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 داوطلبان کنکور
 چطور می توانند سوابق 
تحصیلی شان را ببینند؟

رئیس مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی 
وزارت آمــوزش و پرورش دربــاره چگونگی 
مشاهده، تأیید درســتی اطالعات و دریافت 
کد تأیید ســوابق تحصیلی داوطلبین کنکور 
توضیحاتی ارائه کرد. محسن زارعی به ایسنا 
گفت: »ســوابق تحصیلی یا همــان نمرات 
امتحانات نهایی دانش آموزان پایه دوازدهم در 
قالب وب سرویس و از طریق سامانه ای تحت 
عنوان »ســاهت« در اختیار سازمان سنجش 

قرار می گیرد. 
داوطلبان می تواننــد با مراجعه به ســامانه 
ســاهت )ســامانه جمــع آوری اطالعــات 
و ســوابق تحصیلــی داوطلبیــن آزمــون 
 سراســری ورود به دانشــگاه ها( به نشــانی

 sahat.medu.ir  بــا رویــت و بررســی 
مشخصات و اطالعات شناسنامه ای و تحصیلی 
و دریافت کد تأیید سوابق تحصیلی خود، اگر 
مغایرتــی در اطالعات مذکور وجود داشــته 

باشد، درخواست اصالح بدهند.« 
او، با بیان اینکه درصورت درخواست اصالح، 
سوابق تحصیلی فرد بازخوانی می شود، ادامه 
داد: »اگر مغایرتی وجود داشــته باشــد این 
مغایرت ها رفع می شــوند و اگر اصالح شــد، 
داوطلب می تواند دوباره از طریق همان سایت 
آن را مشاهده کند. چنانچه سوابق تحصیلی 
داوطلبی در سامانه ساهت آموزش و پرورش 
درست باشــد و در سایت ســازمان سنجش 
آموزش کشور، مغایرت داشته باشد، داوطلب 

باید به سازمان سنجش اطالع رسانی کند.«
 براســاس اعالم او، اگر با فراینــدی که طی 
می شود اطالعات مربوط به سوابق تحصیلی 
فرد اصالح نشــود باید از منطقــه آموزش و 
پرورش مربوطه پیگیری کند البته این اتفاق 
ممکن است برای درصد کمی از افراد رخ دهد 
که در ثبت سوابق در مدرسه اشکالی رخ داده 

باشد اما قابل پیگیری و اصالح است.
 به گفته او، دانش آموزان سال آخر دبیرستان 
از بعد از ظهر روز پنجشــنبه مورخ ۲۳تیرماه 
سال جاری می توانند ســوابق تحصیلی خود 
را در درگاه اطالع رســانی ســازمان سنجش 
آموزش کشور مشاهده کنند. سوابق تحصیلی 
دانش آمــوزان ســال آخر دبیرســتان تا روز 
یکشنبه مورخ۲۶تیر این ماه در سایت سازمان 

سنجش قابل مشاهده است.

خبر

فرزندخواندگی آسان می شود
مدیرکل کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی می  گوید تالش هایی برای افزایش سرعت مراحل اداری فرزندخواندگی و تهیه 

شناسنامه برای فرزندان بهزیستی در جریان است
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36درصد
میزان رعایت پروتکل های 
بهداشتی است. براساس 
اعالم معاون فنی مرکز 

سالمت محیط و کار وزارت 
بهداشت، شرایط فعلی که 
تعداد بیماران شناسایی 
شده و بستری در حال 

افزایش است، باید  تدابیر 
الزم اندیشیده شوند و به 

اجرا درآیند.

29درصد
میزان استفاده از ماسک 
در شهرهای بزرگ است، 
همچنین طیف رعایت 
پروتکل ها از 22درصد 

در برخی از شهرها تا زیر 
۶۰درصد است. قبال حداقل 
میزان رعایت ۵۰درصد بود 
و حداکثر 9۰درصد اما حاال 
حداکثر رعایت ها، حداقل 

گذشته است.

10 تا 
30درصد

میانگین تناسب شغل و 
رشته تحصیلی در حوزه 

فنی و حرفه ای است. 
مدیرکل دفتر آموزش های 
فنی حرفه ای و کاردانش 
وزارت آموزش و پرورش 
اعالم کرد که بیشتر افراد 
در رشته ای که تحصیل 
کرده اند، مشغول به کار 

نیستند.

