
بازگشت»خوتکا«بهمسیرتولید۷۲روستاآبرسانیمیشوند
امیددردلکارگرانآملیبیکارشدهزندهشدمدیرعاملشرکتآبوفاضالبخراسانرضوی:

مدیر عامل شــرکت آب و فاضالب خراسان 
رضوی از آبرسانی به ۷۲ روستای این استان 
در قالب پویش الف- ب- ایران وزارت نیرو تا 
پایان امسال خبر داد.سیدابراهیم علوی گفت: 
در قالب پویش الف - ب - ایران وزارت نیرو هر 
هفته طرح های آب و برق در مناطق مختلف 

کشور مورد بهره برداری ...

هنگامی که صحبــت از بازگشــت »خوتکا« 
بــه میان می آیــد بی اختیار در ایــن خطه از 
میهن اسالمی بسیاری از مردم استان حضور 
اردک هــای مهاجر با همین نام در ذهنشــان 
تداعی می شــود. خبر بازگشت صنایع غذایی 
خوتکا به خط تولید که این روزها نقل محافل 

مسئوالن شده موجب مسرت... .......صفحه 4 .......صفحه۲

خشاب های پر با جیب خالی! 
محدودیتهایاعمالشده
درخراسانرضویموجبشد

کاهش30درصدی
بستریهایکرونایی

یکمقاممسئولدرسازمانتأمیناجتماعی
خراسانرضویخبرداد

صدور130هزارنسخه
الکترونیکیدراستان

.......همین صفحه 

.......صفحه 3 
.......صفحه ۲ 

دانشجویاندانشگاهفردوسی
مشهداقدامبهثبتخاطرات

مسجددانشگاهکردند

محراب 
دانش  

مساجد دانشگاه از یک سو سبب رشد و پیشرفت 
انســان ها شده و از ســوی دیگر نیز عامل ارتقای 
سالمت و حیات متعالی جامعه انسانی و دانشگاهی 
کشور بوده و می توانند زمینه تحقق اهداف واالی 
حاکمیت اسالمی را در دانشگاه ها فراهم سازند. به 
فرموده مقام معظم رهبری دانشگاه ها می توانند به 
عنوان جایگاه امن و مورد اعتماد جوانان، بسترهای 
رشد و تعالی دانشجویان را فراهم سازند به  طوری 
که مجامع دانشجویی جذاب ترین مرکز تجمع خود 
را مسجد دانشــگاه بدانند. در همین راستا و برای 
ترویــج و الگوبرداری از تجربیات موفق، تعدادی از 

دانشجویان اقدام به ثبت تجربه نگاری...

نگهبانان بانک در ابتدایی ترین خواسته خود مانده اند؛ آن ها هنوز بیمه ندارند

.......صفحه ۲ 

جانشــین رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد در قرارگاه 
دانشــگاهی مبارزه با کرونا، گفت: محدودیت های اعمال 
شــده کاهش 30 درصدی آمار بیماران کرونایی بستری  

در بیمارستان های خراسان رضوی را ...

رئیس اداره روابط عمومی مدیریت درمان تأمین اجتماعی 
خراســان رضوی گفت: برابر آمار سامانه نسخه الکترونیکی 
ســازمان تأمین اجتماعی، پزشکان خراسان رضوی فقط در 
آبان ماه سال جاری 130هزار نسخه الکترونیک تولید کردند.

کنااین روزها کرونا چتر سنگین خود را بیش...
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+ صفحه »میهن« 

 بدینوس��یله از کلی��ه س��هامداران محت��رم ش��رکت کش��ت و صنع��ت جوی��ن )س��هامی 
ع��ام( و ی��ا نماین��دگان قانون��ی آنان دعوت ب��ه عمل می آی��د تا در جلس��ه مجمع عمومی                                                     
فوق العاده ش��رکت رأس ساعت 8 صبح روز پنجش��نبه مورخ 99/09/27 در مرکز شرکت 
واق��ع در شهرس��تان جوی��ن، باالتر از ایس��تگاه راه آهن نق��اب، حضور به هم رس��انند.

دستور جلسه: 
-اصالح موضوع مفاد اساسنامه شرکت کشت و صنعت جوین 

سهامداران محترم یا نمایندگان قانونی آنها می توانند در روز چهار شنبه 99/09/26  از ساعت 8 
صبح لغایت 12ظهر جهت دریافت ورقه ورود به مجمع به دفتر امور سهام شرکت، واقع در مشهد، 
میدان سعدی، ابتدای خیابان سنایی، پالک 14/296 مراجعه و با ارائه کارت شناسایی معتبر 
یا مستندات موید نمایندگی نسبت به اخذ ورقه ورود به جلسه مجمع مذکور اقدام نمایند. 
الزم به ذکر اس��ت پیرو نامه ش��ماره 440/050/ب/98 مورخ 98/12/26 مدیریت محترم 
نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر بهره گیری از امکانات سایت و سایر 
روش های الکترونیکی به منظور رفع مخاطرات از تجمعات عمومی، امکان مشاهده مستقیم 
جلس��ه مجمع عمومی فوق العاده به صورت زنده از طریق صفحه رس��می ش��رکت کشت و 
  )https://www.instagram.com/jovainco_ m (به نش��انی ) صنعت جوین )سهامی عام
 فراهم ش��ده است، ضمنًا از کلیه سهامداران محترمی که از طریق فضای مجازی برگزاری 

