
کرونا، قدرت مدیریتی پدران را 
کاهش داده است

تشدید برخورد با اراذل و اوباش 
و عامالن نا امنی

فرمانده نیروی انتظامی در دیدار با امام جمعه مشهد عنوان کردیک روان شناس در گفت وگو با قدس مطرح کرد

بی شــک کرونا بر تمامی ســاحت های زندگی بشر 
اثرگــذار بوده اســت. چنانکه این روزهــا به وضوح 
می توان آثار این قضیه را بر روابط و جنبه های متعدد 
زندگی خانوادگی دید. دکتر حمید نجات، روان شناس 
درهمین باره و به بهانه روز خانواده به قدس می گوید: 
هر عاملی که وارد زندگی ما شــود و به نوعی مسیر 
زندگی ما را تغییرداده و نیازمند سازگاری باشد را به 

عنوان استرس می شناسیم...

 فرمانده ناجا گفت: برخورد با اراذل و اوباش و عامالن 
ناامنی و اوباش گری در کشور تشدید می شود.سردار 
حسین اشتری ظهر روز گذشته به همراه جمعی از 
فرماندهان انتظامی استان خراسان رضوی با آیت اهلل 
ســیداحمد علم الهدی، نماینده ولی فقیه در استان 
دیدار و گفت وگو کردند. فرمانده ناجا در این دیدار با 
اعالم اینکه پلیس برای برگزاری باشکوه مراسم محرم 

و تاسوعا و عاشورای... .......صفحه 3 .......صفحه 3 

خطونشانجبههمقاومتبرایصهیونیستها
دربیانیه مشترک  وعاظ و خطبای 

مشهدی عنوان شد

ابالغیه ستاد مبارزه 
با کرونا، مبنای 

جلسات عزاداری

.......صفحه 2 

در گفت وگو با رئیس هیئات 
مذهبی استان عنوان شد

۳۰۰ فضای باز 
درمشهد آماده 

برگزاری مراسم 
عزاداری محرم

در آســتانه ماه محرم و صفر، ماه حــزن و اندوه آل اهلل و 
شهادت حضرت سیدالشهدا)ع( و یاران  باوفایش، عزاداری 
حضرت سیدالشهدا)ع( باشــکوه برگزار می شود. رئیس 
شــورای هیئت های مذهبی اســتان خراسان رضوی با 
اعالم این مطلب در گفت وگو بــا خبرنگار ما می گوید: 
مراسم عزاداری هیئت های مذهبی با رعایت پروتکل های 
بهداشــتی و فاصله گذاری اجتماعی باشــکوه و عظمت 
برگزار خواهد شــد. ســیدمهدی طباطبایی با تأکید بر 
اینکه در اجرای برنامه های این روزها تابع دستورالعمل 
ستاد ملی مبارزه با کرونا هستیم، بیان می دارد: در قالب 
دستورالعمل ستاد ملی مبارزه با کرونا مراسم عزاداری در 

مشهد و سایر شهرستان های...

همزمان با روز مقاومت اسالمی، همایش بین المللی لشکر فاطمیون در حرم مطهررضوی  برگزار شد

.......صفحه 4 

معاون شهرسازی 
منطقه3 شهرداری مشهد خبرداد

بازارداغ»بامفروشی«
درمناطقحاشیهای

جمعی از خطبا و وعاظ مشهد در خصوص نزدیکی ماه محرم و برپایی 
عزای ســرور و ساالر شهیدان در این شــهر، بیانیه ای صادر کردند و 
خواستار مســاعدت الزم از سوی نهادها و دستگاه  های مربوطه برای 

برپایی مراسم عزاداری در فضای باز شدند...

معاون شهرسازی منطقه3 شــهرداری مشهد در خصوص گسترش 
بام فروشی در مناطق حاشیه ای مشهدمقدس گفت: این اتفاق معموالً 
در مناطق کم برخوردار رخ می دهد زیرا مردم توانایی مالی الزم برای 

.......صفحه 3 سکونت در واحدهای شهری...
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول
ش��رکت تعاونی کارکنان انتقال نیرو رأس س��اعت 15 روز سه ش��نبه 99/06/25 در محل مسجد حجت، 
خیابان امام رضا)ع( برگزار می ش��ود از کلیه اعضای محترم دعوت می ش��ود با در دس��ت داشتن کارت 

شناسایی جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل حضور به هم رسانند.
اعض��ای محترمی که امکان حضورش��ان در جلس��ه مقدور نیس��ت می توانند حق رأی خ��ود را به موجب 
وکالتنام��ه ب��ه فرد دیگری واگ��ذار نمایند. هر عضو می تواند س��ه وکالت و غیر عضو ی��ک وکالت و در 

ساعات اداری در محل دفتر شرکت اطاق 126 فلکه برق برگه ورود به جلسه تهیه نمایند.
دستورجلسه:1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرسان.

2- طرح و اتخاذ تصمیم در خصوص صورت های مالی سال 98
3- طرح تصویب بودجه پیشنهادی سال 99.

4- انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره.
5- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل.

ضمنًا داوطلبان عضویت در هیئت مدیره یا بازرسی موظفند از تاریخ انتشار این آگهی حداکثر به مدت 
یک هفته جهت ثبت نام به دفتر شرکت در اداره برق مراجعه و مدارک الزم را ارائه نمایند.
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اگهی دعوت مجمع عمومی عادی
 نوبت اول شرکت تعاونی حمل ونقل 

کامیونداران تربت جام 

ش��رکت  اول  نوب��ت  ع��ادی  عموم��ی  جلس��ه 
تعاون��ی حمل ونق��ل کامیون��داران تربت جام 
س��اعت 10 صبح روزسه ش��نبه مورخ 99/۶/11 
ش��رکت تعاونی واقع درپایانه بارشهرداری با 
دستورجلس��ه ذیل تش��کیل میگ��ردد  ازکلیه 
اعضای محترم دعوت میش��ود باهمراه داشتن 
برگ س��هام  دفترچه عضوی��ت  کارت عضویت  
جهت اتخاذتصمیم نسبت به موضوعات دستور 

جلسه حضوربهم رسانند  
  دستور جلسه:

   1-اس��تماع گ��زارش هیات مدی��ره وبازرس 
ازعملکرد سال 98

2-طرح وتصویب صورتهای مالی سال 98 
3-بودجه پیشنهادی سال 99

م��ازاد  ام��اک  درخص��وص  4-اتخاذتصمی��م 
شرکت 

5-انتخاب بازرسان اصلی و  علی البدل    
 هیئت مدیره شرکت  تعاونی 

حمل ونقل کامیونداران  9ع
90
49
68

 احمد فیاض: شهر گلبهار پس از حدود 2۵ سال، 
هنوز از برخی امکانات و زیرساخت های رفاهی و 

خدماتی از جمله تلفن ثابت محروم است. 
بازدید میدانی خبرنگار قدس آنالین از شــهر گلبهار و به 
ویژه در بخش های مســکن مهر ابتدا یک نکته بهت آور و 
حیرت انگیز را به طور مدام گوشزد می کند! اینکه هیچ رد 
و نشانی از شماره خطوط تلفن ثابت در تابلوهای تبلیغی 
اماکــن تجاری، خدماتی، رفاهی، اصنــاف و حتی مراکز 
آموزشی مانند مدارس در بخش های مسکن مهر مشاهده 
نمی شود و در عوض شماره های تلفن همراه جایگزین شده 
است. به عنوان مثال می توان به آژانس ها و تاکسی تلفنی ها 
و یا آشپزخانه ها و... اشاره کرد. شاید بتوان از شهر گلبهار 
به عنوان نخســتین شهر ایران نام برد که از چنین منظر 
شهری برخوردار است؛ چرا که خطوط ثابت حاال حتی در 
روستاهای مرزی نیز به عنوان یکی از شاخص های اولیه 

رفاهی و خدماتی نیز کشیده شده است.
مدیر مرکز معاینه فنی خودروهای سبک گلبهار به عنوان 
یکی از مراکز مهم خدماتی این شهر با انتقاد از عدم واگذاری 
تلفن ثابت که مشکالت بی شمار ارتباطی برای این مجموعه 
ایجاد کرده، به خبرنگار ما در همین باره گفت: با وجود اینکه 
سه سال از راه اندازی این مرکز می گذرد اما متأسفانه مرکز 

معاینه فنی همچنان فاقد تلفن ثابت است. 
مشیری افزود: شــخصاً و پس از درخواست از طریق دفاتر 
پیشــخوان که چند ســالی می گذرد؛ چندین بار از مدیر 
مرکز مخابرات گلبهار پیگیر ماجرا شده، که کمبود بودجه 
و اعتبارات را مطرح کرده اند. راه ارتباطی ما با مشــتریان از 
طریق تلفن همراه است و اینترنت مرکز نیز به همین صورت 

تأمین می شود.
نبود تلفن ثابت مشکالت بی شماری را نیز برای مدارس که از 
قضا تعدادشان کم هم نیست؛ به وجود آورده  است. دبستان 
مهر۱ )دوره اول( که سال ۹2 تأسیس و مهر2 )دوره دوم( که 
سال ۹۵ تأسیس شده اند یکی از ده ها مجموعه های آموزشی 
هستند که فاقد تلفن ثابت هســتند. معاون این مجموعه 
آموزشی با اشاره به مشکالت عدیده ای که نبود تلفن ثابت 
برای اولیــا و مربیان ایجاد کرده، در گفت وگو با خبرنگار ما 
اظهار کرد: تلفن ثابت از جمله ضروریات نظام آموزشــی در 
حوزه ارتباطات اســت و مشکالتی را برای بخش های اداری 

ایجاد کرده است. 
عامری فرد تصریح کرد: درخواست تلفن ثابت ارائه شده، 
اما به دالیلی نامعلوم هنوز ترتیب اثر داده نشــده است و 
ارتباطات مدارس صرفاً از طریق شماره های همراه صورت 
می گیرد. وی به شــرایط کرونایی جامعــه و بحث های 
شــبکه های آموزشی مانند شبکه شاد اشاره کرد و افزود: 
در این شــرایط خاص کرونایی؛ ضــرورت بهره مندی از 
اینترنت ارزان برای دانش آموزان بر کسی پوشیده نیست 
اما متأسفانه به خاطر نبود تلفن ثابت تمامی اقشار کارگری 
و کارمندی این منطقه به اجبار از اینترنت تلفن های همراه 
استفاده می کنند که البته عالوه بر مشکالت ساختاری، 
آســیب هایی نیز به دانش آموزان به خاطر کاهش نظارت 
اولیا ایجاد می نماید. همچنین خیلی از اولیا توانایی خرید 

گوشی همراه را برای دانش آموز ندارند و در برخی از منازل 
تنها از یک گوشــی برخوردار و بلکه فاقد گوشی همراه 
هستند. هزینه های گران اینترنت اپراتورهای خطوط همراه 
را نیز اضافه کنید و بســیاری از دانش آموزان هزینه های 

اتصال به اینترنت را نمی توانند پرداخت کنند.
مدیر یک مجموعه مسکونی نیز به خبرنگار قدس گفت: از 
سال ۱3۹3 این مجتمع 2۰4 واحدی راه اندازی و مسکونی 
شده اما با وجود نام نویسی و خیل متقاضی برای تلفن ثابت، 

تاکنون اقدامی صورت نپذیرفته است.
باقریان افزود: هر بار پاســخ های کلیشــه ای می شنویم که 
دستگاه ها و تجهیزات مخابراتی باید از خارج بیاید که نمی آید!

مدیر یک تاکسی تلفنی نیز که چند شماره همراه روی پوستر 
تبلیغی اش مشاهده می شود از مشکالت ارتباطی و هزینه بر 

برای واحد صنفی اش و نیز شبکه مشتریان تعریف می کند.

واکنشفرماندارچنارانس
حجم عظیم گالیه مندی و نارضایتی شهروندان گلبهار در 
عصر ارتباطات به خاطر نبود گســترده تلفن ثابت موجب 
می شود تا فرماندار چناران رأساً وارد میدان شود و در خرداد 
ماه به همراه اعضای شورای اسالمی شهر گلبهار و مسئوالن 

مرتبط، به راستی آزمایی بپردازد. 
در نهایت حمید انصاری، فرمانــدار چناران طی نامه ای به 
مدیر کل شرکت مخابرات استان خراسان رضوی خواستار 
چاره اندیشی و رفع مشکل می شود. در این نامه به محله ادیب 
با حدود 4۰۰ متقاضی، مجتمع مسکونی هزار و ۱۰2 واحدی 
بــا ۶۰۰ متقاضی، محله ۸، ۹ و ۱۱ با تعداد زیادی متقاضی 

و... مستند می شود.

