این سرمایه صیانت کرد و اجازه نداد 

تولید متوقف و این سرمایه، حتی یک روز بالاستفاده بماند.
هرگونه  برای  آمادگی  اعالم  استان ضمن  انتظامی  فرماندهی 
همکاری با این مجموعه بزرگ تولیدی و کارگری در استان از همه 
دستگاه های دولتی و نهادهای انقالبی خواست کمک کنند تا چرخ 

تولید در مجموعه چوب و کاغذ مازندران از حرکت باز نایستاد .

دیدار نماینده مردم علی آباد در مجلس با 
رئیس مخابرات این شهرستان

با حضور  اسالمی  مجلس شورای  در  آباد  علی  مردم  نماینده 
دیدار  مزیدی  کوروش  مهندس  با  شهرستان  این  مخابرات  در 
با  دردیدار  افزود:  خبر  این  اعالم  با  مزیدی  کوروش  کرد.مهندس 
توسعه  در خصوص  رو  پیش  مسائل  و  موانع  رفع  بر  دکترنوروزی 
شد.  نظر  تبادل  و  بحث  کتول  آباد  علی  شهرستان  در  مخابرات 
ارزیابی  مثبت  با  کتول  آباد  علی  شهرستان  مخابرات  اداره  رئیس 
کردن عملکرد مخابرات در کسب رضایتمندی مشترکان گفت : این 
بالغ بر 41 هزار  اینترنت پرسرعت و  شهرستان با ۶008 مشترک 
و  بوده  برخوردار  نفود ۲8 درصدی  از ضریب  ثابت  تلفن  مشترک 
امیدواریم بتوانیم با اجرای برنامه های دردست اقدام در سال جدید 

شاهد توسعه و رشد شاخصهای ارتباطی در این شهرستان باشیم.

خبرخبر

آذربایجان شرقی - مجید مسلمی: مدیرکل تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی استان آذربایجان شرقی گفت: یکی از 
مولفه های پشتیبانی، صیانت از سرمایه های انسانی و رشد 
فضای امید برای نخبگان تولید و اعتالی فرهنگ کار است.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز، حسین فتحی در دیدار 
تشکل  نمایندگان  و  کارگر  هفته  بزرگداشت  ستاد  اعضای 
با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه  های کارگری 
امام جمعه  بیت  محل  در  کارگر  روز  با  همزمان  که  تبریز 
های  عرصه  در  کارگران  نقش  بیان  با  شد،  برگزار  تبریز 
کارگران  نقش  اظهار کرد:  فرهنگی،  و  اجتماعی  اقتصادی، 
در تمامی عرصه ها بی بدیل است و همانند کادر درمان در شرایط حساس با حضور فعال در عرصه کار و تالش لحظه 

ای  خط تولید را متوقف نکردند.
رئیس ستاد بزرگداشت هفته کارگر افزود: با همت و تالش جمعی کارگران و کارفرمایان و علیرغم محدودیت ها 

کمترین میزان تعدیل نیروی کار و بیشترین میزان اشتغال را در سال ۹۹ داشتیم.
وی یکی از مولفه های مهم در تحقق شعار سال را صیانت از سرمایه های انسانی عنوان کرد و افزود: محور اصلی 
و  اقتصادی  این قشر عظیم و سختکوش در عرصه های مختلف  نقش  دادن  نشان  واقع  کارگر در  برنامه های هفته 

نکوداشت خدمات صادقانه و بی دریغ کارگران در سنگر تولید است.
فتحی ضمن تاکید بر حفظ کرامت و منزلت کار و کارگر در تبیین جایگاه مقدس کار و گارگر و با اشاره به فرمایشی 

از حضرت امام رضا )ع( بیان داشت: عرق جبین کارگر معادل خون شهید در میدان جهاد است.

روابط  معاون  مجید مسلمی:   - آذربایجان شرقی 
کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان آذربایجان 
زمزم که  نمونه شرکت  کارگران  از  تجلیل  آئین  در  شرقی 
همزمان با روز کارگر در محل نمازخانه این شرکت برگزار 
شد، اظهار کرد: مجموعه تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان 
در خدمت  تولید  موانع  رفع  راستای  در  تمام  پشتیبانی  با 

واحدهای تولیدی صنعتی است.
با  عبدحافظ  سعید  تبریز،  در  ما  خبرنگار  گزارش  به 
با  کارگر  روز  عنوان  به  اردیبهشت   11 نامگذاری  به  اشاره 
قدردانی از تالش های ارزشمند کارگران در عرصه های کار 
و تالش، افزود: تالش کارگران در عرصه کار همانند جهاد در راه خداست و این نشان از قداست، منزلت و جایگاه کار 