این مجمع را دنبال می کنند کمال تشکر را داریم. 
هیئت مدیره

 شرکت کشت و صنعت جوین )سهامی عام(

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده
شرکت کشت و صنعت جوین )سهامی عام(

به شماره ثبت 95 و شناسه ملی 10380018483  
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 جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت تعاونی مسکن کارگران بتن و ماشین قدس رضوی )در 
حال تصفیه( در ساعت 10 صبح روز جمعه مورخ 1399/09/28 در محل جاده میامی – جنب تصفیه خانه آستان 
قدس مجتمع تولید مصالح شرکت بتن و ماشین قدس رضوی  برگزار می شود. از کلیه اعضاء محترم دعوت 
می شود جهت اتخاذ تصمیم در جلسه مذکور حضور بهم رسانند ، اعضاء محترمی که امکان حضور آنها در جلسه 
مذکور مقدور نمی باشد می توانند حق رأی خود را به موجب وکالت نامه کتبی به فرد دیگری واگذار نمایند 
در این صورت تعداد آرای وکالتی هر عضو حداکثر س��ه رأی و هر فرد غیر عضو تنها یک رأی خواهد بود.
اعضاء متقاضی اعطای نمایندگی به همراه وکیل مورد نظر باید از س��اعت 9 صبح  تا 13 بعد از ظهر روزهای 
دوشنبه ، سه شنبه ، چهارشنبه مورخ 17 ، 18 و 1399/09/19به دفتر شرکت ) بلوار خیام جنوبی - ابتدای 
بلوار آیت ا... دستغیب پالک 724 طبقه همکف( مراجعه تا پس از تأیید وکالت نامه های مزبور توسط مقام 

مجاز ورقه ورود به مجمع برای خود یا نماینده صادر گردد.
دستور جلسه :    1- استماع گزارش هیأت تصفیه و ناظر  2- تصویب صورتهای مالی سال های 1397 و 1398 شرکت 

3- تصویب بودجه پیشنهادی سال 1399 شرکت  4- تمدید مدت مأموریت اعضاء هیأت تصفیه و ناظر 
5- تصمیم گیری درخصوص توافق با آستان قدس در رابطه با زمین شرکت تعاونی 

6- تصویب حق الزحمه هیأت تصفیه
شرکت تعاونی مسکن کارگران بتن و ماشین قدس رضوی  )در حال تصفیه(  

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده)نوبت اول(
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 موض��وع مزای��ده: واگذاری مکان جه��ت فروش گل 
شاخه بریده در سطح شهر شاندیز 

شرایط مزایده :
1. متقاض��ی می بایس��ت مبل��غ 14.400.000ریال طی 
فیش نق��دی به ش��ماره حس��اب 0204880582008 
نزد بانك ملی شعبه ش��اندیز بنام سپرده شهرداری 
شاندیزبعنوان سپرده ش��رکت در مزایده واریز  ویا 
نس��بت به ارائه ضمانتنامه بانکی در وجه شهرداری 
ش��اندیز اقدام نماید. ضمانتنامه ها باید به مدت 3 
ماه از تاریخ تس��لیم پیشنهادها معتبر و 3 ماه دیگر 

قابل تمدید باشد. 
2. در ص��ورت امتناع برنده مزای��ده از عقد قرارداد 
مبلغ سپرده مزایده به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
3. توزیع اسناد از تاریخ  99/09/17 لغایت99/09/30 

می باشد.
4.مهل��ت تس��لیم پیش��نهادات   تاس��اعت 14 روز 

چهارشنبه مورخ 99/10/03  می باشد.
5. بازگشائی اسناد مزایده ساعت  10 صبح  روز پنج شنبه 
مورخ 99/10/04  در محل شهرداری صورت می گیرد.
6. هزینه درج آگهی ها و هزینه کارشناسی به عهده 

برنده مزایده می باشد.
7.سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد 

مزایده درج شده است .
8.محل فروش اسناد مزایده: شاندیز- خ صدررضوی 

- شهرداری شاندیز واحد امور قراردادها
   شماره تماس : 051-34283003

آگهی مزایده عمومی 
شهرداری شاندیز) نوبت اول(
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آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی 
سالیانه شرکت رزمندگان خراسان 

)سهامی خاص(
ی��ا  س��هام  صاحب��ان  کلی��ه  از  بدینوس��یله 
نماین��دگان قانونی آنها دعوت به عمل می آید 
در مجمع عمومی عادی س��الیانه شرکت منتهی 
ب��ه 99/8/30 روز یک ش��نبه مورخ 99/9/30 
رأس س��اعت 9 صب��ح در مح��ل دفتر ش��رکت 
واقع در شهرستان بجستان- کیلومتر 15 )چاه 

فالیز( حضور بهم رسانند.
محورهای مجمع

1- اس��تماع گ��زارش هیئت مدیره و بازرس��ی 
قانون��ی در خص��وص عملکرد س��ال منتهی به 

99/8/30
2- بررسی و تصویب صورتهای مالی منتهی به 
99/8/30 و تصمیم گیری در خصوص تقس��یم 

سود سهامداران
3- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی اصلی و 

علی البدل شرکت برای سال مالی آتی
4- انتخاب هیئت مدیره

5- انتخاب روزنامه کثیراالنتشار
6- تعیین حق حضور اعضاء غیرموظف و پاداش 

هیئت مدیره
7- سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی 

عادی سالیانه می باشد.
ع هیئت مدیره شرکت رزمندگان خراسان 9
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آگهی تجدید مزایده 
شهرداری درگزدرنظر دارد تعداد2 باب 
مغازه جنب ایس��تگاه آتش نش��انی خود 
را از طری��ق تجدیدمزایده بصورت اجاره 
واگذار نماید . تلفن تماس جهت کس��ب 
اطالعات بیشتر : 46232801                       