فریاداعتراضآمیزاعضایشورایاسالمیشهرگلبهارس
حجم انبوه مطالبات مردمی از اعضای شورای اسالمی گلبهار 
سبب می شود تا رئیس شورا در یکی از جلسات اخیر شورای 
شهر دســت به انتقادهای تند و تیزی از مسئوالن شرکت 

مخابرات استان بزند که تیتر رسانه ها می شود.
رئیس شورای اسالمی شهر گلبهار در گفت وگو با خبرنگار 

قدس ضمن تشــکر از روزنامه قدس و پایگاه خبری قدس 
آنالین بابت پیگیری ماجرا، با انتقاد شدید از عملکرد شرکت 
مخابرات استان و نادیده انگاری مطالبات شهروندان توسط این 
شرکت اظهار کرد: مشکل تلفن ثابت در گلبهار بایستی حل 
شــود؛ چرا که مشکالت بی شماری به وجود آورده و موجب 
نارضایتی شهروندان شده است. مگر می شود شهری که پس 
از انقالب با برنامه ریزی مطلوب شهری در جوار مشهدالرضا)ع( 

جانمایی شده، از نبود خطوط تلفن ثابت رنج ببرد. 
مهدی جانعلی زاده تصریح کرد: جای تأســف دارد که شهر 
۱۰۰ هزار نفری گلبهار فاقد امکانات اولیه و زیرساخت های 
اصلی از جمله خطوط تلفن ثابت باشد. وی افزود: مخابرات 
ادعا می کند که 2۵ هزار خط تلفن واگذار شده است! نحوه 
توزیع و واگذاری این تعداد خط به چه نحو است که هیچ رد 
و نشانه ای در گلبهار ندارد؟! آیا این 2۵ هزار خط اکنون فعال 
است؟! می گویند چند هزار خط فعال نیست! به چه خاطر 
بــا وجود تعداد زیاد متقاضی این غیرفعال ها، فعال و واگذار 
نمی شود؟! اصول و شیوه واگذاری ها به چه نحو است که این 
حجم از مردم متقاضی خط ثابت بوده و چندین ســال در 

صف انتظار مانده اند؟!
رئیس شورای شهر گلبهار با نام بردن تعداد زیادی از محله ها 
و مجتمع های خرد و کالن گلبهار که فاقد خط تلفن ثابت 
هستند؛ تصریح کرد: در هر محله و مجتمعی که حضور پیدا 
می کنیم یکی از درخواست های عمومی و اصلی همین نبود 
خط تلفن ثابت است که توسط اهالی با ما در میان گذاشته 

می شود و خواستار رفع فوری و جدی این معضل هستند.

مدیرکلمخابراتیکبارهمبهگلبهارنیامدهاستس
جانعلی زاده بیان کرد: مدیر کل مخابرات استان نیز طی دو 
سال مدیریت تاکنون حتی برای نظارت و سرکشی به گلبهار 
نیامده، تا از نزدیک در جریان مطالبات و مشکالت شهروندان 
قرار گیرد که به نوعی بی احترامی به ساکنان است. طی این 
مدت چندین بار شــخصاً و تلفنی مشکالت را طرح کرده و 
نامه نگاری صورت گرفته )که اسنادشان موجود است( اما یک 

بار نیز پاسخی دریافت نکردیم!

قدس از کمبود گسترده خطوط ثابت تلفن در گلبهار گزارش می دهد

خطوط ثابت تلفن در گلبهار؛ پَر!

.......صفحه 2 



در گفت وگو با رئیس هیئات مذهبی استان خراسان رضوی عنوان شد 

۳۰۰ فضای بازدرمشهد آماده  برگزاری مراسم عزاداری  محرم
سرور  هادیان : در آستانه ماه محرم و صفر، 
ماه حــزن و اندوه آل اهلل و شــهادت حضرت 
سیدالشــهدا)ع( و یاران  باوفایــش، عزاداری 
حضرت سیدالشهدا)ع( باشکوه برگزار می شود.

رئیس شــورای هیئت های مذهبی اســتان 
خراسان رضوی با اعالم این مطلب در گفت وگو 
با خبرنــگار ما می گوید: مراســم عــزاداری 
هیئت هــای مذهبی با رعایــت پروتکل های 
بهداشــتی و فاصله گذاری اجتماعی باشکوه و 

عظمت برگزار خواهد شد.

مراسم در فضای بازس
ســیدمهدی طباطبایی با تأکید بر اینکه در 
اجرای برنامه های این روزها تابع دستورالعمل 
ســتاد ملی مبارزه بــا کرونا هســتیم، بیان 
می دارد: در قالب دســتورالعمل ســتاد ملی 
مبارزه با کرونا مراســم عزاداری در مشــهد و 
سایر شهرستان های استان توسط هیئت های 
مذهبی برگزار می شود.وی در ادامه خاطرنشان 
می سازد: مراسمات در فضای باز انجام می شود 
و با هماهنگی های الزم با ســایر دستگاه ها و 
سازمان هایی چون آموزش و پرورش، سازمان 
ورزش و جوانــان، شــهرداری ها و... که دارای 
فضای باز هستند، هیئت های مذهبی می توانند 

مراسم را در آنجا برگزار کنند.

سالمت یار حسینیس
طباطبایی تصریح می کند: هیئت های مذهبی 
می توانند به سایت بیرق مراجعه و نام نویسی 
کننــد و یک نفر نیرو به عنوان »ســالمت یار 
حســینی« معرفی کنند که با همکاری بسیج 
جامعه پزشکی مشهد به آن ها آموزش های الزم 
برای رعایت مســائل بهداشتی، فاصله گذاری 
اجتماعی و صیانت از ســالمتی مــردم داده 

خواهد شد. 

سینه زنی در فضای باز س
رئیس شــورای هیئت های مذهبی اســتان 
خراسان رضوی اظهار می دارد: برگزاری مراسم 
به مدت دو ساعت و در فضای باز انجام می شود 
و در اماکن ســقف دار و بسته زمان عزاداری با 
یک چهارم ظرفیت و مدت زمان یک ســاعت 
به صورت منبر و روضه خوانی بدون مراســم 
سینه زنی انجام می شود و در مکان های مسقف 

به دلیــل دم و بازدم هنگام 
ممنوع  سینه زنی  سینه زنی، 
است اما سینه زنی در فضای 

باز هیچ منعی ندارد.
او در ادامــه تأکید می کند: 
در مساجد نیز به مدت یک 
ساعت نماز و اجرای مراسم 
و روضــه بدون ســینه زنی 

می تواند انجام شود.  

دسته جات ممنوع، س
زنجیرزنی با زنجیر 

شخصی 
وی در خصــوص جابه جایــی هیئت هــای 
دسته روی در طول ماه محرم نیز بیان می دارد: 
جابه جایی هیئت های دســته روی مذهبی در 
طول ماه محرم ممنوع اســت و دســته جات 
زنجیرزنی براســاس پروتکل های بهداشــتی 
ابالغی بدون طبل و ســنج انجــام می پذیرد 
و زنجیرهــا باید متعلق به شــخص باشــد.

ایستگاه صلواتی ممنوعس
وی همچنیــن ایجاد ایســتگاه های صلواتی 
در اســتان خراســان رضوی به لحاظ حفظ 
ســالمت مردم و ایجاد تجمع در ایستگاه ها را 
ممنوع اعالم می کند و می افزاید: پذیرایی نیز 
در مراســمات ممنوع است و نذورات در قالب 

بســته بندی به افراد داده شود.

نذورات و شیوه اجراس
ســیدمهدی طباطبایی تأکید 
می کنــد: همچنین از ســفره 
باز و  انداختن در مکان هــای 
بســته جداً باید پرهیز شــود 
و در همیــن راســتا به اطالع 
مــردم عزیزی کــه نیتی در 
پخت پذیرایی داشتند، برنامه 
»اطعام حســینی« با مشارکت 
کمیته امداد، شهرداری مشهد 
و شورای هیئات مذهبی در امر 
پخت غذا و توزیع بین نیازمندان، هماهنگی 
الزم انجام شــده و مردم همه شهرســتان ها 
می توانند نذورات خودشان را به صورت نقدی 
و غیرنقــدی مانند برنج، روغن، گوشــت و... 
تحویل دهند تا خادمــان، آن ها را در هیئت 
مذهبی اجرا کنند که  شماره حسابی به این 

منظور اطالع رسانی و معرفی خواهد شد. 
رئیس شــورای هیئت های مذهبی اســتان 
خراســان رضوی تصریح می کند: در شــهر 
مشهد بیش از ۳۰۰ نقطه در فضای باز مراسم 
عزاداری حضرت سیدالشهدا)ع( برگزار می شود 
و ویژه برنامه روز تاسوعا و عاشورای حسینی 
در خیابان های منتهــی به حرم حضرت امام 

رضا)ع( به صورت متمرکز برگزار خواهد شد.

وی عنوان می کند: همه مراســمات با رعایت 
پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی 
برگزار می شوند که همه هماهنگی های الزم با 
ستاد مبارزه با کرونای استان انجام شده است.

هیئت های  تعــداد  طباطبایی  ســیدمهدی 
مذهبی در اســتان خراسان را ۵ هزار و ۱۳۴ 
هیئت اعالم می کند و می افزاید: از این ۵ هزار 
و ۱۳۴ هیئت  مذهبی؛ ۲ هزار و ۵۳۴ هیئت 
در مشهد و یک هزار و ۱۰۰ جلسه بانوان در 

مشهد مقدس داریم.

تبدیل خانه به حسینیهس
وی خاطرنشــان  می ســازد: مردم خانه های 
خود را به حســینیه تبدیل کنند و با رعایت 
پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی 
روضه خوانی خانوادگــی را ترویج و راه اندازی 

کنند.
او تصریح می کند: مراسم ها می تواند در حیاط 
منازل یا خیابان های محل زندگی انجام شود 
که اگر این امر محقق شــود، شــعائر دینی و 
عزاداری حضرت سیدالشهدا)ع( در شهر امام 

رضا)ع( به خوبی برپا خواهد شد.
وی همچنین در پاسخ به پرسش خبرنگار ما 
درباره برگزاری مراسم شیرخوارگان حسینی 
توضیح می دهد: مراسم شیرخوارگان حسینی 
که هر ســال برگزار می شــد، امسال به دلیل 
حفظ و حراســت مردم، کودکان و نوجوانان 

عزیزمان برگزار نخواهد شد.

سیاه پوشی ۱۷۰ نقطه شهرس
وی در پاسخ به اینکه امسال با توجه به بحث 
کرونا، فضاسازی شهری در این روزها چگونه 
خواهد بود، بیان می دارد: در جلســاتی که در 
خصوص بحث فضاسازی شهری با شهرداری 
داشته ایم، شهرداری مشهد آمادگی خودشان 
را اعالم کرده که در بحث فضاســازی شــهر، 
متناسب با محرم و صفر فعالیت خواهند کرد 
و اقالمی برای سیاه پوش شدن شهر در دستور 
دارند که تهیه و در اختیار هیئت های مذهبی 
۱۷۰ محله مشــهد قرار خواهد گرفت که به 
نصب آن اقدام کنند. وی در پایان  خاطرنشان 
می ســازد: امید آن است که ویروس منحوس 
کرونا به برکت اشک ها و دعاهای مردم از ملت 

و مملکت ما و جامعه بشریت ریشه کن شود.

 رئیس سازمان آموزش و پرورش
 استثنایی کشور در مشهد:

هوش ۷۲۸ نوآموز، استثنایی تشخیص •
داده شد

پورحسین: معاون وزیر 
و رئیس سازمان آموزش 
و پــرورش اســتثنایی 
کشور و مدیرکل آموزش 
و پرورش خراسان رضوی 
از دو پایــگاه ســنجش 
ســالمت جســمانی و 

آمادگی تحصیلی مدرسه حسینیان ناحیه ۳ و آموزشگاه پیوند 
ناحیه 6 آموزش و پرورش مشهد بازدید کردند.