در پیشگاه خداوند متعال است.
وی در تبیین نقش و جایگاه کارگران در عرصه های مختلف اقتصادی، تصریح کرد: چرخ های تولید با دستان 
توانمند شما کارگران به عنوان سربازان و پیشگامان عرصه اقتصادی به چرخش در می آید و ما در همه حال قدردان 

زحمات و تالش های ارزشمند شما در افتخار آفرینی برای ایران اسالمی هستیم.
معاون روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی با ابالغ تبریک و سالم گرم دکتر فتحی 
تکریم مقام شامخ کارگران  راستای  با شکوه در  این مراسم  برگزاری  از  استان،  اجتماعی  رفاه  و  تعاون، کار  مدیرکل 
قدردانی کرد.در انتهای این مراسم باشکوه که همزمان با برپایی ضیافت افطاری برگزار شد، از کارگران نمونه شرکت 

تولیدی زمزم با اهداء لوح، تقدیر شد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی:

 صیانت از سرمایه های انسانی از مولفه های مهم 
در تحقق شعار سال است

معاون روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی:

 تالش کارگران در عرصه کار همانند جهاد 
در راه خداست

مدیرکل اوقاف استان قم گفت: شب قدر قابل درک نیست مگر با شناخت 
انسان کامل زیرا این مسئله، محور شب قدر است.

به گزارش روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان قم، حجت االسالم 
والمسلمین عباس اسکندری در برنامه »تسبیح سحر« که از جوار حرم مطهر 
امامزاده موسی مبرقع)ع( و به صورت زنده از سیمای مرکز قم روی آنتن رفت با 
اشاره به شب های قدر اظهار کرد: درک اهمیت و جایگاه این شب اهمیت فراوانی 

دارد و باید با اتکا به آیات و روایت به این حقیقت برسیم.
وی افزود: شب قدر قابل درک نیست مگر با شناخت انسان کامل زیرا این 

مسئله، محور شب قدر است.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم با اشاره به یکی از یاران امیرالمومنین 
علی)ع( به نام اصبغ بن نباته عنوان کرد: او ارادت ویژه ای به حضرت داشت و در مسیر 
محبت به ایشان فداکاری های بسیار کرده بود؛ او در واپسین روزهای زندگی ایشان نزد 

حضرت علی)ع( رسیدند تا عیادتی داشته باشد و کالمی از آن حضرت بشنود.
آخرین  در  اکرم)ص(  پیامبر  کردند  بیان  علی)ع(  حضرت  داد:  ادامه  وی 
روزهای زندگی شان به من فرمودند به مردم بگو هر کس در حق پدر و مادرش جفا 
کند ملعون است، هر کس از موالی خود بگریزد ملعون است و هر کس اجر اجیر 
خود را ندهد لعنت خدا بر او باد؛ این سخن را عینا برای مردم بیان کردم و کسی 
از انتهای مجلس برخاست و خواستار توضیح بیشتر شد و من هم از پیامبر)ص( 
همین مسئله را پرسیدم و ایشان فرمودند حق پدر به معنای حق من است زیرا 
من و علی پدر امت هستیم، گریختن از موال هم به همین معناست چون من و 
تو موالی این امتیم و در مورد سومین نکته هم باید به آیه »»ُقْل ال أَْسَئُلکْم َعلَیِه 

َة فِی الُْقْربی« اشاره کرد و اگر کسی محبت اهل بیت)ع( را نداشته  أَْجراً إاِلَّ الَْمَوَدّ
باشد ملعون خواهد بود.

اسکندری با بیان اینکه حضرت علی)ع( در سخنی برگرفته از فرمایش حضرت 
محمد)ص( به مهمترین نکات اشاره کرده اند گفت: آخرین کالم موال علی)ع( در شب 
قدر، به شناخت انسان کامل یعنی اهل بیت پیامبر مربوط می شود، باید بدانیم امکان 
ندارد اهمیت شب قدر را درک کنیم مگر اینکه به شناخت انسان کامل برسیم.مدیرکل 
اوقاف و امور خیریه استان قم مصداق انسان کامل در عصر حاضر را امام زمان)عج( 
دانست و تصریح کرد: با توسل به رسول خدا)ص( و ائمه اطهار)ع( می توانیم به این 

شناخت برسیم و با اتکا به همین توسل، آنچه صالح ماست را از خداوند بخواهیم.
وی به ویژگی های شب قدر اشاره و ابراز کرد: این شب افضل از هزار ماه است 

یعنی چیزی حدود 8۳ سال که با عمر انسان برابری می کند، در حقیقت اگر آدمی 
در شب قدر کار خیری انجام دهد گویی تمام عمر خود را کار خیر کرده است.