رمضان یزاد پناه-شهردار درگز 

هادیان:دبیر نخســتین دوره جایزه 
ادبی مشهد گفت: منتخبان نخستین 
دوره جایزه ادبی مشهد در دو بخش 
کتاب منتشر شده و تک اثر انتخاب 
شدند. حســین لعل بذری افزود: در 
بخش تک اثر شعر کالسیک 63 اثر، 
در بخش تک اثر شعر آزاد 60 اثر و در 
بخش روایت نگاری ۲۷ اثر به مرحله 

نهایی راه یافتند. 
بخــش  داوری  وی،  گفتــه  بــه 
روایت نــگاری را حبیبــه جعفریان، 
قاسم فتحی و محبت محبی برعهده 
داشته اند و همچنین رفعت حسینی و 
دلدار بهاری آثار ارسال شده به بخش 
تک اثر شــعر را داوری کرده اند. دبیر 
نخستین دوره جایزه ادبی مشهد در 
خصوص منتخبان بخش کتاب منتشر 
شده تصریح کرد: در بخش رمان ۲4 
رمان، در بخش مجموعه داستان ۲۵ 
مجموعه داستان، در بخش مجموعه 
شــعر کالســیک 13 مجموعه و در 
بخش مجموعه شعر آزاد 1۲ مجموعه 

به مرحله نهایی راه یافتند.
لعل بذری درباره داوران بخش کتاب 
شــعر نیز خاطرنشــان کرد: نرگس 
بهره مند، محبوبه بزم آرا، یوسف بینا و 
قاسم رفیعا در بخش کتاب به داوری 
پرداختنــد. وی همچنین اعالم کرد: 
وحیــده ابراهیــم زاده و کاظم آقایی 
بخش مجموعه داستان کوتاه را داوری 
کرده اند. به گفته لعل بذری اختتامیه 
نخستین دوره جایزه ادبی مشهد در 

دی ماه برگزار می شود.
الزم به یادآوری است، فراخوان جایزه 
ادبی مشــهد در ســه حوزه »شعر، 

داســتان و روایت نــگاری« و در دو 
بخش کتاب منتشــر شده )سال۹۸( 
و تک اثر چاپ نشــده برگزار می شود 
که در قسمت کتاب منتشر شده، آثار 
منتشر شده سال ۹۸ در زمینه شعر 
کالسیک، شعر نو، مجموعه داستان و 

رمان بررسی و داوری می شود.
لعل بذری افزود: همچنین در بخش 
تک اثر هم در زمینه شعر کالسیک، 
شــعر نو، تک داســتان کوتاه و نیز 
ایــن روایت نگاری  روایت نگاری )که 
ویژه شــهر مشهد اســت( آثار مورد 

بازخوانی قرار گرفته است.

دبیــر این جایــزه ادبی مشــهد در 
خصــوص نام گــذاری بخش ها بیان 
کرد: از ابتدا نظر ما بر این بود در این 
جایزه از چهره ها و شخصیت های ادبی 
یادی بشود بنابراین در مشهد »نشان 
ویژه ملک الشــعرای بهار« برای شعر 
کالسیک و »نشان ویژه اخوان  ثالث« 
برای شعر نو در نظر گرفته شده است.

وی توضیــح داد: برای داســتان نیز 
»نشــان ویــژه تــوس« و در بخش 
روایت نگاری هم »نشان ویژه بیهقی« 
انتخاب شــد که امیدواریم در طول 
برگزاری مراســم پایانی به این بهانه 

فرصــت پرداختن به چهره های ادبی 
مشهد را داشته باشیم و نشست هایی 
در ایــن خصوص بــرای مدعوین و 

عالقه مندان برگزار کنیم.
این نویسنده در خصوص داوری نیز 
اظهار کرد: در دو مرحله داوری اولیه 
و نهایی انجام می پذیرد؛ در مرحله 
اول بیشتر به دارا بودن شرایط اولیه 
یک اثــر توجه می شــود و داوری 
اصلی و امتیازبندی در مرحله نهایی 
صورت می گیــرد.وی در پایان بیان 
کرد: بر اســاس ُعرف مرسوم اغلب 
جشنواره ها آثار منتشر نشده بدون 
اســم و با کد خاص داوری می شود 
و کتاب ها هم که صاحب آثار آن ها 
مشخص است، سعی می شود در یک 
فراینــد عادالنه و به دور از هر گونه 
جانبداری داوری شود. برای این کار 
ترکیب داوری متفاوت و متنوعی را 
انتخاب کرده ایم تا به همه نگاه های 
ادبی احترام بگذاریــم.الزم به ذکر 
اســت، جایزه ادبی مشهد میهمانی 
بزرگی است برای همه اهالی ادبیات 
کشــورمان که با حضور خود و آثار 
این  روشــنایی بخش  ارزشمندشان 

میهمانی باشکوه هستند.
این جایزه اگرچه به همت شــورای 
شهر مشهد و ســازمان اجتماعی و 
فرهنگی شــهرداری به ثمر نشسته 
اســت امــا صاحب اصلــی آن تمام 
شاعران، نویسندگان و خانواده بزرگ 
ادبیات در هر جای این کشور هستند 
کــه می توانند با ایده هــای خالقانه 
خودشان در برگزاری بهتر این رویداد 

کمک کنند.