ســیدجواد حســینی در این بازدید با اعالم اینکه ۴۴۲ هزار 
نفــر از نوآموزان معادل ۴۱.۵ درصــد تاکنون مورد ارزیابی و 
سنجش قرار گرفته اند، گفت: تاکنون ۳۵ هزار نفر از نوآموزان 
یعنی حدود ۸ درصد بــه پایگاه های تخصصی هوش ارجاع 
شده اند که از این تعداد تاکنون ۱۸ هزار نوآموز مورد سنجش 
تخصصی هوش قرار گرفته اند.وی با اشاره به میزان سنجش در 
پایگاه های تخصصی سنجش اظهار کرد: هوش ۷ هزار نوآموز 
عادی، ۱۰ هزار دیرآموز و ۷۲۸ نوآموز استثنایی تشخیص داده 

شده و ۷۵ نوآموز نیز به بهزیستی معرفی شده اند.
رئیس ســازمان آموزش و پرورش اســتثنایی کشور با اشاره 
به آمار سنجش اســتان خراسان رضوی بیان کرد: در استان 
خراســان رضوی تاکنون ۷۰ هزار نوآمــوز معادل ۵۷ درصد 
نوبت گیری کرده اند و ۳۵ هزار نفر معادل ۲۹ درصد نیز ارزیابی 
شده اند.وی افزود: با توجه به وضعیت قرمز شهر مشهد و دیر 
شروع شدن فعالیت پایگاه های سنجش این شهر، آمار استان 
خراسان رضوی از میانگین کشوری پایین تر است که نیاز به 

فعالیت ویژه و گسترده در زمان باقیمانده دارد .

معاون ارشاد اسالمی خراسان رضوی:
 درخواستی برای ساخت »گشت ارشاد ۳«•

 در مشهد مطرح نشده است
قــدس: معــاون امور 
اداره  هنری و سینمایی 
کل فرهنــگ و ارشــاد 
اسالمی خراسان رضوی 
سهیلی،  ســعید  گفت: 
تهیه کننده  و  کارگردان 
ارشــاد۳  فیلم گشــت 
تقاضایی از این اداره کل 

برای ساخت بخشی از فیلمش در مشهد نداشته است که با 
آن مخالفت شود. 

محمدرضــا محمــدی در پی پیام اینســتاگرامی ســعید 
ســهیلی مبنی بر همکاری نکردن مســئوالن شهر مشهد 
برای فیلم برداری فیلم گشــت ارشــاد۳ در این شهر افزود: 
من با آقای ســهیلی تماس گرفتم و ایشان پاسخ تلفن بنده 
را ندادند تا بدانم که به کجا تقاضا دادند که پذیرفته نشــده 
است یا کدام دستگاه اجرایی با ایشان همکاری نکرده است.وی 
اضافه کرد: روال معمول برای ساخت فیلم در مشهد این است 
که کارگردان فیلم نامه را به شورای فیلم بلند که مسئول آن 
من هستم ارائه می دهد و اعضای شورا پس از بررسی با فیلم 
برداری آن در استان موافقت می کنند ولی تاکنون تقاضایی 

برای ساخت این فیلم به این شورا داده نشده است.
معاون امور هنری و ســینمایی اداره کل فرهنگ و ارشــاد 
اسالمی خراسان رضوی گفت: ممکن است از جایی یا فردی 
به آقای سهیلی قول همکاری داده باشند که حامی وی شوند 

و بعد این موضوع محقق نشده است.
سعید ســهیلی، کارگردان مشهدی سینمای کشور با انتشار 
پستی در اینستاگرام ضمن گالیه از همکاری نکردن نهادهای 
مشــهد با فیلم برداری بخشی از فیلم جدیدش تحت عنوان 

»گشت ارشاد۳«، از ساخت آن انصراف داد.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی این شهر:
فعالیت تمامی مراکز عمومی و تجمعی •

در مشهد کماکان ممنوع است 
بهداشت  معاون  قدس: 
دانشــگاه علوم پزشکی 
فعالیت  گفت:  مشــهد 
عمومی  مراکــز  تمامی 
و تجمعــی در مشــهد 
کماکان ممنوع اســت.
دکتر مهدی قلیان افزود: 
ستاد  مصوبه  براســاس 

ویژه پیشگیری و مقابله با کرونای استان، فعالیت تمامی مراکز 
عمومی و تجمعی در مشــهد و تمامی شهرستان های استان 
با شــرایط قرمز کماکان ممنوع اســت.وی خاطرنشان کرد: 
براساس این مصوبات فعالیت تمامی سینماها، سالن های تئاتر، 
ســالن های اجتماعات، همایش، گردهمایی، آموزشگاه های 
فنــی و حرفه ای، زبان ســراها و دیگر آموزشــگاه های آزاد و 

کتابخانه های عمومی همچنان تعطیل است.
وی گفت: بازرسان بهداشت محیط به صورت ویژه از تمامی 
مراکز و اماکن بازدید کرده و در صورت مشاهده هر گونه تخلف 

با صاحبان و مسئوالن مراکز برخورد جدی می شود.
معاون بهداشت دانشــگاه علوم پزشکی مشهد با بیان اینکه 
حضور در اجتماعات یکی از عوامل مهم در ابتال و شیوع کووید 
۱۹ در جامعه اســت، خاطرنشان کرد: مردم عالوه بر رعایت 
نکات بهداشتی اعم از استفاده از ماسک، مواد ضدعفونی کننده 
و فاصله گذاری اجتماعی به طور جد از حضور در اجتماعات و 

برگزاری دورهمی ها اجتناب کنند.

 پدر شهید محمدحسین چاوشی•
 به فرزند شهیدش پیوست 

بشــرویه ـ خبرنگار 
شهید  پدر  قـــدس: 
محمدحسین چاوشی در 
به علت  سن ۸۲سالگی 
بیماری کرونا آســمانی 
م  ســال ال حجت ا . شد
والمسلمین شمس الدین، 
امام جمعه ســابق بشــرویه و امام جمعه فعلی شــهر زاوه 
بــه خبرنگار ما گفت: حاج حســن چاوشــی، پدر شــهید 
محمدحسین چاوشــی که حدود ۱۰روز دچار بیماری کرونا 
شده بود پنجشــنبه گذشته در سن ۸۲ ســالگی به فرزند 
شهیدش پیوست و پیکر این رزمنده در بهشت رضای مشهد 

مقدس و در قـطعه صالحین به خاک سپرده شد. 
شهید محمدحسین چاوشی تنها فرزند پسر خانواده چاوشی 
متولد سال ۱۳۴۵ بود که در عملیات بیت المقدس در منطقه 

ماووت به درجه رفیع شهادت نائل آمد. 

 گزارش قدس از مجتمع چندمنظوره ای
 که نتیجه اعتماد به نسل جوان است

 مهدیه مهرآباد مشهد•
الگویی برای حرکت های جهادی

احمد فیاض: ســاخت 
بنــای عظیــم مجتمع 
مهدیه مهرآباد مشــهد 
بــدون تردیــد مصداق 
آتش به اختیاری اســت 
که از سوی مقام معظم 

رهبری مطرح شد. 
مجتمع عظیم فرهنگی، آموزشــی، علمی، ورزشی و مذهبی 
و... که از ســوی شــماری از جوانان متعهد و دغدغه مند این 
محله قدیمی کلید خورد و حاال پس از گذشت چند سال به 
پیشرفت حدود ۷۰ درصدی رسیده و رفته رفته به الگوی کار 
جهادی و همدلی مؤمنانه در مشهد مقدس و بلکه در کشور 

تبدیل می شود.
وقتی وارد فضای مجتمع مهدیه مهرآباد می شــوم از شکوه 
و بزرگی این بنای عظیم چندمنظــوره مذهبی، فرهنگی و 
ورزشــی شگفت زده می شوم. سنگ بنای این مجتمع عظیم 
توســط هیئت امنایی رقــم خورده که جوان ترینشــان ۲۰ 
ساله و مسن ترینشان حدود ۴۰ ســال دارد! حاال شماری از 
همان هیئت امنای جوان، ســاعی و زحمتکش روبه روی من 
نشسته اند، در حالی که به خاطر تواضع و اخالصشان هر یک 

دیگری را برای گفت وگو پیش می اندازد. 
جواد کاووسی، عباس دباغیان، حسین خداجو، صادقی مافی 
و نویــدزاده و... از جمله اعضای هیئت امنای مجتمع عظیم 
چندمنظوره مهدیه مهرآباد هســتند کــه هر یک به فراخور 
اطالعــات و کمیته ای که در آن حضور دارد؛ توضیحاتی ارائه 

می کند که ماحصل آن در ادامه می آید.

دو دهه تالشس
مجتمع مهدیه مهرآباد شاکله اصلی آن از سال ۷۸ کلید خورده 
و خدمات محــور در بخش های مذهبی، فرهنگی، ورزشــی، 
تربیتی، علمی و... اســت. پس از گسترش این فعالیت ها در 
ساختمان شــماره یک )مهرآباد ۱۲( و کوچکی این مجتمع 
در کنار اســتقبال اهالی، ضرورت ساخت یک بنای جامع و 
چندمنظوره احساس می شود، بنابراین عده ای از جوانان مؤمن 
و جهادی در سال ۹۴ پای کار آمده و با تشکیل هیئت امنایی 
پس از ۸-۷ سال پیگیری و دوندگی، زمین مجتمع مهدیه را 
خریداری می کنند. زمینی که در فاز نخست آن ۳هزار و ۲۰۰ 
مترمربع و در فاز دوم ۲هزار مترمربع و سرجمع ۵هزار و ۷۰۰ 
مترمربع در پنج طبقه زیربنا دارد. فاز اول آن حدود ۷۰ درصد 
پیشرفت فیزیکی دارد و ســفت کاری های آن انجام شده و 

سالن پایین در مرحله نازک کاری است.
۹ کارگروه از ســال های ۹۴ و ۹۵ برای پیشبرد فعالیت های 
عمرانــی و ســایر فعالیت های فرهنگی، مذهبی و... شــکل 
می گیرد. کارگروه فنی، ثقلین، مالی، آموزش و کادر از جمله 
این کارگروه هاســت. نکته جالب اینجاست که کارگروه فنی 
عالوه بر نظارت بر ساخت و سازها، وظیفه حمایت های فنی 
از خانواده های نابرخــوردار و ضعیف محله را بر عهده دارد و 
به طور مثال اگر منزلی نیازمند تعمیرات باشد، به همت این 
کارگروه نسبت به رفع ایرادها و اجرای تعمیرات اقدام می شود. 
مسئولیت کارگروه ثقلین؛ اجرا و مدیریت مراسمات مختلف 
مذهبی، محافل قرآنی، دعا و... اســت. کارگروه مهم آموزش 
نیز اجرای کالس های تربیتی و مشــاوره ای، مهد قرآن، اداره 
کتابخانه و... را بر عهده دارد. در حال حاضر حدود ۲۵۰ کودک 

فقط از خدمات آموزشی بهره مند می شوند.

پیش بینی تأسیس دبیرستان در مجتمعس
 در چشم انداز مهم این کارگروه، تأسیس دبیرستان یا دبستان 
در طبقه سوم مجتمع مهدیه دیده می شود. در حوزه مشاوره 
تمامی سرفصل های مشــاوره ارائه می شود. برگزاری جلسه 
تربیت جنسی کودک ویژه والدین در مهد و مهدالرضا)ع( از 
جمله این جلسات مشاوره ای است.مجموعه ورزشی مهدیه با 
تمامی تجهیزات و امکانات بــه روز در طبقه پایین طی دهه 
کرامت به بهره برداری رسید و در بسیاری از رشته های ورزشی 
در هر دو بخش خانم ها و آقایان فعال اســت و ســهم زیادی 
در پر کردن اوقات فراغت اهالی محله دارد.برای پیشــبرد و 
تکمیل فعالیت های عمرانی مهدیه مهرآباد و ساخت و سازها؛ 
از اســتاندار تا تمام نمایندگان مشــهد به منظور سرکشی و 
بازدید آمده، اما هیچ اتفــاق پیش برنده ای نیفتاد. تنها چند 

عکس یادگاری، تبلیغی و انتخاباتی رهاوردشان شد! 
خیریه مهدیه نیز ۹۴ خانواده محروم واقعی را زیر پوشش دارد 
و در مناسبت های مختلف هدایای نقدی و غیرنقدی به این 

خانواده ها ارائه می کند. 
تمامــی خیــران و نیکــوکاران می توانند بــرای تکمیل و 
سرعت بخشــی در پیشــرفت مجتمع عظیم مهدیه مهرآباد 
با کمک های نقدی و غیرنقدی کمک حال ما باشــند. از این 
عزیزان دعوت می کنیم تا با حضور در محل مهدیه از نزدیک 
با روند پیشــرفت و عمران و بزرگی پروژه آشنا شده و بازدید 
کنند.در دوران کرونا نیز بســته های بهداشتی طی چندین 
مرحله میان اهالی محله و به ویژه اقشار نابرخوردار توزیع شد. 
عالوه بر آن به زیانکاران ناشی از بیکاری دوران کرونا مبالغی 
به دفعات هدیه شــد. ضدعفونی کردن محله نیز بخشــی از 

اقدام های ضد کرونایی بوده که بارها صورت می گیرد.