14هزار
عمل کاشت حلزون 

شنوایی در 3۰سال گذشته 
انجام شده است، رئیس 
مرکز تحقیقات گوش، 

حلق، بینی، سر و گردن 
می گوید، طرح غربالگری 
کم شنوایی یا ناشنوایی 

نوزادان و کودکان از 2۰سال 
پیش در کشور شروع شد 
و در سال اول این برنامه 

بالغ بر ۸هزارو۵۰۰نفر فقط 
در تهران غربال شدند که 
2کاشت حلزون داشتیم و 
۸سمعک برای دارندگان 
اختالالت شنوایی تجویز 

شد.

90درصد
کودکانی که کاشت حلزونی 

شنوایی داشته اند، مانند 
سایر افراد سالم زندگی 

می کنند و از این معلولیت 
خاموش یعنی ناشنوایی و 

کم شنوایی رهایی یافته اند. 
برخی از این افراد اکنون 

در مشاغل حساسی مانند 
پزشکی، خلبانی و مهندسی 

در جامعه حضور دارند.

35درصد
از ناشنوایی و کم شنوایی 
به دلیل عوامل ژنتیک، 

3۰درصد به دلیل کوتاهی 
در مراقبت های بارداری و 

3۵درصد هم ناشناخته اند. 
هم اکنون ۱۷ مرکز کاشت 
حلزون شنوایی در کشور 

داریم که 4مرکز در 
دانشگاه های علوم پزشکی 

تهران، ایران، بقیه اهلل و 
شهید بهشتی قرار دارد.

تکمیل فرایند ثبت نام در سامانه فرزندخواندگی 
بهزیســتی و رســیدن نوبت بــه خانواده های 
واجد شــرایط، برای این متقاضیان تازه اول راه 
اســت؛ طی کردن جلسات مشاوره، مشــاوره های پزشکی، روال 
اداری و قانونــی فرزندخواندگــی تا دریافت مــدارک هویتی و 
شناســنامه برای عضو جدید خانواده حداقل بــه ۶ماه زمان نیاز 
دارد. هم اکنون 9هزار کودک در مراکز بهزیستی و شبه خانواده ها 
زندگی می کنند که کمتر از 900نفر آنها شرایط فرزندخواندگی 
را دارند؛ یعنی کودک بدسرپرســت به شــمار می روند و حداقل 
یکی از والدین یا خویشاوندان نزدیک این کودکان در قید حیات 
است و وضعیت مشخصی دارد. از طرفی ثبت نام ۳0هزار خانواده 
برای فرزندخواندگی در سامانه بهزیستی، نشان می دهد »زمان« 
یکی از مشکالتی است که سر راه فرایند فرزند خواندگی قرار دارد؛ 
موضوعی که برخی مدیران سازمان بهزیستی درباره آن اظهارنظر 
کرده اند. »بهزیســتی« نام خانوادگی اغلب بچه هایی اســت که 
در نوزادی توسط خانواده رها شــده اند و هیچ رد و نشانی از اسم 
و مشخصات والدین کودک در دســت نیست؛ نامی که گرچه در 
یکی دو ســال اول برای طی کردن فرایند درمان و دیگر نیازهای 
کودکان گاهی به کار می رود، اما با بزرگ شــدن این کودکان در 
شیرخوارگاه ها و آشنایی آنها با مفاهیم و کلمات، جای خود را به 
یک نام خانوادگی مشخص می دهد. »لیال. ف« یکی از مددکاران 
بهزیســتی می گوید: »نام والدین برخی  کودکان رها شــده در 
بیمارستان ها و دیگر مراکز گاهی مشخص است. اما برخی از این 
کودکان هیچ هویت رســمی ای برای شناسایی ندارند که در این 

صورت مسئوالن بهزیستی نامی برای او انتخاب می کنند. وقتی 
نوزاد بزرگ تر می شود و مثال به مهد می رود، از این فامیلی برای 
آنها استفاده نمی شود و بهزیستی به دنبال دریافت شناسنامه برای 
کودک می رود.« کم نیست تعداد بچه های بی سرپرستی که واجد 
شرایط فرزندخواندگی هستند و در این فاصله، یعنی قبل از تکمیل 
روند دریافت شناســنامه به خانواده جدیدی ســپرده می شوند؛ 
ماجرایی که روند تکمیل ثبت هویت کــودک را برعهده والدین 

جدید می گذارد.