نخستین دوره جایزه ادبی مشهد در مرحله نهایی

قدس:جانشــین رئیس دانشــگاه علوم پزشکی 
مشهد در قرارگاه دانشگاهی مبارزه با کرونا، گفت: 
محدودیت های اعمال شــده کاهش 30 درصدی 
آمار بیماران کرونایی بستری  در بیمارستان های 

خراسان رضوی را به  همراه داشته است.
شــاپور بدیعی خاطرنشان کرد: اقدام های صورت 
گرفته از سوی ســتادهای ملی و استانی مبارزه 
با کرونا در محدودیت های اعمال شــده  همچون 

کاهش ســاعت کاری، کاهش حضــور فیزیکی 
کارکنان در محل کار و ممنوعیت تردد از ساعت 

۹ شب تا 4 صبح مؤثر واقع شده است.
وی با اشــاره بــه اینکه یک اقــدام مؤثر صورت 
گرفته دیگر که از نیمه دوم آبان ماه آغاز شــده 
اجرای طرح شــهید ســلیمانی با عنــوان »هر 
مســجد یک پایگاه ســالمت« بوده است، افزود: 
در اینجا جــا دارد که از این بابــت از کارکنان 

خدوم سپاه پاســداران انقالب اسالمی، سازمان 
بسیج جامعه مستضعفان و سازمان بسیج جامعه 
پزشکی قدردانی و تشــکر ویژه کنیم، پاسداران 
و بســیجیان از ابتدای بحــران کرونا تاکنون در 
کنار خادمان حوزه سالمت بودند و به عنوان یک 
بازوی قوی در کنار مدافعان ســالمت در مسیر 
مدیریت و ریشه کنی ویروس کرونا تالش بسیار 

کرده اند.

کاهش 30 درصدی آمار بستری  های کرونایی در بیمارستان های خراسان رضوی



دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد اقدام به ثبت خاطرات مسجد دانشگاه کردند 

محراب دانش

مسجدنگاری: مساجد دانشگاه از یک سو 
سبب رشد و پیشرفت انسان ها شده و از 
ســوی دیگر نیز عامل ارتقای سالمت و 
حیات متعالی جامعه انسانی و دانشگاهی 
کشور بوده و می توانند زمینه تحقق اهداف 
واالی حاکمیت اسالمی را در دانشگاه ها 
فراهم سازند. به فرموده مقام معظم رهبری 
دانشگاه ها می توانند به عنوان جایگاه امن 
و مورد اعتماد جوانان، بســترهای رشد و 
تعالی دانشجویان را فراهم سازند به  طوری 
که مجامع دانشجویی جذاب ترین مرکز 
تجمع خود را مسجد دانشگاه بدانند. در 
همین راســتا و برای ترویج و الگوبرداری 
از تجربیات موفق، تعدادی از دانشجویان 
 اقدام بــه ثبــت تجربه نگاری مســجد 

امام رضا)ع( دانشگاه فردوسی کرده اند.
دانشــجویانی که به دنبال آن هستند تا 
ثبت تاریخ شــفاهی مســاجد به صورت 
یک نهضت مردمــی درآیــد و افراد در 
محله های خودشان ســراغ این موضوع 
برونــد. امیدواریم کاری کــه اکنون در 
مســجد امام رضا)ع( دانشــگاه فردوسی 
در حال رخ دادن اســت ســبب ترغیب 
بقیه مســاجد و افراد شود. آنچه در ادامه 
می خوانید برش هایی از خاطراتی اســت 
که دانشجویان از خاطرات این مسجد در 

دانشگاه شان به ثبت رسانده اند.

آخر آرامشس
ما همیشه پس از اتمام مراسم ها، دلمون 
می خواســت همــون  جا توی مســجد، 
درســامون رو بخونیــم و تــا آخر وقت 
بشینیم، یه حس خاصی داشت که هیچ 
جای دیگه نداشــت. یه خورده شیطنت 
هم می کردیم! این قدر می نشســتیم تا 
حاجی رجبی، خادم مســجد خودشون 
بیان بیرونمون کنند. بــا لحن مهربونی 
می گفتند؛ شماها هنوز نشستین؟ پاشین 
پنجره ها رو ببندین، برین خوابگاه دیگه! 
نمی دونســتند که ما اگر جلســه ای هم 
نباشــه، برای آرامش خاصــی که اونجا 
داشت، دلمون می خواست تا دقیقه آخر 

مسجد بمونیم.

افطاری مسجدیس
افطاری های مســجد امام رضا)ع( با همه 
جاهای دیگه فرق داشــت، همه چیزش 
ساده بود و قاعده خاص خودش رو داشت. 
افطاری ای که طعِم بهشت داشت. چهار تا 

سفره پهن می کردیم، دو تا 
سمت ایوان و دو تا سمت 
مسجد، و به همین صورت 
ســمت آقایون هم سفره 
پهن می شــد. نون، پنیر، 
ســه عدد خرما و چای، 
غذای ثابت سفره بود. خیار 
و گوجه و ســبزی و گردو 
رو هم گردشی می دادیم. 
از نــذر و کمک هایی که 
از خوابگاه هــا و بقیه افراد 
جمع می شد گاهی اوقات، 
سوپ، شــربت و دمنوش 
هم می دادیم. حتی بعضی 
کارت  بچه هــا  وقت هــا 

دانشجویی شون رو می دادند تا با اعتبارش 
برای افطاری خرید انجام بشه.