مردم خانه های خود 
را به حسینیه تبدیل 

کنند و با رعایت 
پروتکل های بهداشتی 

و فاصله گذاری 
اجتماعی روضه خوانی 
خانوادگی را ترویج و 

راه اندازی کنند
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فضای مجازی: 

قدس: جمعی از خطبا و وعاظ مشــهد در 
خصوص نزدیکی ماه محــرم و برپایی عزای 
سرور و ساالر شهیدان در این شهر، بیانیه ای 
صادر کردند و خواستار مساعدت الزم از سوی 
نهادها و دســتگاه  های مربوطه برای برپایی 

مراسم عزاداری در فضای باز شدند. 
در بخشی از این بیانیه آمده است: عاشورای 
حســینی، رمز ماندگاری همــه ارزش های 
انســانی و مجالس عــزای حســینی، رمز 
ماندگاری پیام عاشوراست. با وجود همه فراز 
و نشیب ها و فشارها و محدودیت ها در طول 
تاریخ، چراغ این مجالس، همواره فروزان بوده 
است: »یُریدون لُیطفئوا نوَر اهلل بأفواِههم و اهلل 

ُمتمُّ نورِه و لو َکره الکافرون«.
در ماه های اخیــر که با فراگیــری بیماری 
کرونا مواجه ایم و متأســفانه به دلیل برخی 
بی مباالتی ها در رعایت توصیه  های بهداشتی، 
شــاهد شــیوع مجدد این بیماری هستیم، 
همچنان که همه مراجع عظام تقلید تأکید 
نمودند، الزم اســت در برپایی مجالس عزا، 
همه الزامات بهداشتی مدنظر باشد و همچنان 
کــه رهبر معظــم انقالب تصریــح نمودند، 
ابالغیه ستاد ملی مقابله با کرونا، باید مبنای 
برنامه ریزی دست اندرکاران جلسات عزاداری 

باشد.

طبعا بــا توجه به قالب هــای گوناگون اقامه 
عزای حســینی ماننــد ســیاه پوش کردن 
فضاها و برپایی روضه های خانگی و تولیدات 
رســانه ای و ظرفیت فضای مجازی، نیازی به 
تعطیلی هیئت ها که خود همواره در صف اول 
یاری رســانی به آسیب دیدگان کرونا بوده اند، 
نخواهد بود. لذا از همه مســئوالن هیئت ها 
و جلســات مذهبــی می خواهیم بــا درک 
حساسیت شــرایط و نگرانی های بجای کادر 
دلسوز بهداشت و درمان، مسئولیت شناسی 

خود را همچون گذشته به نمایش بگذارند.

همچنین بــا توجه به ممنوعیــت برگزاری 
مراســم عزاداری در فضاهای سرپوشیده در 
ابالغیه ســتاد و نیاز به امکانات و تسهیالت 
ویژه بــرای برگــزاری مراســم در فضاهای 
بــاز، از همه نهادها و دســتگاه های ذی ربط 
می خواهیم مســاعدت الزم را در این جهت 
مبذول داشــته و از هر گونــه ناهماهنگی و 
تغییــر ناگهانی تصمیمــات و توافقات، جداً 
پرهیز کنند.امیدواریم با همدلی و همکاری 
همه ارادتمندان به دســتگاه سیدالشهدا)ع(، 
نقشه بدخواهان و فرصت طلبان برای کم  فروغ 

کردن عاشورای حسینی نقش بر آب گشته و 
به برکت مجالس عزای حســینی و توسالت 
و دعاهــای عزاداران، هر چه زودتر شــّر این 
ویروس حقیر خطیر از ســر همگان به ویژه 
مردم والیتمدارمان برطرف شود.این بیانیه به 
امضای آیات و حجج اسالم محمدکاظم راشد 
یزدی، محمدحسین رجایی خراسانی، محمد 
رضایی تهرانی، مهــدی عدالتیان، غالمرضا 
باقری کیا، سیدمرتضی حسینی، سیدمهدی 
واعظ موســوی، محمدجــواد نظافت یزدی، 
عباس فرازی نیا، علی اصغر تقوی، اســماعیل 
مقری، حســین دســت پروری، سیدحسین 
سپهر، جعفر اســالمی فر، عبدالحمید واعظ 
شهیدی، مرتضی دهشت، محمد فردوسی پور، 
سیداســماعیل حاتم، محســن حسین زاده، 
مرتضی حمیدی، سیدمسعود عمرانی، عباس 
عزیزی، احمد صابری توالیی، مرتضی امین  نیا، 
محمد الهی خراسانی، محمدتقی حسین زاده، 
فیض آبادی،  محمدعلی  ایزدخواه،  ابوالحسن 
حســن باقریه، ابوالفضل ناجی فروتن، علی 
غفوری منش، ســید محمدجواد طباطبایی، 
محمدرضا رضایی، محســن امامی، حسین 
شوکتیان، محمدتقی واسعی، مسعود یوسفی، 
سید محمدرضا گروســی، امین خسروی و 

محمدحسین قربانپور رسیده است.

هاشم رســائی فر: معاون خدمات شهری شهرداری مشهد 
می گوید: بررسی های دقیق و اندازه گیری توسط دستگاه های 
پیشرفته ســنجنده آلودگی صوتی نشان می دهد، در بیشتر 
خیابان های شهر مشهد تراز صوت باالتر از ۷۰ دسی بل به ثبت 
رســیده که از استانداردها باالتر است. اظهارات یعقوبی جایی 
نگران کننده تر می شود که عنوان می کند در برخی نقاط که 
محل عبور خط پرواز هواپیما بر فراز شهر است، میزان شدت 
صوت از حد اســتاندارد بسیار باالتر و به حدود ۱۰۰ دسی بل 
می رسد! قدری تأمل در این گفته ها و آمار و ارقام نگاه ها را به 
واقعیتی تلخ معطوف می ســازد؛ زندگی در انبوهی از هیاهو و 
آلودگی صوتی! طبق آنچه نظر کارشناسان است آلودگی صوتی 
روی وضع روحی و روانی شخص اثر مستقیم می گذارد، موجب 
اشکال در تطابق یافتن انسان با محیط کار و حتی موضوعات 
اجتماعی و خانوادگی می شود که نتیجه آن کاهش بازده کاری 
است. در صورتی که مدت در معرض آلودگی صوتی قرار گرفتن 
افزایش پیدا کند، می تواند موجب کاهش قدرت شنوایی شود 
و همچنین خطر ابتال به امراض قلبی و عروقی را افزایش دهد. 
به عنوان نمونه چنانچه فردی طی هشت ساعت به  طور مداوم 

در معرض سروصدای باالی ۷۰ دسی بل قرار گیرد، فشار خون 
وی ۵ تا ۱۰ میلی متر جیوه افزایش می یابد. 

واقعیتی تلخس
آمار معاون خدمات شــهری شــهرداری مشــهد که ناشی از 
سنجش های سطح شهری میزان آلودگی صوتی در شهر مشهد 
است واقعیتی تلخ دارد؛ آن هم اینکه بیشتر نقاط شهر تراز صوت 
باالتر از ۷۰ دسی بل دارد! با وجود این و اینکه اطالعات بدست 
آمده به چنین واقعیت تلخی ختم می شود پرسش اساسی این 
است که چرا تاکنون برای حل این معضل چاره اندیشی نشده 
است؟ وجود مشاغل مزاحم و پر سر و صدا حتی در مرکزی ترین 
خیابان های شهر معضل بزرگی است که شهرداری خود متولی 
آن اســت و تا اینجا اقدامی درخور برایش نداشــته است! این 
تنها یک نمونه از مواردی این چنینی اســت که خیلی راحت 
می شود تراز آلودگی صوتی شهر را با آن کاهش داد.در البه الی 
صحبت های معاون شــهردار به اتفاقی فاجعه آمیز اشاره شده 
که مسئوالن بایســتی برای حل آن به فکر چاره باشند. عبور 
خط پروازی فرودگاه شهر مشهد درست از روی شهر، عالوه بر 

آلودگی بیش از حدی که برای هوای کالنشهر مشهد دارد بار 
آلودگی صوتی را نیز افزایشی نگران کننده می دهد!

داستان نگران کننده س
آستانه تحمل گوش انسان در حدود ۱۳۰ دسی بل است، این 
یعنی با آمار ۱۰۰ دسی بلی که در گزارش معاون شهردار برای 
محل عبور خط پرواز هواپیما بر فراز مشهد به آن اشاره شده 
است تنها ۳۰ دسی بل فاصله دارد و داستان را نگران کننده تر 
می کند.ورود دستگاه های نظارتی به داستان آلودگی صوتی و 
این دسی بل های باال به نظر ضروری می آید و باید این موضوع 
با وسواس بیشتری دنبال شود تا حداقل با کاهش دسی بل ها 
از میزان اســترس و اضطراب و حتی میزان فشار خون مردم 

این شهر کاست.

در بیانیه مشترک  وعاظ و خطبای مشهدی عنوان شد
 ابالغیه ستاد مبارزه با کرونا ، مبنای جلسات عزاداری 

میزان آلودگی صوتی دربیشتر خیابان های مشهد خطرناک است

»دسی بل« ها روی اعصاب
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 بازار داغ »بام فروشی« •
در مناطق حاشیه ای مشهد 

تسنیم:معاون شهرسازی 
منطقه3 شهرداری مشهد 
گســترش  خصوص  در 
بام فروشــی در مناطــق 
مشهدمقدس  حاشیه ای 
معموالً  اتفاق  این  گفت: 
در مناطــق کم برخوردار 

رخ می دهــد زیرا مردم توانایی مالی الزم برای ســکونت در 
واحدهای شــهری را ندارند و بعضاً به صــورت غیرمجاز از 
طریق بنگاه ها نیز واگذار می شوند.ابراهیمی ادامه داد: عمده 
ساخت وســازها شــبانه  و خارج از ضوابط شهرداری است و 
با آن ها برخورد می شــود و احکام قضایی الزم برای برخورد 
با آن ها بالفاصله اخذ می شود تا جلو ساخت و ساز غیرمجاز 

گرفته شود.
وی تصریــح کرد: قریب به اتفــاق این ملک ها و حتی ملک 
اصلی که پشــت بام خود را واگذار می کند غیرمجاز و فاقد 
استحکام بنا و به صورت قولنامه ای هستند و پشت بام ها نیز 
بدون پروانه احداث می شوند.ابراهیمی تصریح کرد: با توجه 
به اینکه این اتفاق یک رخداد غیرمجاز از نظر ضوابط شهری 
تلقی می شود این موضوعات از طریق مراجع قضایی پیگیری 
می شود و بعضاً در مرحله ابتدای کار و ستون گذاری جلو اقدام 
گرفته می شود.وی ادامه داد: این ملک ها عمدتاً فاقد استحکام 
هستند و اگر اتفاقی رخ دهد سبب بحران می شوند و از طریق 

مراجع قضایی احکام اخذ و برخورد صورت می گیرد.
معاون شهرســازی شهرداری منطقه 3 مشــهد افزود: اداره 
مهندســی نظارت بر ساخت وســازها موضوع مقابله با این 
بام فروشــی ها را دنبال می کند و بعضاً مــردم نیز از طریق 
ســامانه 137 این موارد احداث بنا را اطالع رسانی می کنند 
و تالش بر این است که اعمال قانون در همان ابتدا رخ دهد.

در پی یک اقدام پلیسی صورت گرفت
کشف 27 تن موادغذایی تاریخ گذشته •

در خوسف
فرمانده  قرمــز:  خط 
شهرســتان   انتظامــی 
کشــف  از  خوســف 
موادغذایی تاریخ گذشته 
انبارهــاي  از  یکــي  در 
داد. خبــر  غیرمجــاز 

ســرهنگ کاظم صادقي 
اظهــار کرد: مأموران اداره نظــارت بر اماکن عمومي پلیس 
امنیت عمومي شهرســتان خوسف با اشراف اطالعاتی، انبار 
دپوی محموله بزرگ موادغذایی تاریخ گذشته را در یکی از 

محله های این شهرستان شناسایی کردند.
فرمانده انتظامي خوســف گفت: مأموران با هماهنگی مقام 
قضایی انبار را بازدید کردند که در این عملیات 7 تن و 730 
کیلوگــرم تخم مرغ فاقد مجوز بهداشــتي و 19 تن  و 723 

کیلوگرم مکمل معدنی و ویتامینه تاریخ گذشته کشف شد.
ســرهنگ صادقي ارزش ریالي اقالم مکشــوفه را برابر نظر 
کارشناسان مربوط افزون بر 5میلیارد ریال اعالم کرد  و ادامه 
داد: در این رابطه مالک اموال کشف شده دستگیر و پس از 
تشکیل پرونده برای ســیر مراحل قانونی به مراجع قضایي 

معرفی شد.
فرمانده انتظامي شهرستان خوسف در پایان خاطرنشان کرد: 
در راستاي ارتقای کارآمدي صنوف با هماهنگي انجام شده با 
دیگر دستگاه هاي مسئول، اجراي طرح هاي مشابه به صورت 

نوبه اي و فصلي در دستور کار قرار دارد.

