منجی و آخرالزمان
عنوان نرمافزار

موسسه تولیدکننده

عیٌوبی غزة ٍ آخزالشهبى

هَػَد

شرح نرمافزار
عیٌوبی غزة ٍ آخزالشهبى حبصل هطبلؼِ ٍ بزرعی رٍیکزد آخزالشهبًی عیٌوبی غزة اعت اس رٍسّبی آغبسیي تَلذ
عیٌوب تب بِ اهزٍس .بِ ّوزاُ دعتِ بٌذی هَضَػبت ٍ هصبدیق ببرس عیٌوبیی ٍ تحلیل فیلن ّبی بزگشیذُ .ایي احز بب
عخٌزاًی اعتبد اعوبػیل ؽفیؼی عزٍعتبًی ٍ ًوبیؼ فیلن ّبی بزگشیذُ اهکبى ؽٌبعبیی ٍ تحلیل عیٌوبی آخزالشهبًی
غزة را فزاّن هی آٍرد.

ًقؾِ راُ ظَْر
ظَْر ٍ سهیٌِ عبساى

ًقؾِ راُ ظَْر ػٌَاى عخٌزاًی هغتٌذی اعت کِ بِ اعتٌبد رٍایبت ،هَضَع ٍ سهیٌِ عبساى ظَْر هقذط حضزت ٍلی
هَػَد

ػصز را هَرد کٌکبػ قزار هی دّذ .تقَین ٍاقؼِ ظَْر ٍ عزسهیي حَادث ٍ رخذادّبی هٌتْی بِ ظَْر کبزی رٍاى ٍ
علیظ بیبى ؽذُ اعت.
آرهگذٍى ًبم صحزایی اعت در فلغطیي اؽغبلی ٍ اس ًظز هغیحیبى صْیًَیغت هحل درگیزی ٍ جٌگ بشرگ آخزالشهبًی

آرهگذٍى

هَػَد

ایي اعت آخزالشهبى

هَػَد

ظَْر دجبل

----

کِ در آى ًیزٍّبی بشرگ جْبى درگیز جٌگ هی ؽًَذ ٍ پظ اس آى حضزت هغیح ظَْر هی کٌذ .ایي احز بِ بزرعی ٍ
تحلیل ایي عٌبریَ ٍ تَطئِ ّبی ًْفتِ ػلیِ اعالم ٍ هغلوبًبى هی پزداسد .ایي احز حبصل عخٌزاًی اعتبد اعوبػیل ؽفیؼی
عزٍعتبًی اعت.
عخٌزاًی جبهؼی اس اعتبد اعوبػیل ؽفیؼی عزٍعتبًی کِ ّوزاُ بب پخؼ فیلن بب هَضَع «حَادث آخزالشهبى» ٍ ارائِ
هجوَػِ ای اس آهبرّب اس حَادث جبری در جْبى ٍ ػکظ ّب ،بِ بزرعی ٍ تحلیل «ؽزایط آخزالشهبًی» هی پزداسد .ارائِ
هجوَػِ ای اس رٍایبت هٌقَل اس سببى حضزات هؼصَهیي (ع) ایي احز را سیٌت ٍیشُ بخؾیذُ اعت.
یي هجوَػِ ؽبهل :تبریخچِ ادیبى(یَْدیت ،هغیحیت ،اعالم) – تبریخچِ جٌگْبی صلیبی  -خبًذاى فزاػٌِ هصز –
خبًذاى علطٌت هصز ٍ خبًذاى ریبعت جوَْری ایبالت هتحذُ آهزیکب ٍ ریؾِّبی فزاهبعًَزی ٍ ػقبیذ ٍ افکبرآًْب ٍ
ًحَُ هذیزیتؾبى بزجْبى ٍ عزاًجبم ایي جْبى هیببؽذ.
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کتببخبًِ :ؽبهل  051ػٌَاى کتبة بب قببلیت یبدداؽت بزداری،جغتجَ،چبپ ٍ...
هقبالت :ؽبهل 511ػٌَاى هقبلِ در هَضَػبت گًَبگَى بب قببلیت یبدداؽت بزداری ،جغتجَ،چبپ ٍ...
پزعؼ ٍپبعخ :ؽبهل  411پزعوبى در هَضَػبت هختلف ٍ طبقِ بٌذی ؽذُ بب قببلیت یبدداؽت بزداری ،جغتجَ،چبپ
ٍ...
هٌجی هَػَد