از اینکه سیر نشدین، خسته نشدین؟!س
یک بار که پس از نماز و افطار، امام جماعت 
می خواستند مجلسی رو برگزار کنند هی 
صدای قاشــق چنگال از طــرف خانم ها 
میومد در حالی که آقایون سفره ها شون رو 
جمع کرده بودند! ایشــون با همون لحن 
دلنشینشون گفتن: »خانوما از اینکه سیر 
نشدین، خسته نشــدین؟!« شوخی های 

بجای ایشون هرگز یادم نمیره... .

به خاطر مسجد انتقالی نگرفتمس
بقیه رو نمی دونم ولی من به شخصه بهترین 
دوران زندگیــم توی مســجد امام رضا)ع( 
گذشت. اگر مســجد و دوستان مسجدی 
نبودند شــاید االن تو مسیر دیگه ای بودم، 
 واقعاً همه  چیم رو مدیون مسجد امام رضا)ع(

هستم و خدا رو شکر می کنم. یادمه روزای 
اول بــه این فکر بودم که انتقالی بگیرم برم 
شــهرمون، ولی عشق به مسجد و دوستان 
خوبی که سر راهم قرار گرفتند موجب شد 

نتونم از مسجد دل بکنم.

حل مشکالت دانشجوهاس
مشکالت رفاهی دانشجوها توی خوابگاه 
خیلی زیاد بــود، مأمن بچه های خوابگاه، 
مســجد امام رضا)ع( بود. 
می دونستند  دانشــجوها 
اگر مشــکل مالی داشته 
باشــند و با امام جماعت 
مطرح کنند، هر کاری از 
براشون  بربیاد  دستشون 
انجــام میــدن. میومدند 
پیش حاج آقا و می گفتند 
که ما این مشکل رو داریم 
و ایشــون مشکلشون رو 

برطرف می کردند.

مسجِد ماهی هاس
برای  امام رضا)ع(  مسجد 
ما مثل آب بود برای ماهی. 
برنامه مون رو طوری تنظیم می کردیم که 
اول و آخر کارمون مسجد باشه. زندگی مون 
باهــاش یه نظم و ریتمی گرفته بود، مثاًل 
االن برم درس بخونم تا وقتی که بخوام برم 
مسجد. کلی خاطره داریم از شب هایی که 
وارد مسجد می شدیم و با چادرهای خیِس 

آویزوِن روی صندلی ها مواجه می شدیم!

تابلو منبرکس
صحبت های بین دو نماز حاج آقا که خیلی 
کوتاه و جذاب بود، توی وبالگی به اســم 
»منبرک« منتشر می شــد، یه بنر هم با 
طراحی جالب زدند توی مسجد و همون 
صحبت ها رو روی اون بنر نصب می کردند. 
ما دیدیم مطالب برای دانشــجوها جالب 
هســت، گفتیم بریم این طــرح رو توی 
دانشکده ها هم اجرا کنیم. هماهنگی های 
الزم انجام و از اون بنر به تعداد دانشکده ها 
زدیــم و بــرای هر دانشــکده یــه نیرو 
گذاشــتیم، هر هفته از مطالب خاص تر 
پرینت می گرفتیم و بین مسئولین پخش 
می کردیم که ببرنــد روی تابلو منبرک 

دانشکده هاشون بزنند.

کارگروه ازدواجس
این موضوع خیلی مهمه که توی مسجد، 
حاج آقا راجی یک کارگروهی تشــکیل 
داده بودند، به نام »کارگروه ازدواج«، ما 
هم به عنوان اعضای کارگروه، مواردی که 
مناسب هم بودند رو معرفی می کردیم، 
رونــد کار این کارگــروه خیلی دقیق و 
حساب شــده بود، اصاًل این طوری نبود 
که بــدون در نظر گرفتــن روحیات و 
انجام  اخالقیات طرفین، فقــط معرفی 
بشــه، ســعی می کردیم بحث هم کفو 
بودن رو حتماً در نظر داشته باشیم. این 
موضوع جایی ثابت می شه که بدونیم از 
بین حدود ۵۰۰ ازدواج مســجد، حتی 
یک مــورد طالق هم وجود نداشــته و 

الحمدهلل زندگی خوبی دارند.

مرگ بر مفسد اقتصادیس
نخســتین چیزی که توی مسجد جذبم 
کرد تکبیر پــس از نماز بود، به خصوص 
»مرگ بر ُمفســد اقتصادی« خیلی برام 
جالب بود و با خودم گفتم حتماً یه تفکری 
پشت فعالیت های این مسجد هست که 
ایــن رو هم به تکبیر اضافه کردند، از این 

کار خیلی خوشم اومد.

مهم برای همهس
پس از حرم امام  رضا)ع( اگه تنها یه بهونه 
واســه موندن توی مشــهد داشته باشم، 
مسجد امام رضاست:چون اسالم جمعی 

که میگن رو توی مسجد تجربه کردم.
چونکه ایثار و خدامحوری و انسان دوستی 
رو توی مســجد لمس کردم. محبت به 
خلق اهلل و دوســت داشتِن همه بنده های 

خدا رو توی مسجد چشیدم.
چونکه از نورِ ســبِز جلو مســجد بگیر تا 
دل های  باصفای مسجدی ها و دمنوش های 
حاجی رجبی؛ همشون دلیل خوب شدن 
حاِل آدمن... . چون اینجا، جاییه که خوب 
بودِن حالِت برای همه مهمه؛ از مســئول 
هیئت بگیر تا بچه های قرارگاهِ مسجد که 
توی سنگر بسیج و جهاد و شورای صنفی 

و هیئت و کانون ها هستن!