باید قاطعانه با متخلفان برخورد شود
 تکنسین اورژانس کتک خورد،•

 اما از انجام وظیفه دست نکشید
خبرنگاران:  باشگاه 
رئیس مرکــز مدیریت 
حــوادث و فوریت های 
گفت:  نیشابور  پزشکی 
پرسنل پایگاه 6 شهری 
حیــن  در  نیشــابور 
مورد  خدمات رســانی 
ضرب و شتم قرار گرفتند.  مصطفی افشارنیک، رئیس مرکز 
مدیریت حوادث و فوریت های پزشــکی نیشابور در تشریح 
ماجرای ضرب و شــتم پرسنل اورژانس 115 عنوان کرد: در 
پی تماس با مرکز ارتباطات اورژانس 115 نیشابور مبنی بر 
تصادف موتورسیکلت با خودرو سواری در خیابان فردوسی 
شمالی، بالفاصله آمبوالنس پایگاه 6 شهری اورژانس به محل 
حادثه اعزام شــد. وی افزود: تیم اعزامی بالفاصله مصدوم را 
پس از ثابت ســازی سر و گردن و ســتون مهره  ها به داخل 
آمبوالنس منتقل می کنند که در همین حین همراه بیمار با 
فحاشی و الفاظ رکیک به پرسنل اورژانس حمله ور می شود.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی نیشابور 
ادامه داد: متأسفانه در این حادثه کارشناس اورژانس 115 از 
ناحیه سر، صورت و چشم مورد آسیب جدی قرار می گیرد و با 
وجود وضعیت جسمانی نامناسب به مصدوم حادثه رسیدگی 
می کند و مصدوم را تحت مراقبت کامل به بیمارســتان 22 

بهمن منتقل می کنند.
افشــارنیک بیان کرد: در مورد ضرب و شتم پرسنل خدوم 
اورژانس، به خصوص در حین خدمت رسانی، از مراجع قضایی 
پیگیری موضوع  تا حصول نتیجه و اعمال مجازات قانونی را 

خواستار هستیم.

هویت های جعلی در فضای مجازی
اعتماد بی جا در گروه دوست یابی •

سرانجامش تهدید شد
خط قرمز: رئیس پلیس 
فتا خراســان جنوبی از 
دستگیری  و  شناسایی 
فردی که اقدام به ایجاد 
مزاحمــت در شــبکه 
کرده  تلگرام  اجتماعی 

بود، خبر داد.
ســرهنگ محمدپور، رئیس پلیس فتا خراســان جنوبی در 
تشریح این خبر اظهار کرد: با مراجعه دختر خانمی به پلیس 
فتا مبنی بر اینکه فردی در شبکه اجتماعی تلگرام برای وی 
مزاحمت ایجاد کرده، رسیدگی به این موضوع در دستور کار 

این پلیس قرار گرفت.
وی ادامه داد: پس از بررسی کارشناسان پلیس فتا مشخص 
شد فردی خود را جای یک زن در گروه دوست یابی دخترانه 
جا زده و با جلب اعتماد اقدام به گرفتن تصاویر از وی نموده 
است،  سپس عکس های این خانم را برای وی ارسال کرده و 

تقاضای دوستی و ارتباط با او را داشته است.
وی تصریح کرد: پس از پیگیری کارشناسان پلیس فتا متهم 
شناســایی و برای ارائه توضیحات در این پلیس حضور پیدا 
کرد. متهم در اظهارات خود بیان کرد: در یک گروه تلگرامی 
خودم را جای دختر جــا زدم و پس از جلب اعتماد تصاویر 
شــخصی دختر خانم را دریافت و سپس از او خواستم تا با 
من دوســت شود، اما قبول نکرد و من او را تهدید به انتشار 
تصاویرش کردم و اتهام های وارده به خود را قبول دارم. متهم 
در خصوص علت و انگیزه  این کار بیان کرد: قصد دوستی با 
دختر خانم را داشــتم. در ادامه پرونده وی برای سیر مراحل 

قضایی به دادسرا ارسال شد.
سرهنگ محمدپور خاطرنشان کرد: کاربران فضای مجازی 
دقت داشته باشــند به هیچ عنوان در شبکه های اجتماعی 
تصاویر شخصی خود را برای افراد ناشناس ارسال نکنند. یکی 
از ویژگی های فضای مجازی جعل هویت است، در نتیجه به 
هویتی که شخصی ناشناس خود را با آن به شما معرفی می کند 
اعتمــاد نکرده و اطالعات خــود را در اختیار او قرار ندهید.

آتش نشانی این شهر خبر داد
 70 هکتار از عرصه طبیعی طرقبه  •

در آتش سوخت
فارس: مسئول ایستگاه 
طرقبــه  آتش نشــانی 
گفت: بر اثــر وقوع دو 
در  آتش ســوزی  فقره 
مراتــع منطقه مایانات، 
حصــار و تخته مغان از 
بلوک اردمه در طرقبه، 

70هکتار از عرصه های ملی این شهر در آتش سوخت.
ابوالفضل نیکدل بیان کرد: غروب سه شــنبه 21مرداد، طی 
تماس های تلفنی شهروندان و مسئوالن با ایستگاه آتش نشانی 
طرقبه، گزارشی مبنی بر وقوع آتش سوزی در ارتفاعات کوه ها 
و مراتع  بین مایانات و حصار رســید و طبق بررســی های 
انجام شده در این منطقه خط حریقی بیش از سه کیلومتر 

علفزارهای روی کوه ها و مراتع را در برگرفته بود.
وی افزود: نیروهای آتش نشانی و شهرداری به سرعت به محل 
اعزام شدند و به دلیل آنکه منطقه مناسب تردد و عبور ماشین 
نبود، به اجبار قسمتی از مسیر را بدون ماشین طی کردیم و با 
کمک نیروهای انتظامی از یک مسیر، نیروهای منابع طبیعی 
از یک مسیر و نیروهای آتش نشانی از مسیر دیگر، با همکاری 
نیروهای بومی و مردمی حصار که به صورت خودجوش برای 
کمک در محل حاضر شــدند توانستیم در ساعت 23 همان 

روز حریق را به طور کامل اطفا کنیم.
مسئول ایستگاه آتش نشانی طرقبه با اشاره به اینکه علت این 
آتش سوزی نامعلوم است، تصریح کرد: در بیشتر این موارد، 
گردشگران و کسانی که به صورت عبوری در این مراتع تردد 
دارند بر اثر بی احتیاطی و سهل انگاری با انداختن ته سیگار یا 
برافروختن آتش و به جاماندن بقایای آتش در این مکان ها، 
در اثر وزش باد این حریق ها اتفاق می افتد و متأسفانه مراتع و 
منابع طبیعی طعمه حریق می شوند و به لحاظ ملی همه ما 
آسیب می بینیم.وی با اشاره به وقوع حریق دیگری در طرقبه، 
اظهار کرد: سمت تخته مغان از بلوک اردمه نیز حریق اتفاق 
افتاد که البته این منطقه جزو طرقبه است، ولی ما هیچ راه 

دسترسی به این منطقه نداریم.

خط قرمز: فرمانده ناجا گفت: برخورد با اراذل 
و اوبــاش و عامالن ناامنــی و اوباش گری در 
کشور تشــدید می شود.سردار حسین اشتری 
ظهر روز گذشته به همراه جمعی از فرماندهان 
انتظامی اســتان خراســان رضوی با آیت اهلل 
ســیداحمد علم الهدی، نماینده ولی فقیه در 

استان دیدار و گفت وگو کردند.

برگزاری مراسم محرم با آمادگی کاملس
فرمانده ناجا در این دیدار با اعالم اینکه پلیس 
برای برگزاری باشکوه مراسم محرم و تاسوعا و 
عاشورای حسینی آمادگی کامل دارد، اظهار 
کرد: طرح های ویژه ای در این رابطه در دستور 
کار داریم و پلیس با رعایت دستورالعمل های 
بهداشــتی و برقراری نظم و امنیت کامل، در 
مراســم محرم و صفر در کنار مردم و همراه 

آن هاست.
عالی ترین مقام انتظامی کشــور با بیان اینکه 
خوشبختانه تعامل مطلوب و شایسته ای بین 
پلیس و دســتگاه های ذی ربط وجــود دارد، 
خاطرنشــان کرد: برخورد با اراذل و اوباش و 
عامالن ناامنی  و اوباش گری در کشور تشدید 
می شود.ســردار اشــتری گفت: حجم کار در 
نیروی انتظامی بســیار زیاد است و کارکنان 
پلیــس با روحیه جهــادی و انقالبی و والیی 

انجام وظیفه می کنند و خدا را شــاکریم که 
توفیق خدمت به این مردم و نظام اســالمی 

را داریم.

نیروی انتظامی جلودار و ضامن س
برگزاری عزاداری محرم

در ادامــه این دیــدار، آیت اهلل »ســیداحمد 
علم الهدی« اظهار کرد: امســال بســیاری از 
مردمی که عزاداری محرم را در خانه هایشان 

برگزار می کردند بــه خاطر ویروس منحوس 
کرونا و اجرای پروتکل های بهداشتی، امکان 
ایــن کار را ندارند .امام جمعه مشــهد افزود: 
شــما عزیزان ضامن اجرای مراسم عزاداری 
محرم هستید، اگر یک آرامش و اطمینانی از 
ناحیه نیروی انتظامی به مردم داده شود، آن ها 
می توانند با آرامــش و با رعایت پروتکل های 
بهداشتی به مراسم عزاداری محرم بپردازند، 
همان گونه که جشن عید غدیر با وجود تمام 

محدودیت ها بسیار باشکوه برگزار شد و همه  
مردم شــهر در خیابان ها و فضاهای سر باز ، 
نظاره گر جشن و شــادی عید غدیر بودند و 
البته خیلی از مســئوالن و فرمانده انتظامی 
خراســان رضوی  با بودن در کنــار مردم به 
برگزاری کاروان های شــادی بســیار کمک 

کردند.
تأکیــد  علم الهــدی«  آیت اهلل»ســیداحمد 
کــرد: شــورای هیئت مذهبی بــا همکاری 
نیروی انتظامــی کمک کنند تــا مردم بدون 
نگرانی و دغدغه مراسم محرم را برگزار کنند .