فرایند فرزندخواندگی
افرادی که فرایند ثبت مدارکشان برای درخواست فرزندخواندگی 
تکمیل شده، به نوبت و براساس شرایط موجود، برای طی کردن 
مراحل فرزندپذیری فراخوان می شوند. »محمد نصیری« معاون 
اجتماعی سازمان بهزیستی می گوید: »پروسه فرزندخواندگی در 
قانون تعیین شده است. باید آگهی این نوزاد در جراید منتشر شود و 
همچنین پانگاری از نوزاد صورت بگیرد و فرایندهای قانونی هم در 
قانون حمایت از کودکان و نوجوانان و هم در آیین نامه هیأت وزیران 
مشخص شده است.« کودکانی که والدین، قیم یا سرپرستی داشته 

باشند، وارد پروسه فرزندخواندگی نمی شوند.
معاون فرهنگی و امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور درباره 
ادامه روند فرزندخواندگی گفت: »بعد از این پروســه به سرعت 
فرایند فرزندخواندگی را انجام می دهیم. درخصوص واگذاری فرزند 
به خانواده آیین نامه و قانون وجود دارد. اگر کسی بخواهد فرزندی 
را به سرپرستی قبول کند و برای این فرزند شناسنامه بگیرد، باید 

یک سری فرایندهای قانونی را طی کند که ابتدایی ترین کار ثبت نام 
در سامانه فرزندخواندگی است و باید فرایندهای مختلفی در حوزه 
سالمت روان، سالمت جســمی خانواده و موضوعات مربوط به 
پزشکی قانونی برای تأیید صالحیت خانواده، ارائه آموزش  های الزم 
به خانواده، معرفی کودک، قبول کودک از سوی خانواده و ارجاع به 

مرجع قضایی و... در کوتاه ترین زمان طی شود.«

دشواری های نام »امین موقت«
صدور شناســنامه برای کودکان بدسرپرســت یا بی سرپرست  و 
همچنین کودکانی که به فرزندخواندگی پذیرفته شــده اند یکی 
از دغدغه های مهم مــددکاران برای جلوگیری از آســیب های 
اجتماعی تحمیل شــده به این کودکان اســت. »سعید بابایی« 
مدیرکل کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی در جلسه هماهنگی 
صدور شناسنامه و مراحل فرزندخواندگی که با حضور مسئوالن 
قضایی برگزار شد، عنوان کرد: »صدور شناسنامه سبب جلوگیری 
از آسیب های اجتماعی است که مستقیم به فرزندان بی سرپرست 
و بد سرپرست وارد می شــود. همچنین موضوع فرزندخواندگی 
بسیار موضوع حساسی است و زمان در تمامی ابعاد این موضوع 
باید به حداقل برسد.« »امین موقت« یکی از راهکارهای سازمان 
بهزیســتی برای دوران  گذار از ماه  هایی است که فرایند قانونی و 
قضایی فرزندخواندگی طی می شود؛ دورانی که گرچه به خانواده ها 
و کودکان فرصت آشنایی بیشتر با هم و وفق پذیری می دهد، اما 
آنها را در برزخی پر اضطراب رها می کنــد و البته گاهی موانعی 
قانونی در روال زندگی آنها به وجود می آورد. »سعیدرودســری« 

یکی از متقاضیان فرزندخواندگی که اخیرا کودکی را از بهزیستی 
به جمــع خانواده خــود اضافه کرده اســت، می گویــد: »روال 
فرزندخواندگی در ایران در برخی مراحل بسیار منطقی و درست 
به نظر می رسد. ســختگیری های گذشــته کمتر شده و بررسی 
سالمت روان خانواده های متقاضی در این روند به چشم می خورد. 
اما طوالنی شدن این روال ممکن اســت برای برخی از خانواده ها 
جان فرسا باشد و آنها را پشیمان کند.« او محدودیت هایی که برای 
سفر، یا دیگر روال عادی زندگی در دوران امین موقت پیش رویش 
بوده را از سخت ترین مراحل این کار می داند و می گوید: »زندگی 
پرشتاب امروز به خیلی از مردم ریســک وارد شدن در چرخه ای 
طوالنی مدت را نمی دهد. بهتر است این روند در ایران هم به حداقل 
برسد. والدین چگونه می توانند مسئولیت قانونی فرزندی را قبول 
کنند که هویت رســمی او هنوز در خانواده جدید تعریف نشده؟ 
از طرفی بهزیستی و شــیرخوارگاه ها چطور می توانند کودکی را 
به دست یک خانواده بسپارند که به لحاظ قانونی مسئولیتی نسبت 
به او ندارند؟« ســپردن فرزندی از شــیرخوارگاه به خانواده های 
متقاضی یکی از بزرگ ترین مســئولیت هایی است که سازمان 
بهزیستی به دوش می کشد. از طرفی طبق اعالم معاون اجتماعی 
سازمان بهزیستی، تنها 10درصد از فرزندانی که در شیرخوارگاه ها 
و شبه خانواده ها زندگی می کنند، شرایط الزم برای فرزندخواندگی 
را دارند؛ یعنــی حدود 900کودک. درحالی کــه 17هزار پرونده 