 خدمت 100 مردم یار سالمت 
در بیمارستان های کرونایی

قدس: مسئول بســیج جامعه پزشکی خراسان رضوی 
گفــت: در حــال حاضــر 1۰۰ مردم یار ســالمت در 
بیمارســتان های امام رضا)ع( و شریعتی مشغول ارائه 

خدمت به بیماران کرونایی هستند.
محسن ذاکریان با اشــاره به اینکه مردم یاران سالمت 
به صورت داوطلبانه دوره آموزشــی مراقبت از بیماران 
کرونایی را می گذرانند تا در شرایط اوج بیماری به کمک 
کارکنان و تیم درمان بیایند، خاطرنشان کرد: نزدیک 
به 2۵۰ نفــر در حال حاضر اعالم آمادگی کردند تا در 
شرایط سخت کرونایی همراه با تیم درمان برای بهبود 

حال همشهریان خود تالش کنند.
وی با بیان اینکه از این تعداد 1۰۰ نفر در شــیفت های 
بیمارســتان های امام رضا)ع( و شریعتی مشغول ارائه 
خدمت هستند و ۵۰ نفر دیگر نیز آموزش های الزم را 
کسب کردند، گفت: بسته به درخواست بیمارستان ها 
نیروهای داوطلب به بیمارســتان های مورد نظر اعزام 

می شوند و به یاری بیماران و تیم درمان می شتابند.

تأمین انسولین مورد نیاز در خراسان رضوی 
ایرنا: مدیــر اداره دارو و مواد تحت کنترل معاونت غذا 
و داروی دانشــگاه علوم پزشکی مشهد گفت: کمبود 
انسولین مورد نیاز بیماران در این استان از هر سه نوع 
نوومیکس، النتوس و بازالین رفع شــده و امیدواریم در 
روزهای آینده با توزیع مناسب این مشکل به طور کامل 

برطرف شود.
دکتر علی روح بخش با بیان اینکه انسولین داروی اساسی 
بیماران دیابتی است و نقش حیاتی در سالمت آن ها ایفا 
می کند، افزود: این دانشگاه تمام تالش خود را برای رفع 
کمبودهای دارویی انجام می دهد و در حال حاضر این 
مشکل تا حدودی برطرف شده  است. وی ادامه داد: در 
خصوص داروهای بیماران کرونایی در حالت تعادل به 
سر می بریم و کمبودی در این حوزه احساس نمی شود. 

 پرداخت 394 میلیارد تومان تسهیالت
 به مشاغل آسیب دیده از کرونا در مشهد

ایســنا: مدیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان 
مشــهد گفت: تاکنون 394 میلیارد تومان تسهیالت 
به مشــاغل آسیب دیده از کرونا در شهرستان مشهد 
پرداخت شده است.حسن سروری با بیان این مطلب 
اظهار کرد: این میزان تســهیالت بــرای حمایت از 
34 هزار و 8۰۵ نفر شــغل آســیب دیده از کرونا در 
شهرستان مشهد پرداخت شده است.وی افزود: این 
394 میلیارد تومان از محل منابع ســتاد ملی مقابله 
بــا کرونا با نرخ 12 درصد بــه 12 هزار و 697 بنگاه 
اقتصادی که بر اثر کرونا آســیب دیده اند، پرداخت 

شده است.

اجرای سند تحول بنیادین آموزش و 
پرورش بیشتر در سطح ادارات مانده است

تسنیم: اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش با 
سرعت و شتاب الزم همراه نبوده و ما باید در این راستا 

دقت و اهتمام ویژه ای داشته باشیم.
خدابنده، مدیر کل آموزش و پرورش خراســان رضوی 
اظهار کرد: معلمان یکی از تأثیرگذارترین فاکتورها در 
رسیدن به اهداف سند تحول هستند اما در حال حاضر 
اجرای سند تحول بنیادین بیشتر در سطح ادارات مانده 
و انتظار می رود که اجرای این مهم در سطح کالس های 

درسی که معلمان متولی آن هستند بیشتر دیده شود.

 فراخوان جشنواره »هنر حبیب«
 در خراسان رضوی  

دفاع پرس: در آســتانه فرارســیدن نخستین سالگرد 
شهادت سردار شهید »قاسم سلیمانی« فرمانده نیروی 
قدس سپاه پاسداران فراخوان جشنواره »هنر حبیب« از 

سوی مؤسسه آموزش عالی فردوس منتشر شد.
عالقه مندان به شــرکت در این جشنواره می توانند آثار 
خود را با محوریت سردار شهید حاج »قاسم سلیمانی« 
در قالب های هنرهای تجسمی )خوشنویسی، نقاشی، 
پوستر و حجم(، شــعر و ادب )نمایش نامه، فیلم نامه، 
داستان و شــعر(، موسیقی )پادکست، سنتی، سرود و 
پاپ( و فیلم )پویانمایی، نماهنگ، مســتند و کوتاه( به 
دبیرخانه این جشنواره ارسال کنند.هنرمندان می توانند 
آثار هنری خود را تا اول دی ماه از طریق پیام رسان های 
ایتا، روبیکا و واتس آپ به شــماره ۰944717۰7۵، به 
آیدی MaktabeHabib ارســال و یا به صورت حضوری 
به دبیرخانه این جشنواره واقع در مشهد، میدان شهدا، 
خیابان شهید هاشمی نژاد، بین هاشمی نژاد 9 و 11 جنب 

مسجدالهادی)ع( تحویل دهند.