اسکندری با بیان اینکه به تصریح قرآن کریم فرشتگان همراه با فرشته اعظم 
روح در شب قدر به زمین فرود می آیند گفت: مقدرات همه عالم همراه با سالم 

پروردگار در شب قدر برای انسان کامل آورده می شود.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم افزود: نباید از این فرصت بزرگ غفلت 
کنیم بلکه باید هر آنچه می خواهیم از خداوند بخواهیم زیرا پروردگار عالم در این 

شب بار عام داده و گفته است همه به درگاه من بیایند و دعا کنند.
وی با بیان اینکه با استفاده از فرصت شب قدر و از طریق دعا و مناجات 
می توانیم مقدرات خود را به بهترین وجه از خداوند طلب کنیم گفت: حتی ممکن 
است انسان نظر پروردگار را جلب کند و حوادث و بالیا را از خود دور کند و به 
عمر خود بیفزاید زیرا برای خداوند مشکلی نیست که مقدرات را تغییر دهد و بر 

عمر بندگانش اضافه کند.
اسکندری به اعمال شب قدر اشاره و خاطرنشان کرد: دعا، مناجات و شب 
زنده داری از اعمال مهم این شب محسوب می شود ولی در بین همه اینها، افضل 

اعمال، کسب علم و معرفت و مباحثه علمی است.
مدیرکل اوقاف استان قم با بیان اینکه رهبر معظم انقالب پرچم رشد علمی 
را به دوش گرفته اند گفت: الزم است در این شرایط که نیاز به توسعه علم و دانش 
داریم، از طرق مختلف به این کار کمک کنیم و یکی از این کارها، وقف علمی است 
زیرا دانشمندان و محققان ایرانی در حال تالش برای رسیدن به قله های علم و 

دانش هستند و نیاز به پشتوانه های مالی دارند.

مدیرکل آموزش وپرورش مازندران به مناسبت فرا رسیدن 1۲ اردیبهشت 
روز تکریم از مقام معلم پیام تبریک صادر کرد.

به گزارش اداره اطالع رسانی و روابط عمومی آموزش وپرورش مازندران؛ 
متن پیام علیرضا سعدی پور به شرح زیر است: 

به نام آنکه جان را فکرت آموخت
چراغ دل به نور جان برافروخت

َّما بُِعثُت ُمَعلِّماً .     اِن
»من معلم برانگیخته شدم«. رسول اکرم)ص(

بر همه شما آموزگاران، معلمان، دبیران و  بزرگداشت مقام معلم  هفته 
در حدیث  که  فرهنگ  حوزه  جهادگران  و  تربیت  و  تعلیم  مشعل داران  همه 

شریف نبوی)ص( کارتان هم پایه با کار نبّوت توصیف شد، مبارک باد.
جایگاه  و  مقام  بزرگداشت  هفته  1۲اردیبهشت 1400و  به  شرایطی  در 
رفیع معلم رسیدیم که هنوز ویروس منحوس کرونا، دست از سر جامعه بشری 
برنداشته و امسال نیز همه برنامه ها باید برابر مقررات و پروتکل های ستاد ملی 

مقابله با کرونا محدود و از راه دور باشد.
از ما  کرونا موجب شد برای دومین سال متوالی، این سعادت و توفیق 

سلب شود که در جمع گرم و صمیمی شما حاضر شویم، سخنان ارزشمند و 
نظرات سازنده و راهگشای شما را بشنویم، دستان بی ادعای شما را بفشاریم و 
از همه شما به صورت حضوری قدردانی کنیم اما چه توان کرد که همه گیری 
کرونا و ضرورت حفظ سالمت شما فرماندهان اتاق فکر دستگاه تعلیم و تربیت، 

برای ما اولویت بوده و خواهد بود.
این ایام مبارک را با گرامیداشت یاد شهید بزرگ و معلم انقالب، آیت اهلل 
مرتضی مطهری، شهیدان فرهنگی و همه معلمانی که بر اثر بیماری کووید 
1۹جان خود را از دست دادند گرامی می داریم و برای شادی روح همه این 

عزیزان صلوات می فرستیم.
دستاوردهای علمی دانش آموزان استان طی یک ساله اخیر در کنکور، 
تالش  گویای  به خوبی  کشوری  فرهنگی  مسابقات  و  علمی  المپیادهای 
فداکارانه شما معلمان در آموزش مجازی است که رتبه آموزش و پرورش 
و  فخر  مایه  و  دادید  ارتقا  پله  چند  کشور  سطح  در  را  مازندران  استان 