تکمیل شده متقاضیان در ســامانه بهزیستی 
به ثبت رسیده؛ خلئی که به نظر می رسد با حل 
مشــکل »زمان« طی روال قانونی پر می شود.

آمار ابتال به کرونــا افزایش انفجاری 
دارد و تنهــا در یــک روز، افزایش 
42درصدی شناسایی بیماران جدید 
رقم خورده اســت. براساس اعالم 
وزارت بهداشت، تنها در 24ساعت با افزایش ۱۵۰۰نفری، ۵هزار بیمار جدید 
شناسایی و ۵4۱نفر هم بستری شده اند. این در حالی است که کارشناسان 
موارد ابتال را با توجه به قدرت سرایت پذیری زیرسویه های جدید اومیکرون، 
BA4، BA5 بیشــتر از این عدد می دانند؛ چراکه هــر فرد مبتال می تواند 
به صورت همزمان ۱۸نفــر را آلوده کند. با توجه به اینکه تســت گیری ها 
به صورت محدود انجام می شــود، به نظر می رسد آمار فعلی کشور در ابتال 
به کرونا چندین برابر ۵هزار نفر اعالم شــده هم باشد. البته آمار فوتی ها 
همچنان تک رقمی است، اما به گفته متخصصان این زیرسویه ها قطعا افراد 
واکسینه نشده و دارای بیماری های زمینه ای را تهدید می کند و می تواند 
با تداوم روند افزایشــی ابتال، منجر به افزایش موارد بستری و فوتی ها هم 
شود. بر این اساس تزریق دوز یادآور در پایگاه های واکسیناسیون کشور 
برای گروه های سنی مختلف آغاز شده اســت. احسان مصطفوی، رئیس 
مرکز تحقیقات بیماری های نوپدید و بازپدید انستیتو پاستور ایران هم در 
گفت وگو با همشهری تأکید می کند در زمستان سال گذشته، ابتالی باالیی 
که در پیک ناشی از اومیکرون در کشــور رقم خورد و تلفیق آن با پوشش 
واکسیناسیون باال، باعث شد در بهار امسال وضعیت مناسبی از نظر بیماری 
وجود داشته باشد. او معتقد است پوشــش واکسیناسیون برای دوزهای 
یادآور باید افزایش پیدا کند و در آســتانه بروز احتمالی موج جدیدی از 
بیماری در کشــور، تجهیز جامعه با چندین روش ازجمله تکمیل برنامه 

واکسیناسیون و رعایت بیشتر پروتکل های بهداشتی ضروری است.

توصیه می شود برای سویه های جدید، واکسن های به روزرسانی شده 
استفاده شود. درباره واکسن های موجود در کشور چنین شرایطی وجود دارد؟ 

هم اکنون بیشتر واکسن هایی که در دنیا استفاده می شوند، بر پایه سویه اولیه )ووهان( 
هستند و درباره سویه اومیکرون و در ســطح جهانی، معدود واکسن سازها این تغییر را 
ایجاد کردند. توصیه های فعلی هم درباره رصد ایمنی زایی همین واکسن ها متناسب با 
تغییراتی است که در ویروس کووید-19 رخ داده و واریانت غالب کشورهاست. هم اکنون 
ویروس غالب در دنیا، سویه اومیکرون با زیرواریانت های مختلف آن است و جامعه جهانی 
و همچنین ایران هم پس از BA1 و BA2 درگیر BA4 و BA5 شــده اســت. اما درباره 
واکسن ها چه داخلی و چه خارجی، به روزرسانی و تغییر در آنها با هر جهش امکان پذیر 
نیســت. مهم رصد وضعیت ایمنی زایی واکسن هاســت و این برنامه ای است که وزارت 
بهداشت، به ویژه درباره تزریق دوزهای یادآور در حال حاضر دنبال می کند. این بررسی ها 
برای تمامی واکسن های داخلی و خارجی که در کشور مورد استفاده قرار می گیرند، انجام 
می شود و انجام این به روزرسانی ها در کالن سیاستگذاری کشور هم باید از سوی مراجع 