نگهبانان بانک در ابتدایی ترین خواسته خود 
مانده اند؛ آن ها هنوز بیمه ندارند

خشاب های پر با جیب خالی! 
محمدزاده: ســال 88 بود که با شــکل جدیدی از 
حفاظت فیزیکی بانک ها مواجه شــدیم و از آن زمان 
بانک ها ملزم به اســتفاده از افراد مسلحی در داخل 
شعب شــدند و نگاهی به آمار سرقت های مسلحانه 
صــورت گرفته از بانک ها نشــان می دهد وجود این 
افراد تا چه اندازه در کاهش این نوع از جرم در جامعه 

مؤثر بوده است.
اما با گذشــت اندک زمانی از اجرای این طرح بود که 
نخستین ایرادهای آن مشخص شد و اصلی ترین انتقاد 
وارده به آن شیوه به کارگیری افراد تحت عنوان نگهبان 
بانک بود؛ چراکه قرارداد آن ها هیچ تفاوتی با قرارداد یک 
کارگر ساختمانی روزمزد نداشت و تنها حقوق روزهایی 
را می گرفتنــد که نگهبان بانک بوده و روزهای تعطیل 

حقوقی برای آن ها محاسبه نمی شد.
هر چند در ســال اول و شاید چند سال ابتدایی اجرای 
این تصمیم متولیان این موضوع وعده اصالح رویه ها را 
دادند ولی حاال و با گذشــت 11سال از آن زمان هنوز 
نگهبانان بانک در ابتدایی ترین خواسته خود مانده اند و 

باورش سخت است که هنوز آن ها بیمه نیستند.
یکی از همین نگهبانان بانک که سابقه چندین ساله در 
این حوزه دارد می گوید: در ســال های فعالیتم در این 
شغل به نهادها و دستگاه های مختلف نامه نوشته ایم اما 

پاسخی دریافت نکرده ایم.
او ادامه می دهد: ســال ها پیش روزی حدوداً 4۰ هزار 
تومان می گرفتیم و بعد به 6۰ هزار تومان و حاال به 1۰۰ 
هزار تومان رســیده است اما از این رقم 16 هزار تومان 
به شرکت رابط تأمین نیرو می رسد و در واقع 84 هزار 

تومان به نگهبان پرداخت می شود.
وی می افزاید: هنوز ما قرارداد تمام وقت بیمه ای نیستیم 
و به ازای روزهایی که سر کار برویم حقوق می گیریم و 
عمالً در این شــغل عمرمان را می سوزانیم چون هیچ 

آینده ای ندارد و خبری از بازنشستگی نیست.
یکی دیگر از همین افراد می گوید: متأسفانه به کارگیری 
بازنشستگان نیروهای مسلح در این حوزه چالش بزرگی 
برای جوانانی شده که در این شغل هستند؛ چراکه این 
بازنشستگان دغدغه پولی به اندازه ما که شغل دیگری 
نداریم ندارند و عالوه بر حقوق بازنشســتگی به جای 
اینکه در خانه بنشینند در بانک می نشینند و پولی هم 
می گیرند اما مشــکل اصلی این است که چون سابقه 
بیمه ای دارند شــرکت ها نمی توانند دوباره آن ها را در 
لیست بیمه بیاورند بنابراین برای ما هم لیست بیمه ای 

ارسال نمی شود.
او اظهار می دارد: قانون می گوید حتی برای به کارگیری 
یــک نفر در یک روز باید لیســت بیمه به ادارات بیمه 
 ارســال شــود ولی چگونه اســت که بازرســان بیمه

هیچ گاه به بانک ها یا شــرکت های تأمین نیرو در این 
بخش اخطار نداده اند که چرا لیست بیمه ای این افراد 

ارسال نمی شود؟
بــه گفته این افراد دغدغه نگهبانــان بانک در روزهای 
کرونایی بیشتر هم شده چون هر روز که بانک ها تعطیل 
باشــند حقوقی ندارند ولی پرســش این است که چرا 
متولیان یا دســت اندرکاران ایــن موضوع یک بار برای 
همیشه مشکل قرارداد نگهبانان بانک را حل نمی کنند؟ 
آیا نمی توان بــه اندازه یک درصد احتمال داد فشــار 
اقتصادی یا بحران های روانی ناشی از فشار زندگی یکی 
از این افراد را تحت تأثیر قرار دهد و اتفاقی که نباید رخ 
بدهد بیفتد و بعد بســیاری بگویند که ای کاش زودتر 

وارد عمل می شدیم؟
آنچه مسلم است؛ از هر زاویه ای که به این مسئله نگاه 
کنیم به این نتیجه می رسیم حفظ آرامش روانی نگهبان 
مسلح نخستین و ضروری ترین الزمه کار در این حرفه 
اســت اما متأسفانه با گذشــت یک دهه از اجرای این 
تصمیم هنوز شاهد تداوم همان چرخه معیوبی هستیم 

که روزهای اول پایه گذاری شده است.