مباهات ما شدید.
اینجانب ضمن تبریک مجدد هفته معلم، از همه شما آموزگاران و معلمان 
قدردانی می کنم و برای شما و اعضای محترم خانواده تان سالمت و سعادت 

آرزو می کنم و دعا می کنم تا اول مهر، این ویروس از سطح جامعه انسانی محو 
شود و ما بتوانیم در کالس درس و در فضای مدرسه، با شما سرداران فرهیخته 

و بی ادعا تجدید دیدار کنیم.
علیرضا سعدی پور
مدیرکل آموزش وپرورش مازندران

مراسم تکریم و معارفه مسئول بسیج کارکنان دانشگاه صنعتی قم با حضور 
رئیس سازمان بسیج کارمندی استان قم برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه در این مراسم که درسالن جلسات حوزه 
ریاست دانشگاه صنعتی قم برگزار شد دکتر رضایی نور رئیس دانشگاه صنعتی قم 
ضمن خیر مقدم به میهمانان جلسه به تبیین نقش بسیج کارکنان در ایجاد همدلی 
و پویایی در دانشگاه پرداخت و ابراز داشت: بسیج کارکنان می تواند الگوی مناسبی 
در تبلیغ ارزشهای انقالب باشد. رئیس دانشگاه صنعتی قم ضمن جلیل از زحمات 
مسئول سابق بسیج کارکنان دانشگاه گفت در گذشته برخی از جریان های سیاسی 
خاص قصد داشتند دانشگاه را به حاشیه ببرند که با تدابیر الزم اقدامات آنان خنثی 
شد و دانشگاه در مدار آرامش قرار گرفت. وی افزود:در سایه اتحاد و همدلی بوجود 
آمده دانشگاه صنعتی قم توانست موفقیتهای بزرگی را به دست آورد. دکتر رضایی 
نور با اشاره به کسب رتبه اول کشور در اشتغال دانش آموختگان مقطع کارشناسی 
و قرار گرفتن دانشگاه صنعتی در رتبه 11 تا 1۵ رتبه بندی پایگاه استنادی جهان 
علوم اسالم و همچنین کسب مجوز جذب دانشجویان خارجی گفت: با توجه به 
مرکزیت شهرمقدس قم بعنوان پایگاه جهان تشییع و واقع شدن دانشگاه صنعتی 
قم در آن،این دانشگاه می تواند مرکز مناسبی برای تربیت مهندسان متدین در 

جهان اسالم باشد. 

حجت االسالم دکتر قربانی مبین رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری 
در دانشگاه در ادامه این جلسه ضمن خیرمقدم به حاضرین گفت: بسیج با اخالق 
مداری و جذب حداکثری در هر عرصه ای که وارد شده، توانسته است موفق باشد. 
وی با سفارش به جذب حداکثری و پرهیز از اختالف و دو دستگی ادامه داد: حسب 
توصیه های مقام معظم رهبری حفظه اهلل و امام راحل تا می توانیم باید قلوب را 
به هم نزدیک کنیم. تحقق این موضوع نیروی مضاعفی را در جهت سازندگی همه 

امور ایجاد می کند.سرهنگ حسن پور مسئول سازمان بسیج کارمندی استان قم 
در مراسم معارفه مسئول بسیج کارکنان دانشگاه صنعتی قم، ضمن آرزوی قبولی 
طاعات وعبادات حاضرین گفت بسیج متعلق به همه اقشار است. در جامعه سالیق 
متفاوتی وجود دارد. متاسفانه برخی کج سلیقگی ها باعث جدا شدن این نیروها 
و ایجاد دودستگی شده است. وی با تاکید بر اینکه هنر بسیج، جذب حداکثری 
است گفت مسائل حاشیه ای باید کنار زده شود. با اتحاد می توان تمام مشکالت 
داخلی کشور را برطرف کرد. وی اضافه کرد تربیت کارمند تراز انقالب از اهداف 
بسیج کارمندی است و بهترین مکان برای شروع این منظور دانشگاه است.بسیج 
کارکنان می تواند الگوی تربیتی مناسبی در محیط خدمت باشد و اخالق مداری 

اسالمی را ترویج نماید.
در ادامه حجت االسالم توکلی مسئول جدید کارکنان با اشاره به سنگینی 
این مسئولیت اظهار امیدواری کرد که در چارچوب وظایف محوله بتواند انتظارات 
مطرح شده را برآورده نماید.وی گفت برای تحقق اهداف و ترویج فرهنگ بسیجی 
در میان کارکنان منفعل عمل نخواهد کرد و در این زمینه از تمام نیروهای ارزشی 

و همچنین ابزارهای الزم جهت پویایی دانشگاه کمک خواهد گرفت.
این مراسم پس از قرائت حکم انتصاب حجت االسالم توکلی به سمت مسئول 

بسیج کارکنان دانشگاه صنعتی قم پایان یافت.