ذیصالح بررسی شود.
گفته می شود زیرسویه های BA4 و BA5 قدرت سرایت بیشتری دارند. 
آیا تزریق دوز یادآور با واکسن های موجود، افزایش سطح ایمنی را افزایش می دهد؟ 
به نظر می رسد وضعیتی که در ماه های اخیر در کشور اتفاق افتاده بیشتر متاثر از ایمنی 
هیبرید )ترکیب ایمنی طبیعی و واکسن( باشد. در پاییز و زمستان سال گذشته، پوشش 
تزریق واکسن برای ۲دوز در کشــور به حدود 70درصد رسید و این مسئله باعث شد در 
زمستان با وجود شیوع واریانت اومیکرون به دلیل همین پوشش مناسب، موارد بستری 
و مرگ در این پیک محدود باشد. هم اکنون واکسن های موجود در سبد واکسیناسیون 
کشور می توانند منجر به افزایش ایمنی در بدن افراد شوند. البته در دنیا وضعیت پوشش 
واکسیناسیون برای دوز اول یادآور در سطح واکســن های دوز اول و دوم نبود و در ایران 
هم حدود یک سوم از جمعیت هدف واکســن یادآور اول را تزریق کردند. در رده سنی 7 

تا 1۲سال در کشور، حدود ۲5درصد یک دوز واکسن را دریافت کرده اند. با این شرایط 
ضرورت دارد پوشش دوز یادآور اول در گروه سنی باالی 18سال و واکسیناسیون دوز اول 
و دوم را در کودکان ارتقا دهیم. همچنین افزایش پوشش واکسیناسیون در دوز چهارم 

مخصوصا برای گروه های با خطر باال اهمیت دارد.
واکسیناسیون برای خیلی ها دیگر مانند گذشته اهمیت ندارد. چطور 

می توان مردم را به سمت تزریق دوز یادآور یا تکمیل واکسیناسیون سوق داد؟
این موضوع را باید از زاویه ای دیگر دید. به دلیل استقبال کمتر مردم از برنامه واکسیناسیون 
کرونا، مجموعه وزارت بهداشت و دانشگاه های علوم پزشکی در گذر زمان مجبور به محدود 
کردن پایگاه های واکسیناسیون شدند، اما این اهتمام وجود دارد که درصورت افزایش 
اســتقبال، دوباره ظرفیت واکسیناسیون با وسعت گذشــته ادامه پیدا کند. هم اکنون 
کاهش استقبال از واکسن های یادآور در بیشتر نقاط دنیا وجود دارد. البته برخی کشورها 
هم توانستند دوز یادآور واکســن را به میزان قابل توجهی از جمعیت خود تزریق کنند. 
واکسیناسیون مسئله دوطرفه است؛ از یک سو وظیفه وزارت بهداشت است که مردم را به 
واکسیناسیون بیشتر مخصوصا برای دوزهای یادآور ترغیب کند و از سوی دیگر اهتمام 
مردم که واکسن  های یادآور را برای سالمت خودشان و جامعه تزریق کنند. وزارت بهداشت 

هم باید بتواند پاسخگوی شبهات احتمالی مردم در مورد برنامه واکسیناسیون باشد.
تعداد واکسن ها در پایگاه های واکسیناسیون نسبت به گذشته محدودتر 

شده. آیا این مسئله باعث کاهش رغبت مردم نخواهد بود؟
بیش از 40میلیون دوز انواع واکسن  در کشــور وجود دارد و مجموعه ای از واکسن های 
خارجی و داخلی را در اختیار داریم. عمده واکسن های داخلی مجوز تزریق برای دوز یادآور 
را دارند و از سوی وزارت بهداشت خریداری شده اند. واکسن پاستوکووک هم اخیرا مجوز 
واکسن یادآور را برای تمام واکسن های تزریق شده در کشور دریافت کرده که به میزان 
کافی در دسترس قرار دارد. قطعا هر میزان سبد واکسیناسیون کشوری متنوع تر باشد، در 

استقبال مردم هم تأثیرگذارتر است.