ًزم افشاری هبیي

پبیبى تبریخ ٍ آخزالشهبى

هَػَد

آیبت ٍ رٍایبت :ؽبهل آیبت قزآى درببرُ اهبم ػصز(ػج)ٍ ّوچٌیي رٍایبتی اسائوِ درببرُ اهبم ػصز(ػج)
گفتوبى :عخزاًی بشرگبًی ّوچَى اعتبد کبفی(رُ)،آیت اهلل هکبرم ؽیزاسی ،حجت االعالم ّبؽوی ًضاد،اعتبد رحین پَر
اسغٌذی،حجت االعالم فبطوی ًیب ،دکتز ػببعی،حجت االعالم پٌبّیبى ،حجت االعالم آیتی ٍ...در هَردهْذٍیت ٍ اهبم
ػصز
گبلزی تصبٍیز :ؽبهل تصبٍیزی اسبٌبی جوکزاى قذین ٍ جذیذ ٍّوچٌیي تصبٍیز گلچیي بب هَضَع اهبم ػصز(ػج)
ایي احز ،حبصل گفت ٍ گَی اعتبد اعوبػیل ؽفیؼی عزٍعتبًی درببرُ پبیبى تبریخ ٍ آخزالشهبى اعت کِ در پبًشدّویي
بزًبهِ اس هجوَػِ راس اس ؽبکِ  4عیوبی جوَْری اعالهی ایزاى پخؼ ؽذ
 .0ایي اعت آخزالشهبى .2 ،عیٌوبی غزة ٍ آخزالشهبى .3 ،ؽیطبى پزعتی .4 ،غزة ،اعالم ٍ آخزالشهبىً .5 ،ؾبًِ ّبی

هجوَػِ لَح ّبی فؾزدُ
فزٌّگی «اًتؾبرات ّالل»

پبیبى ٍ غزة .6 ،فزقِ ّبی عبسی اعتؼوبر .7 ،بْبئیتٍّ .8 ،ببیت .9 ،تصَف .01 ،فزضیِ تکبهل اًَاع .00 ،پؾت پزدُ
ـ

جٌگ ّبی جْبًی .02 ،قَم ًؾبى ؽذُ .03 ،پزٍصُ  .04 ،2102هغتٌذ ظَْر .05 ،فزاهبعًَزی ٍ دجبل آخزالشهبى.06 ،
ؽَالیِ ّبی هؼبذ .07 ،عزسهیي ّبی درگیز (یوي) .08 ،پبیبى تبریخ .09 ،هغتٌذ فبس  .21 ،3ؽَالیِ ّبی هبلت .20،ػذاة
دخبى .22 ،کوًَیغن .23 ،راس دالر
هخلج هقذط عزسهیي بشرگی اعت هیبى عِ هغجذ (هغجذالحزام ،هغجذاالقصی ٍ ،هغجذ کَفِ) ،بب ًقؼ آفزیٌی بشرگ

هخلج هقذط

هَػَد

هزدی کِ فزدا را دیذ

هزکش تخصصی هْذٍیت

تبریخی ،فزٌّگی ،اقتصبدی ٍ عیبعی در جْبى .چگًَِ ایي هخلج اس چؾن هغلوبًبى دٍر ًگِ داؽتِ ؽذُ اعت؟ ایي
هٌطقِ چِ ًقؾی در آخزالشهبى ایفب هی کٌذ؟ ٍ ببالخزُ ایٌکِ چزا غزة چؾن طوغ بِ ایي هخلت دٍختِ اعت؟ ایي احز
حبصل عخٌزاًی اعتبد اعوبػیل ؽفیؼی عزٍعتبًی اعت.
تحلیل ٍ بزرعی فیلن هزدی کِ فزدا را دیذ(پیؾگَییْبی ًَعتزا داهَط ٍ بزخی ببسیْبی یبراًِای)
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ایي هجوَػِ کِ بِ صَرت ًزم افشار چٌذ رعبًِ ای تْیِ ؽذُ در بزگیزًذُ هببحج هطزح ؽذُ در علغلِ ًؾغت
ّبی فزٌّگ هْذٍی حَل هَضَع «ًؾبًِ ّبی پبیبى ٍ غزة» اعت کِ بِ اًضوبم ػکظ ّب ٍ فیلن ّبی هزتبط ٍ
ًؾبًِ ّبی پبیبى ٍ غزة

هَػَد

قَم ًؾبى ؽذُ

هَػَد

هجوَػِ ای اس ًغوبت ٍ ادػیِ هْذٍی هی ببؽذ .ایي هجوَػِ حبصل عخٌزاًی اعتبد اعوبػیل ؽفیؼی عزٍعتبًی
ٍ اعتبد حویذ کخیزی بب هَضَػبت سیز اعت:
 .0ایذئَلَصی آرهگذٍى؛  .2غزة ٍ آخزالشهبى؛  .3هخلت هقذط؛  .4اس جٌگ ّبی صلیبی تب فزقِ عبسی هؼبصز؛
 .5دیي آیٌذُ ٍ آیٌذُ دیي (دکتز حویذ کخیزی).
عخٌزاًی اعتبد ؽفیؼی عزٍعتبًی درخصَؿ ًقؼ ایزاى ٍ ایزاًیبى در ٍاقؼِ ؽزیف ظَْر
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