سارا فیضی – سنندج:  ازدواج سفید امروزه به عنوان چالشی جدید در 
میان جوانان جامعه ما پدید آمده است.مهم ترین عواملی که گرایش جوانان را 
به این رابطه بیشتر ساخته مشکالت مالی جوانان، عدم اعتقاد به ازدواج رسمی 

،سستی اعتقادات مذهبی، افزایش آمار طالق و متعاقبا افزایش مردان و زنان تنها، 
توقعات باال، الگوبرداری از ماهواره،نداشتن امنیت شغلی و افزایش سن ازدواج را 
می توان برشمرد.ازدواج سفید باعث عدم تعهد طرفین نسبت به یکدیگر کاهش 
اعتماد طرفین نسبت به یکدیگر افزایش آمار طالق در جامعه کاهش فرزندآوری 
و ... میگردد زیرا ازدواج سفید بدون ازدواج رسمی و قانونی صورت گرفته و بنیان 
خانواده را متزلل ساخته و موجب پایین آمدن ازدواج های رسمی گردیده است.
اغلب جوانانی که ازدواج سفید را به عنوان زندگی مشترک انتخاب می کنند در 
خانواده هایی بزرگ شده اند که از هم گسیخته یا فرزندان طالق یا بدسرپرست 
و یا تک سرپرست بوده و با آسیب های اجتماعی بزرگ شده اند و به دالیل 
روانشناختی و اجتماعی بیشتر به ازدواج سفید تمایل دارند.ازدواج سفید در جامعه 
ما به عنوان یک شوک فرهنگی مطرح شده زیرا شناخته شده عموم نیست و از 
طرفی مغایر با شرع و اسالم است زیرا این ازدواج زندگی مشترک غیر رسمی یک 
زوج است بدون داشتن تعهد و بدون ثبت رسمی بلکه داشتن رابطه آزاد و تنها 
با توافق دو طرف است.ازدواج سفید مضراتی برای طرفین و جامعه دارد زیرا نود 

درصد ازدواج های سفید به ازدواج رسمی ختم نمی گردد و عمر رابطه زود تمام 
می گردد و به جدایی ختم می شود زیرا دو طرف هیچ هدف مشترکی ندارند و از 
امنیت اجتماعی و روانی و عاطفی و مالی محروم هستند.زنان نیز به دلیل روحیات 
خاص خود بیش از مردان وابسته شده و در صورت شکست با آسیب بیشتری 
نسبت به مردان مواجه شده و استرس و فشار روانی بسیاری بر زن وارد شده و 
امکان طرد شدن از طرف خانواده و اجتماع در زنان بیشتر است.راهکارهایی برای 
مقابله با ازدواج سفید نیز وجود دارد. با فرهنگ سازی و آگاه سازی و اطالع رسانی 
عمومی زیرا تاثیر گذارترین راه مقابله با ناهنجاری و رفتار غلط اخالقی و خارج از 
عرف جامعه آگاه سازی و اطالع رسانی دقیق و اقناع افکار عمومی است خانواده 
ها نیز از طریق تسهیل و آسان سازی مقدمات ازدواج می توانند جامعه را از هر 
گونه خطری که می تواند بنیان خانواده را از هم پاشیده و سست نماید جلوگیری 
نمایند و جوانان را با افزایش پایبندی به ارزش ها و باورهای دینی و فرهنگ سازی 
و تشویق به ازدواج دائم از میزان تمایل به ازدواج سفید آگاه کرد و جامعه را از 

چنین پیوندهای شومی مصون نگه داشت.

درک حقیقت شب قدر جز با شناخت انسان کامل میسر نمی شود؛

اهمیت احیای وقف علمی در شب قدر

به مناسبت هفته معلم صادر شد؛

پیام مدیرکل آموزش و پرورش مازندران به مناسبت فرا رسیدن روز معلم

مسئول جدید بسیج کارکنان دانشگاه صنعتی قم معرفی شد

بررسی علل جامعه شناسی و روانشناختی گرایش جوانان به ازدواج سفید
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