وی افزود: خدا را شکر در خراسان رضوی تمام 
دستگاه ها با هم همراهی و هماهنگی دارند که به 
نظم استان کمک شایانی می کند و می شود در 
خیابان های اطراف حرم رضوی امکان برگزاری 
مراســم عزاداری محرم با فاصلــه اجتماعی 
و رعایت پروتکل های بهداشــتی را به وجود 
آورد. نیروی انتظامی اگر در طرح های اجرایی 
پیشقدم باشد، اطمینان مردم بسیار بیشتر و 
باالتر می رود و ان شــاءاهلل تاسوعا و عاشورای 
امسال هم باشــکوه تر برگزار می شود.نماینده  
ولی فقیه در خراســان رضوی بیان کرد: شما 
عزیزان سربازان نشــان دار صاحب الزمان)عج( 
هســتید و ان شــاءاهلل ما هم دعاگوی شــما 
انجــام مأموریت هایتــان خواهیــم بود. در 

فرمانده نیروی انتظامی در دیدار با امام جمعه مشهد عنوان کرد

تشدید برخورد با اراذل و اوباش و عامالن نا امنی 
آب و هواآب و هوا

 آسمان غالباً صاف گاهی•
 با افزایش سرعت وزش باد

قدس: براساس تحلیل 
مدل های  و  نقشــه ها 
 هواشناسی در48ساعت

 آینده آســمان استان 
غالبــاً صــاف گاهی با 
افزایش ســرعت وزش 
باد و در مناطق بادخیز 

به ویژه جنوب شــرق گاهی وزش باد نســبتاً شدید توأم با 
گردوخاک پیش بینی می شــود. از فردا ضمن کاهش دما بر 
گستره و شــدت وزش باد افزوده شــده و به ویژه در نواحی 
شمالی افزایش ابرناکی پیش بینی می شود.برای امروز مشهد 
هم اداره کل هواشناســی خراســان رضوی، هوایی صاف تا 
قسمتی ابری گاهی افزایش سرعت وزش باد پیش بینی کرده 
است.در 24 ساعت گذشته فریمان با کمینه دمای 15 درجه 
سلســیوس خنک ترین و داورزن با بیشینه دمای 42 درجه 

سلسیوس گرم ترین شهرهای استان خراسان رضوی بوده اند.
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یک پیشنهادس
آقای مدیرکل بنیاد شهید و برخی از مدیران استان، چند روز پیش والدین بستری شهدا را مورد تفقد 
قرار دادند و جای تشکر دارد. لطفاً به ایشان بفرمایید تهیه داروی خانواده ها در داروخانه به طور کامل 

انجام شود. یعنی مجبور نباشند وجهی را پرداخت کنند و برای دریافتش هفت خوان را طی کنند.
0۹3۹---2323

چرا تبعیض؟س
چرا پاســاژگردی در باالی شــهر آزاد اســت  و افراد ثروتمند می توانند با خودرو شخصی به 
مکان های شــلوغ بروند!؟ چرا مسافران برای اقتصاد شهر حق ورود به مشهد را دارند، اما قشر 
مستضعف و کارگر روزهای جمعه حق ندارند از اتوبوس های شرکت واحد که در تعطیالت خالی 
و خلوت هستند برای رفتن به سر کارشان استفاده کنند؟ این ظلمی مضاعف بر گردن مردم 
پایین شهراســت که توان خرید ماشین 100میلیونی ندارند و باید برای کسب درآمد روزهای 

تعطیل هم به سرکارشان بروند. از استاندار می خواهیم به این ظلم و تبعیض پایان بدهد.
 گروسی 

تشکر از چاپ یک یادداشتس
از چاپ یادداشت بازگشت شرکت های هرمی با پوشش جدید ولو دیر متشکریم. از بقیه رسانه ها 

هم می خواهیم به این معضل واکنش نشان دهند.
0۹۱5---205۸

به بنگاه های امالک  غیرمجاز رسیدگی کنیدس
چرا به بنگاه های امالک غیرمجاز رسیدگی نمی شود. من خودم امالک دارم ، مالیات می دهم 
و پروانه دارم. توس 33 شاید 30 امالک غیرمجاز جلو من هست، آن ها از ما بهتر کار می کنند 

برای همین دستشان باز هست و پول مردم را راحت می برند. 
0۹37---۴۴۸۴

بخش مرکزی، شورا نداردس
بخش مرکزی مشهد با 400هزار نفر جمعیت بزرگ ترین بخش کشور است که حدود یک سال 

است فاقد شورای بخش است.    امیرخانی شورای اسالمی فرخد 

رخ  رد   رخرخ  رد   رخ

محبوبه علی پور: بی شــک کرونا بر تمامی 
ســاحت های زندگی بشر اثرگذار بوده است. 
چنانکه این روزها به وضوح می توان آثار این 
قضیه را بر روابط و جنبه های متعدد زندگی 

خانوادگی دید.

کاهش قدرت مدیریت پدرهاس
دکتر حمید نجات، روان شــناس درهمین 
بــاره و بــه بهانــه روز خانواده بــه قدس 
می گوید: هر عاملی که وارد زندگی ما شــود 
و به نوعی مســیر زندگی ما را تغییرداده و 
نیازمند سازگاری باشد را به عنوان استرس 
می شناسیم. کرونا نیز وارد زندگی تمامی بشر 
امروزی شده و مسیر زندگی ها را تغییر داده 
اســت. همچنین با ورود این پدیده دولت ها 
مرحله شوک را تجربه کرده و واکنش هایی 
را از خود نشان داده اند که از اتفاقاتی که در 
ایــن باره در خانواده هــا رخ داده می توان به 
بروز بحران های اقتصادی اشاره کرد. چنانکه 
بسیاری از افراد ناچار به کاهش ساعات کاری 
و حتی از دست دادن شغل شده اند. ناگفته 
نماند افــراد کم برخوردار و طبقات ضعیف تر 
آسیب های بیشــتری را تجربه کردند. البته 
پیامدهای این بحران اقتصادی تنها در مسائل 
مالی خالصه نمی شــود؛ چرا که همین امر 
موجب بروز چالش دیگری در خانواده شــد 
که همــان کاهش قدرت و صدمه بر جایگاه 
مدیریتی پدران است. در صورتی که حتی اگر 
سیاست گذاران جامعه متوجه نشوند، اما به 
مرور زمان همین کاهش اقتدار پدر می تواند 
بر فروپاشــی تدریجی خانواده اثرگذار باشد. 
هر چند که به دلیل بنیه قوی خانواده ایرانی 
از لحــاظ معنوی و عاطفی، چنین صدماتی 
دیرتر بروز کند، اما به طورکلی نمی توان این 
آثار را نادیــده گرفت و انکار کرد. همچنین 
ابهام هایی که در این بیماری وجود دارد نیز 
در بروز استرس ها در خانواده بی تأثیر نبوده 
اســت؛ بنابراین اگر والدیــن تحمل ابهام را 
نداشته باشند با حداقل فشارها متأثر شده و 
توان تحمل اندکی خواهند داشت که این بر 

سالمت خانواده اثرگذار است. 

ضرورت آموزش مهربانی با خود س
این عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی 
در ادامــه می افزاید: برای کاهش آســیب ها 
در خانــواده باید آن ها را با آموزش صحیح و 
کارآمد قوی ساخت. در حالی که از ایرادهای 
اساسی نظام آموزشی ما این است که زمانی 
که افراد به سنین جوانی می رسند رهایشان 

می کنیــم و هیــچ آموزش 
مدونــی را برایشــان درنظر 
نمی گیریم .این درحالی است 
که درهمین زمان وارد روند 
زندگــی مشــترک و ازدواج 

شده اند. 
همچنین از موضوع های قابل 
توجــه در این زمینه آموزش 

شــیوه های تاب آوری است؛ چراکه شاهدیم 
بســیاری از افراد مهارت تاب آوری در برابر 

مسائل را ندارند. 
این درمانگــر خانواده می افزایــد: در قضیه 
تــاب آوری باید به چنــد واژه کلیدی توجه 
داشت، نخست »اشــتراکات انسانی« به این 
مفهوم که تجربه امروزی ما تجربه مشترک 
تمامی انســان های کره زمین بوده وعوارض 
و صدمه هــای آن تنها به زندگی ما خالصه 
نمی شود و همین مســئله موجب می شود 
ما در مواجهه با چالش ها احساس ناکامی و 
اندوه کمتری داشته باشیم. سپس »مهربانی با 
خود« که باید یاد بگیریم ابتدا خودمان را مورد 
محبت قرار دهیم و بعد به نوازش و مهربانی با 
دیگران بپردازیم؛ چرا که گام نخست مهربانی 

و سازگاری با دیگران؛ مهربانی با خود است.
دکتــر نجات درباره عوامــل اثرگذار بر روند 
تاب آوری می گوید: مجموعه عوامل متعددی 
در ســطح تحمل افراد نقش آفرین است که 
از این امور می توان به جنســیت، مســائل 
زمان تولد، شــرایط اقتصادی واجتماعی و 
حمایت های دولتی اشــاره کــرد. البته باید 
افراد اسیر شرایط و موقعیت ها نباشند؛ چرا 
که خداوند نیز در کتاب الهی قرآن بر تغییر 
در زندگی تأکید دارد. ازهمین رو باید ایمان 
داشت و برنامه ریزی کرد. همچنین باید توجه 
داشــت این برنامه ها و آموزش ها مستمر و 

پیوسته باشند؛ چرا که نمی توان 
انتظار داشــت در کوتاه مدت و 
مقطعی نتیجه گرفت. در واقع 
وقتی جســم بیمار می شود با 
چند قــرص و دارو اغلب مداوا 
می شــود، اما سالمت روان نیاز 

به توجه مستمر دارد. 
نکته دیگر اینکــه برای تأمین 
سالمت روانی از برنامه های ساده غفلت نکرد، 
چنانکه برنامه پیاده روی داشت و یا هر شب 
زمانی را برای انجام مراقبه و آرامش بخشــی 
خود در نظر گرفت؛ چراکه وضعیت اثرگذاری 
اســترس ها بر زندگی همانند این است که 
فنجانی زیر شیر ســماوری قرار گرفته که 
کامالً بسته نشده و قطره قطره آب به فنجان 
می ریزد. چنانچه ما به این قضیه توجه نکنیم 
به مرور فنجان لبریز می شــود؛ بنابراین هر 
چند نتوانیم مسیر ورود آب ها را قطع کنیم، 
اما قادر هستیم که با قاشقی از سرریز شدن 
آب ها جلوگیری کنیــم. در واقع برنامه ها و 
تکنیک های آموزشی و مهارتی نقش همان 

قاشق را دارند. 
نکته جدی تر اینکه برای مقابله با استرس ها 
سعی کنیم در اموری که توانایی ودانش الزم 
را نداریم؛ شرکت نکنیم. چنانکه از برنامه ها 
و بازی هایی که در ماه های اخیر شیوع پیدا 
کرده؛ ورود خانواده ها به بازار بورس است که 
این قضیه می تواند برای افرادی که دانش و 
سواد کافی ندارند، مخاطراتی را داشته باشد. 
ازهمین رو در دانش روان شناسی مقوله ای به 
عنوان »خطای ادراکی مثبت« مطرح می شود 
که براســاس آن روی اموری که نمی توانید 
انجام دهید حصار روان شــناختی بکشــید 
و ســراغش نروید و در برابر روی اموری که 

تسلط دارید، متمرکز شوید.

تقویت صمیمیت خانوادهس
وی درباره آموزش مهارت های تقویت کننده 
خانــواده دربرابر کرونا اظهار می کند: مطابق 
داده های روان شناسی برای حل مسائل باید 
آن ها را پذیرفت؛ بنابراین خانواده ها نیز باید 
در مواجهه با شــرایط کرونا این مقوله را به 
عنوان مسئله ای جهانی پذیرا باشند. سپس 
به بخش هایی که در زندگی مورد بی توجهی 
قرار داده اند متمرکز شده و این حوزه ها را به 
صورت های گوناگون تقویت کنند. همچنین 
به خانواده ها توصیه می کنم روی ابعاد مختلف 
صمیمیت توجه داشته باشند؛ چرا که با تکیه 
بر این عنصر 50 درصد برنامه ها پیش می رود. 
بــرای نمونه درحال حاضر که معاشــرت ها 
و رفت وآمدهای خانوادگی وخویشــاوندی 
محدود شده؛ خانواده ها می توانند با صمیمیت 
زمانی، همدیگر را در برنامه های خود سهیم 
کنند. و یا در این زمان که مراسم و آیین های 
مذهبی در رسانه ها پخش می شود در کنارهم 

در این برنامه ها شرکت کنند.  

پساکرونا همین امروز است س
وی با تأکید بر نقش حمایتی دولت در مواجهه 
با استرس هایی همانند کرونا، تصریح می کند: 
سیاست گذاران باید برنامه های مشخصی را در 
چنین شرایطی تعریف کنند و از بالتکلیفی 
و سرگردانی مردم بپرهیزند؛ چرا که این امر 
موجب هدررفت توان روانی افراد می شود.جا 
دارد با اســتفاده از تخصص این افراد، برای 
کاهش تنش های روانی حاصل از کرونا و دیگر 
مســائل برنامه ریزی کنند. نکته دیگر اینکه 
دولت به مسائل اقتصادی افراد توجه داشته 
باشد. چنانکه شاهدیم به دنبال شیوع کرونا 
تعداد بسیاری شــغل خود را ازدست داده اند 
کــه این می تواند ثبات و امنیــت خانواده را 
تحت تأثیر قرار دهد. نجات، درباره راهکارها 
و برنامه ریزی برای پســاکرونا نیز می گوید : 
پســاکرونا موقعیت زمانی مشخصی نیست 
و می تواند از همین امروز مســائل این مقوله 
در جامعه شکل گرفته باشد؛ بنابراین همین 
امروز باید نقشه خانوادگی را ترسیم و اصالح 
کرد. همچنین توصیه می شود در این زمینه 
بر نزدیکی و دلبســتگی به اعضای خانواده و 
میزان انعطاف پذیری اعضا در برابر مســائل 
توجه شود. نکته دیگر اینکه با بروز استرس و 
تنشی همانند کرونا، فرزندان، مستعد گرایش 
به آسیب هایی همانند اعتیاد و انجام رفتارهای 
پرخاشگرانه می شوند؛ بنابراین باید فرصت هایی 
را برای تخلیــه هیجان هــا در نظر گرفت.