مریم سرخوشسالمت
روزنامه نگار

استقبال از واکسن یادآور
رئیس مرکز تحقیقات بیماری های نوپدید و بازپدید انستیتو پاستور ایران: در رده سنی 7تا 1۲سال، حدود ۲5درصد یک دوز واکسن را دریافت کرده اند و تزریق دوز یادآور اول در دیگر گروه های سنی مناسب نیست

گزارش

جریمه یک میلیون تومانی 
برای واکسن نزده ها

جانشین پلیس راهور انتظامی کشور از اعمال 
جریمه یک میلیون تومانی تردد برای مالکان 
خودروهایی خبر داد که ۲دوز واکسن کرونا را 

تزریق نکرده باشند.
 تیمور حسینی، جانشین پلیس راهور انتظامی 
درباره چگونگی تردد در جاده های کشــور با 
توجه به بازگشت رنگ بندی کرونایی به نقشه 
کشــور به فارس گفت: »هم اکنــون تردد در 
جاده ها بنابر مصوبه قبلی ستاد مقابله با کرونا 
که در ایام نوروز ابالغ شده، انجام پذیر است، 
بر این اساس تردد در جاده ها برای افرادی که 
دو دوز واکسن کرونا را تزریق کرده اند بالمانع 

است.«
 او ادامــه داد: »افرادی که دو دوز واکســن را 
تزریق نکرده باشــند محدودیت تردد داشته 
و درصورت ســفر در جاده های بین شهری به 
میزان یــک میلیون تومــان جریمه خواهند 
شد.« براساس اعالم او، تردد خودروها از طریق 
دوربین های هوشمند رصد شده و برای مالکان 
خودروهایی که واکســن تزریق نکرده باشند 

پیامک جریمه ارسال خواهد شد.

واکسیناسیون دانش آموزان 
اجباری نیست

ســخنگوی وزارت آموزش و پــرورش اعالم 
کرد اجباری به انجام واکسیناســیون و کارت 
واکسیناســیون به عنوان پیش شرط ثبت نام 

دانش آموزان وجود ندارد.
 به گزارش مهر، صادق ستاری فرد، با اشاره به 
مصوبه سال گذشته ستاد مقابله با کرونا مبنی 
بر لــزوم انجام واکسیناســیون دانش آموزان 
1۲ تا 18سال گفت: »دانش آموزان استقبال 
خوبی از واکسیناسیون داشتند، البته وزارت 
آمــوزش و پــرورش و وزارت بهداشــت هم 

همکاری بسیار خوبی داشتند.« 
براســاس اعالم او، آموزش و پــرورش 9۲7 
مجموعه ورزشــی خود را به عنــوان مناطق 
واکسیناسیون در اختیار وزارت بهداشت قرار 
داد تا مردم به دریافت خدمات واکسیناسیون 

سهولت دسترسی داشته باشند.
 ســخنگوی وزارت آموزش و پرورش با اشاره 
به اینکه 95درصد جامعه فرهنگیان دوز اول 
و 90درصد دوز دوم را دریافت کردند، گفت: 
»برای دوز سوم 51درصد فرهنگیان مراجعه 
کردند و اخیرا با تصویب ستاد کرونا و توصیه 
وزارت بهداشت، دوز چهارم نیز به عنوان دوز 
یادآور به فرهنگیان توصیه شده است.« طبق 
اعالم ستاد ملی مقابله با کرونا و وزارت آموزش 
و پرورش کلیه مدارس در سال تحصیلی جدید 

به صورت حضوری دایر هستند.

 ضرب شست
 سایبری به اسرائیل

می خواهند شما را زیر علم 
داروین انگلیسی ببرند!

  میزبانی 19استان
 از زائران اربعین

رژیم صهیونیستی همیشه تالش کرده خود را یک 
قدرت سایبری نشان دهد

»روز واقعه« در مسجد گوهرشاد آستان قدس 
رضوی ع، در آینه 4روایت و تحلیل 

19 استان آمار موکب های خود را برای برپایی در 
مرزها، شهرهای نجف و کربال اعالم کرده اند