یک روان شناس در گفت وگو با قدس مطرح کرد

کرونا، قدرت مدیریتی پدران را کاهش داده است

گپگپ

 پاسخ شهرداری منطقه ۱0 •
به یک پیام مردمی

احتراماً در پاســخ به مطلب »برای ترافیک انتهای توس 70 
آمدیــد بازدید، خداقــوت، ولی اگر یک خیابــان این طرف 
می آمدید توس 72 را نگاه می کردید که 30 سال است ملت 
دارند انتظار باز شــدن آن را می کشــند، بهتر بود. اگر توس 
72 باز شود ترافیک کمتر می شود. حتماً بیایید بازدید توس 
72، مردم چند ســال است می روند شــهرداری، ولی کسی 
گوشش بدهکار نیســت« مندرج در تاریخ 1399/04/28 به 
استحضار شهروند محترم می رساند: محل مورد نظر فاقد طرح 
مصوب است که با توجه به درخواست های مکرر شهروندان 
در جلسات طرح تفصیلی مورد بررسی قرار گرفته است، در 
این راستا برابر طرح مشاور، انتهای خیابان توس 72 )خیابان 
امین( به گلریز باز است. قابل ذکر است با مالکین سه قطعه 
زمین انتهای توس 72 مذاکرات متعددی انجام شــده که در 
این زمینــه توافقی صورت نگرفته و ایــن موضوع به اطالع 
نماینده اهالی محل رسیده است. از سوی دیگر اماکن تجاری 
و ملک های غیرمجاز فاقد پارکینگ در توس 70 و 72 از دیگر 

دالیل ترافیک مقطعی این محدوده هستند.
احمد حافظ - شهردار منطقه ۱0 مشهد



خبرخبر خبرخبر

 تالش وزارت کشاورزی •
برای کاهش قیمت مرغ 

کرمانشــاه: وزیر جهاد 
برنامه ریزی  از  کشاورزی 
برای پایین آمدن قیمت 
مــرغ خبــر داد و گفت: 
احتماالً در دو هفته آینده 
نتایج این اقدام ها مشخص 

خواهد شد.
کاظم خاوازی در ســفر به کرمانشــاه اظهار کــرد: با توجه به 
اقدام هایی که از سوی وزارت جهاد کشاورزی انجام شده و انبوه 
کنجاله ســویا، ذرت و جو که از گمرکات آزاد شده، پیش بینی 
می کنیم قیمت مرغ کاهش پیدا کرده و به قیمت منطقی برسد.

وی اضافه کرد: فکر می کنم حداکثر تا دو هفته آینده شاهد آثار 
اقدام های انجام شــده در راستای کاهش قیمت مرغ در کشور 

باشیم.

 2هزار و 500 شغل •
برای جامعه ایثارگری لرستان ایجاد می شود

خرم آبــاد: اســتاندار 
پایان  تا  لرســتان گفت: 
سال ۲ هزار و ۵۰۰ شغل 
ایثارگری  جامعــه  برای 

استان ایجاد خواهد شد.
 ســید موسی خادمی در 
جمع خبرنــگاران عنوان 

کرد: خوشبختانه رسیدگی به وضعیت اشتغال و مسکن جامعه 
ایثارگری در اولویت بنیادشهید و امور ایثارگران قرار گرفته است 
و امروز در خصوص این دو مهم تفاهم نامه هایی در استان منعقد 

شد.
وی اظهار کرد: با همکاری بنیاد شــهید و امور ایثارگران 3هزار 
واحد مســکونی جامعه ایثارگری و ۲هزار و ۵۰۰ شغل تا پایان 

سال در لرستان ایجاد می شود.

 برخورد با انباشت کنندگان سیب •
در جاده های آذربایجان غربی

غربی:  آذربایجــان 
رئیــس ســازمان جهاد 
کشاورزی آذربایجان غربی 
از پیش بینــی تولید یک 
میلیــون و ۱۰۰ هزار تن 
استان  در  درختی  سیب 

در سال جاری خبر داد.
رسول جلیلی بیان اینکه انباشت سیب در کنار جاده های استان 
ممنوع است و با متخلفان برخورد می شود، اظهار کرد: از پارسال 
مراکزی مجوز دریافت کردند تا در زمینه جمع آوری بهداشتی 
ســیب زیر درختی اقدام کنند که امسال ۵۲ مرکز، کار خرید 
را بر عهده خواهند داشت که 3۷ مرکز متعلق به سازمان تعاون 

روستایی و مابقی بخش خصوصی هستند.

 ۶ هزار میلیارد ریال زکات •
در کشور جمع آوری شد

سمنان: رئیــس شورای 
گفــت:  کشــور  زکات 
۶ هــزار میلیــارد ریال 
زکات ســال گذشته در 
برای  کشور جمع آوری و 
گره گشــایی از مشکالت 
نیازمندان جامعه و عمران 
و آبادانی کشور هزینه شد.

حجت االسالم والمسلمین سیدرضا تقوی ابراز کرد: ۶۰ درصد از 
زکات جمع آوری شده برای فقرا و ۴۰ درصد برای دیگر هزینه ها 

مانند تأمین جهیزیه، درمان و عمران و آبادانی صرف می شود.
وی ادامه داد: هر اســتان یک شورای زکات دارد که این شورا با 
کمک کمیته امداد، نیازمندان را شناســایی و زکات جمع آوری 

شده در منطقه را بین جامعه هدف خود صرف می کند.

 فروشنده گوشت االغ •
در تبریز زندانی شد

شــرقی:  آذربایجان 
دامپزشــکی  مدیــرکل 
آذربایجان شرقی از اعمال 
مجازات یک سال حبس 
بــرای فردی کــه قصد 
فــروش گوشــت االغ را 

داشت، خبر داد.
بهــداد  امیرحســین 

اظهار کرد: پیرو بازرســی ها توسط اکیپ های نظارتی و بازرسی 
دامپزشکی شهرســتان تبریز، در یک خانه مسکونی یک الشه 

مجهول الهویه کشف و ضبط شد.
وی گفت: در راستای تحقیقات تکمیلی و با انجام آزمایش های 
تخصصی دامپزشکی مشخص شد الشه ضبط شده با توجه به 
عالئم ممیزه متعلق به گونه تک سمی ها )گوشت االغ( بوده است.

 سومین حقابه•
در راه تاالب بین المللی هامون

سیستان و بلوچستان: 
مدیرکل حفاظت محیط 
و  سیســتان  زیســت 
بلوچستان گفت: براساس 
احیای  برنامــه  جــدول 
تــاالب هامون ســومین 
تاالب  حقابه  از  مرحلــه 

هامون از محل چاه نیمه های سیستان وارد تاالب می شود.
پورمردان اظهار کرد: مکمل همه برنامه های انجام شده پس از 
ورود آب به بســتر تاالب هامون، حفظ پوشش گیاهی و احیای 
گام به گام تاالب هامون در یک برنامه زمان بندی شــده است 
که حقابه تاالب از محل چاه نیمه های سیستان نقش بسزایی در 
اجرایی شدن و به ثمر رسیدن این برنامه ها در شرایط فصل گرما 

و بادهای ۱۲۰ روزه سیستان دارد.

 یک هزار کامیون ترانزیتی •
پشت مرز تمرچین متوقف مانده است

ناظر  غربی:  آذربایجان 
غربی  آذربایجان  گمرکات 
با اشــاره به اینکه در حال 
حاضر هزار کامیون سوخت 
در مرز تمرچین پیرانشهر 
متوقف شده و فقط روزانه 
ســوخت  کامیــون   ۵۰
ترخیص می شــود، افزود: رفع این مشکل مستلزم رایزنی با کشور 

عراق است تا ترخیص کامیون ها سریع تر انجام شود.
آذربد با اشــاره به مشــکالت موجود در مرزهای اســتان افزود: 
جانمایی در گمرکات، کمبود ایستگاه های آتش نشانی، مشکالت 
نگهداری کاال در انبارها، دیوارکشی محوطه های داخلی به ویژه در 
مرز پیرانشــهر و نبود محل مناسب برای تخلیه بار و کاال ازجمله 

مشکالت مرزهای استان است.

 آتش زنندگان کاه و کلش •
به دادگاه معرفی می شوند

آستارا: رئیــس اداره حفاظت محیط زیســت آستارا گفت: یگان 
حفاظــت این اداره بــرای جلوگیری از ســوزاندن کاه و کلش در 
شالیزارها از مزارع بازدید و بازرسی می کند و متخلفان شناسایی و به 

دادگاه معرفی خواهند شد.
مصطفی فالح بیان کرد: عالوه بر گشــت و کنترل شبانه روزی، در 
برخی مناطق روستایی با نصب بنر هشدارهای الزم را به کشاورزان 

داده ایم و کشاورزان در این زمینه همکاری کنند.
وی افزود: این کار غیرعلمی، آفت را از بین نمی برد و سبب آلودگی 
هوا، تهدید سالمت عمومی، انتشار ذرات معلق و بیماری های تنفسی 

می شود.

 توقیف قایق های بی هویت •
در آب های خلیج فارس

یگان  فرمانده  بوشــهر: 
حفاظت منابع آبزیان عنوان 
پایگاه  کرد: عوامل گشتی 
موفق  عملیاتی  در  بوشهر 
به توقیف یــک لنج بدون 
هویت خروجــی از جزیره 

شیف شدند.
سرهنگ حاتم وند خاطرنشان کرد: این شناور برای مراحل قضایی 

به اسکله یگان هدایت شد.
فرمانده یگان حفاظت منابع آبزیان خاطرنشان کرد: همچنین تعداد 
پنج فروند قایق نیز به علت افزایش قدرت موتور و همراه نداشتن 
مدارک، توقیف و تعداد پنج رشته تور ترال میگو و پنج جفت تخته 

صید میگو بالصاحب کشف شد.

 مرزهای کردستان •
هوشمندسازی می شوند

کردستان: فرمانده مرزبانی استان کردستان گفت: مرزهای استان 
هوشمندسازی می شوند و زیرساخت های آن در حال آماده سازی 

است.
 علیرضا مرزبانی عنوان کرد: شرایط مرزهای استان کردستان باتوجه 
به توپوگرافی که دارند بسیار سخت بوده و برقراری امنیت آن مشکل 
اســت. وی عنوان کرد: در تمام جهان حاکمیت ها توجه خاصی به 
مقوله مرز دارند و بر همین اساس توجه ویژه ای بر حساسیت مرزها 
وجود دارد. وی تصریح کرد: هوشمند ســازی مرزها تأثیر زیادی بر 
کاهش نیروی انســانی و هزینه هــا دارد و امیدواریم این طرح در 

کوتاه ترین زمان انجام شود.

مقاومت خانواده ها و سوادآموز برای آموزش•
معــاون  هرمــزگان: 
آمــوزش  ســوادآموزی 
با  هرمــزگان  وپــرورش 
بیــان اینکه بــرای جذب 
سوادآموزان در هرمزگان، با 
مقاومت از سوی خانواده ها 
و یا خود سوادآموز روبه رو 
هستیم، گفت: ۴ هزار و ۴۰۰ فرد  بیسواد در استان شناسایی شده 
که برای جذب آمــوزش دوره های ســوادآموزی نیاز به همکاری 
رسانه هاســت. مرتضی آخش جان اظهار کرد: سوادآموزی استان 
هرمزگان در ســال جاری بیــش از ۴ هزار و ۴۰۰ نفــر در دوره 
سوادآموزی، ۴ هزار و ۲۰۰ نفر دوره انتقال و ۲ هزار و ۸۰۰ نفر دوره 

تحکیم را زیر پوشش قرار می دهد.

همزمان با روز مقاومت اسالمی، همایش بین المللی لشکر فاطمیون در حرم مطهررضوی  برگزار شد 

خطونشانجبههمقاومتبرایصهیونیستها
قدس: همزمان با روز ملی مقاومت نخستین 
همایش بین المللی لشکر فاطمیون افغانستان 
در بارگاه نورانی ثامن الحجج)ع( برگزار شد. 

این همایش به مناسبت روز مقاومت اسالمی 
و با موضوع تکریم شــهدای لشکر فاطمیون، 
آزادی قــدس هدف نهایی فاطمیون و خروج 
آمریکا از منطقه با حضور حسن مغنیه، فرزند 
شــهید عماد مغنیه، مقامات عالی حزب اهلل 
لبنان، گروه های مقاومت فلســطین، عراق و 
فرماندهان لشکر فاطمیون با همکاری جبهه 
جهانی شــباب المقاومه، لشــکر فاطمیون و 
آســتان قدس رضوی در صحن امام حســن 

مجتبی)ع( حرم مطهر رضوی برگزار شد.

پیاممعاونفرهنگیحزباهلللبنانس
بههمایشلشکرفاطمیون

شــیخ اکرم برکات، معاون فرهنگی حزب اهلل 
لبنان برای نخستین همایش لشکر فاطمیون 
در حــرم مطهر رضوی پیامی تصویری صادر 

کرد.
در بخشی از این پیام که به صورت تصویری 
در این همایش پخش شد، آمده است: وقتی 
در چهره هــای شــما، ای مجاهدین لشــکر 
فاطمیون نگاه می کنیم، آن شــهید بزرگوار 
سردار حاج قاسم سلیمانی را به یاد می آوریم. 
ما به یاد مهدویت و یاران حضرت مهدی)عج( 

می افتیم.
درس عملــی که از حاج قاســم آموخته ایم 
این اســت که یار حضرت مهدی)عج( کسی 
 است که محدود به جغرافیا نیست، بلکه یک 

دید جهانی دارد.
مهــدی یاور کســی اســت کــه در کانون 
والیتمــداری اســت و تقواگونــه زندگــی 
می کنــد و همــان طور که ســید مقاومت، 
نصراهلل  سیدحسن  حجت االسالم والمسلمین 
می گویند، هر جا که باید باشــد، هست؛ این 

تقواست.
مجاهدین و یاران حضرت مهدی)عج( ایرانی، 
در همه عرصه های والیت با تقوا هســتند و 
مجاهدیــن مهدی یــاور عراقــی محدود به 
جغرافیــای عراق نیســتند و همان گونه که 
مجاهدیــن و مهدی یــاوران بحرینی مرز و 
جغرافیایــی را نمی  شناســند و  همان گونه 
که به واسطه فرهنگ مهدویت، مهدی یاوران 
مجاهدین لبنانی در فلســطین تأثیرگذارند، 
در یک کشــور عربی برای فلسطین زندانی 
می شــوند و در بوســنی و هرزگوین کشته 
می شــوند و یک نفر در راه تحقق فتوای امام 

در انگلیس به شهادت می رسد.
مهــدی یاوران در لشــکر فاطمیــون که از 
وســط مزارشریف به راه افتادند و در قلبشان 
عاشقانه مقدسات پیغمبر)ص( و اهل بیت)ع( 
را نهادینــه کردنــد؛ در همه ســاحت های 
والیتمداری حاضر شدند. آمدند تا در مقابل 
دشــمن طرد شده بایســتند و موانع ظهور 

حضرت مهدی)عج( را طرد کردند.
به همین دلیل همه مــا مدیون مجاهدین، 
شهدا و جانبازان لشــکر فاطمیون هستیم؛ 
همانان که در پیشانی هایشان عزت و پیروزی 
و شــجاعت و فداکاری و صبر را ثبت کردند. 
آنان مردانی هستند که )با ایمان( از دورترین 
نقطه شــهر تالش کردند؛ تالش کردند برای 

نزدیک شدن ظهور حضرت مهدی)عج(.

تانابودیرژیمصهیونیستیس
ازپاینخواهیمنشست

فرمانده ارشــد لشکر فاطمیون هم در پیامی 
تصویری گفت: کسی گمان نبرد که مأموریت 
الهِی لشــکر فاطمیون به پایان رسیده است . 
خیر؛ بلکه این لشــکر مجاهِد فی سبیل اهلل، 
اهداف بسیار بزرگی داشته و تا نابودی رژیم 
اشغالگر قدس شریف و پس از آن تالش برای 
ایجاد تمدن نوین اســالمی از جهاد دســت 

نخواهند کشید.

به گزارش آستان نیوز، سید الیاس ادامه داد: 
باید روشــن بگویم اکنون که به فضل الهی 
و به ســبب مجاهدت مردان بزرگی همچون 
حاج قاسم ســلیمانی حرم های اهل بیت)ع( 
در امنیت به ســر می برند، کسی گمان نبرد 
که مأموریت الهِی لشــکر فاطمیون به پایان 
رسیده اســت . خیر؛ بلکه این لشکر مجاهِد 
فی سبیل اهلل، اهداف بسیار بزرگی داشته و تا 
نابودی رژیم اشــغالگر قدس شریف و آزادی 
آن حرم امن الهی و پــس از آن تالش برای 
ایجاد تمدن نوین اســالمی که تحقق آن از 
فرامین محوری ولی امر مســلمین حضرت 
امام خامنه ای اســت از جهاد دست نخواهند 
کشــید و به فضل الهی این مبارزه را تا ظهور 
ولی عصر)عــج( ادامه داده و پــس از آن در 
رکاب قطب عالم امکان به مجاهدت خواهند 

پرداخت.
همچنین در این مراســم پیام آیت اهلل مکارم 
شــیرازی قرائت شــد. این مرجع تشــیع، 
رزمندگان این لشــکر را افرادی شــجاع و با 
اســتقامت خواند که برای پاســداری و دفاع 
از فرهنــگ فاطمی، خوش درخشــیده و با 
نثار جان خویش، شهدای بزرگی را به اسالم 

تقدیم کرده اند.

پیامآیتاهللشیخعیسیقاسمس
رهبر نهضت اســالمی بحرین هم به همایش 
بین المللی لشکر فاطمیون افغانستان پیامی 

صادر کرد.
در بخشــی از پیام تصویری آیت اهلل شــیخ 
عیسی قاسم آمده اســت: شهدای فاطمیون 
افغانستان، نقش های جهادی شهادت طلبانه 
در دفاع از دین خود، حرمت ها، ســرزمین ها 

و وحدت داشته اند.
وی افزود: لشــکر فاطمیون در ایســتادگی 
قاطعانــه در برابــر پروژه هایــی کــه قصد 
پراکنده کردن امت و تصرف ســرزمین ها و 
تحریف هویت و تغییر مســلمات را داشتند، 
نقش بســزایی ایفا کرد. مجاهدین فاطمیون 
افغانســتان دشــمن صهیونیســتی و غرور 

آمریکایی را به خضوع درآوردند.
رهبر نهضت اسالمی بحرین ادامه داد: جوانان 
فاطمیون روح های عزیز و شریف خود را فدا 
کردند تا از میلیون ها انسان بی گناه و صاحب 
دل های پــاک حمایت و امنیت مــردم را از 

دست جنایتکاران حفظ کنند. 
شیخ عیسی قاسم گفت: در ایستادگی قاطعانه 
در برابر پروژه هایــی که قصد پراکنده کردن 
و انشقاق در امت اسالمی و تصرف سرزمین 
و تحریف هویت و تغییر مســلمات اعتقادی 
که توسط دشمنان صهیونیستی و آمریکایی 

صورت می گیرد را دارند، استقامت داشته باشید. 
 خداونــد متعال به مجاهدین فی ســبیل اهلل 

امت اسالمی جزای خیر دهد.

پیامسخنگویمقاومتاسالمینجباس
سخنگوی مقاومت اســالمی نجبا در پیامی 
به نخســتین همایش لشکر فاطمیون گفت: 
نیروهای آمریکایی بخشــی از انتقام سخت 
خون شهید حاج قاسم ســلیمانی را هر روز 

توسط برادران عراقی شما شاهد هستند.
نصر الشــمری بیان کرد: ترور بزدالنه شهید 
حاج قاسم ســلیمانی مسائل زیادی را نشان 
داد؛ نیروهای آمریکایی بخشــی از این انتقام 
ســخت را هر روز توسط برادران عراقی شما 
شاهد هستند؛ برادران شــما تکبر آمریکا را 
به حقارت کشــاندند، اما این ایثارگری جز با 
پشتیبانی حاج قاســم و رهبر معظم انقالب 

میسر نبود.
وی با بیان اینکه مبــارزان، مبارزه با آمریکا 
را ادامــه می دهند و هیــچ قدرتی نمی تواند 
 آن ها را شکست دهد، گفت: مستکبران امروز 
جنگ نرم را راه انداختــه و البته این جنگ 
برخی فرومایــگان را فریب داد، اما در مقابل 
خود مســتکبران را بارها فریفته است، زیرا 
زمینی که زیر پایشان می جوشد را نمی بینند.

پیامعضوشورایمرکزیس
جهاداسالمیفلسطین

خالــد بطش، عضو شــورای مرکــزی جهاد 
اسالمی فلســطین در پیامی تصویری به این 
همایش گفــت: برادران گرامــی مجاهدین 
آینده و جاماندگان از شــهادت و نسل پدران 
مقاومت؛ حاج قاسم ســلیمانی و حاج عماد 
مغنیه و حــاج ابوالعطا و حاج احمد جعفری 
و ای کســانی که برای مقاومت و نجات بالد 
اسالمی به وجود آمده اید و آزادی فلسطین را 
خواســتار بودید؛ امروز امت اسالمی در راهی 
ســخت و پر پیچ و خم قرار دارد. راهی که پر 
از موانع است موانعی که آمریکا و اسرائیل بر 
سر راه شما قرار می دهند آن هم با همکاری 
بعضی متحدانشــان در منطقه و با ریاســت 
بی عقلــی هماننــد ترامپ  دیوانه که ســعی 
می کنند به نقشــه خود که چپاول این امت 

است جامه عمل بپوشانند.
برای آزادی فلســطین از دست صهیونیست 
اشغالگر، تمام تأکید خود بر تشکیل جامعه ای 
متحــد با تمام اعضــای آن را داریم که خود 
موجب پیشگیری از هم پاشیدگی می شود و 

اتحاد یکی از دالیل عدم شکست است.
از هر نقشه راه یا فتنه دیگری که بر مشروعیت 
حکومت غاصب اســرائیلی صحه گذارد با نام 

خیانت یاد می شــود و تمام مخالفت خود با 
آن نقشــه را اعالم می داریم و از همه اطراف 
 امت خواهانیم مشــروعیت رژیم اشغالگر را 

پس گرفته و مشروعیت آن را باطل بدانند.
و از تمامــی کشــورهای اســالمی در تمام 
نشست ها و کنفرانس ها در کشورهای عربی 
و اسالمی می خواهیم که این موضوع را اعالم 
کنند تا بتوانند به کمک غزه و فلسطین و رفع 
محاصره از آن و ظلمی که اســتبداد گران بر 

آن قائل شده است را کنار بزنند.
از تمام امت اسالمی خواهانیم که با یکدیگر 
متحد شــده ؛ بــا تمام اعضا بر ســر نابودی 
اســرائیل و رژیم صهیونیســتی - آمریکایی 

متحد شوند.
ما با مقاومت خود در قرن های گذشــته این 
را ثابت کرده و تمام حمله های دشــمنان و 
غربی ها را ناکام گذاشــتیم پس بار دیگر نیز 

می توانیم .
اما امانتی که در دســت جوانان محور مقاومت 
است که همان نگه داشــتن و در امان ماندن 
از شکســت ها در برابر اسرائیل و امریکاست را 
خواهانیم و مأموریــت این محور حفظ آبروی 
امت اسالمی است و باید در حفظ آن کوشا بود .
و ما تأکید می کنیم مسئله فلسطین مهم ترین 
و اصلی ترین مأموریت ماست و باید تمام امت 

عرب و مسلمانان جهان این گونه باشند.
تأکید می کنیم که رژیم اشغالگر صهیونیستی 
تنهاست و هیچ دوســتی در منطقه ندارد و 
تمام کشورهای اســالمی و عربی در منطقه 
بدانند که اســرائیل تنها دشمن ماست و ما 
تمام مسئولیت قتل و غارت امت اسالمی را بر 

گردن این رژیم می دانیم . 
ما تمامــی درخواســت ها در حکومت لبنان 
مبنی بــر اعالم حکومت اجنبــی ها بر این 
کشور را غیر قابل اجرا و مخالف با آرمان های 
خود و امت اسالمی می دانیم و به کشور عزیز 
لبنان و نیروهای محور مقاومت سالم و درود 
می فرســتیم که از طرف کشورهای مستبد 
غربی مورد هدف قرار گرفته تا بتوانند بر آن 

سلطه گری کنند.
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