 ۷۲ روستا در خراسان رضوی
 آبرسانی می شوند

ایرنا: مدیر عامل شرکت آب و فاضالب خراسان رضوی 
از آبرســانی به 72 روستای این استان در قالب پویش 

الف- ب- ایران وزارت نیرو تا پایان امسال خبر داد.
سیدابراهیم علوی گفت: در قالب پویش الف - ب - ایران 
وزارت نیــرو هر هفته طرح هــای آب و برق در مناطق 

مختلف کشور مورد بهره برداری قرار می گیرند.
وی افزود: آبرسانی به روســتاهای خراسان رضوی در 
قالب این پویش در مجموع با هزینه 74۰ میلیارد ریال 
انجام می شــود که در مجموع 48 هزار نفر از جمعیت 
روســتایی این استان از آب بهداشتی و سالم برخوردار 

خواهند شد.
مدیر عامل شرکت آب و فاضالب خراسان رضوی ادامه 
داد: آبرسانی به روستاهای این استان در قالب این پویش 

طی دو مرحله تا پایان امسال انجام می شود.
وی گفت: در مرحله اول طرح های آبرسانی 42 روستا 
با هزینه 34۰ میلیارد ریال و در مرحله دوم آبرســانی 
3۰ روستا با هزینه 4۰۰ میلیارد ریال مورد بهره برداری 

قرار می گیرد.

 یادمه روزای اول 
به این فکر بودم که 

انتقالی بگیرم برم 
شهرمون، ولی عشق 
به مسجد و دوستان 
خوبی که سر راهم 

قرار گرفتند موجب 
شد نتونم از مسجد 

دل بکنم
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عســگری:  احمد 
جامعه  در  مسجد 
اسالمی از سال های 
نخست تاریخ اسالم 
تا به امروز در زمینه 
آموزش و علم آموزی حضوری فعال و 
پویا داشته اســت. گرچه در دوره های 
مختلف تاریخی مسئله علم در مسجد 
دچار فراز و نشــیب هایی شــده اما به 
یقین می تــوان ادعا داشــت هیچ گاه 
نســبت علم آموزی و مسجد به صفر 

نرسیده است. 
در اندیشه اسالمی همه فعالیت ها و 
توفیقات انسانی- اعم از فعالیت های 
فــردی و اجتماعــی-  ضمن تالش 
و حرکت انســان در ســایه توکل به 
خدای متعال به نتیجه خواهد رسید 
و براســاس چنین تفکری است که 
خیلــی از علما کتاب هــای خود را 
در ایامی مثل شــب های قدر تدوین 
کرده انــد و یا آنکه برای فهم کامل و 
حل مســائل علمی نماز می خواندند. 
شاید به همین دلیل مساجد یکی از 
مراکز مهم علم آموزی در تاریخ اسالم 
بوده اند و می توان آن ها را نخســتین 

دانشگاه های اسالمی نامید. 
با شــکل گیری ســاختارهای جدید 
آموزش و تأســیس دانشگاه ها، نقش 
محوری مساجد در علم آموزی کاهش 
یافت اما دانشــجویانی که در بســتر 
جامعــه دینی رشــد کرده اند ضمن 
تالش و جدیت در علم آموزی دغدغه 

رشد در بستر تربیت دینی و توکل به 
خدا را نیز فراموش نکردند. پروفسور 
سیدمحمود حســابی نمونه ای از این 
دانشــجویان متعهــد و متدین ایران 
زمین اســت. مساجد دانشــگاه ها با 
حضور چنین دانشــجویانی در جامعه 
کوچک دانشگاه و نیز در سطح وسیع 
ملی و جهانی همواره فعال و تأثیرگذار 
بــوده و چه بســا می تواننــد حضور 
پررنگ تری در هر دو سطح دانشگاه و 
خارج از دانشگاه داشته باشند. مسجد 
چنان که مسجد دانشــگاه تهران در 
بحبوحــه انقالب ۵7 مرکــزی برای 
ســخنرانی و بحث هــای عمیق اداره 
شناخت  الزمه  بود.  اســالمی  جامعه 
توانایی ها و ظرفیت های مســاجد در 
دانشگاه، آشــنایی با تجربیاتی است 
که تاکنون داشــته و تاریخی اســت 
که از ســر گذرانده اند تا با الگوگیری 
و درس آموزی از گذشــته ها برنامه ای 
جامع و مــدون برای آینده ترســیم 

کنند. 
رضا)ع(  امام  مســجد  دانشــجویان 
دانشــگاه فردوســی مشــهد مدتی 
اســت که به فکر ثبــت تجربیات و 
مسجد  در  متنوعشــان  فعالیت های 
تالش  کــه  امیدواریــم  افتاده انــد. 
دانشــجویان در انجــام این تحقیق 
اســتمرار داشته باشــد و به برکت 
اخالص این دانشجویان، تجربه نگاری 
مساجد در جامعه تبدیل به نهضتی 

فراگیر شود.

یزدانی:  جمــال 
دانشگاه وارداتی به 
جامعه ایرانی، تمام 
تالش خود را برای 
انجام  دین زدایــی 
داد. خاطرات تاریخ شفاهی دانشجویان 
مســلمان به خصــوص در دهه ۵۰ 
درباره دانشگاه ها نشان می دهد، دین 
و دینداری یــک امر مذموم و مطرود 
بود. دانشــجوی مسلمان باید خود را 
مخفــی می کــرد و حتی مناســک 

دینی اش را پنهانی به جا می آورد.
اما امام)ره( از همــان ابتدای نهضت 
اســالمی در ســال 42، بــر ظرفیت 
دانشجویان و دانشگاهیان در مبارزه با 
رژیم پهلوی حساب می کرد. جلسات 
متعدد با دانشجویان، صدور پیام های 
به  راهکاری  و  راهبردی  انگیزه بخش، 
آن ها و تأکید بــر پیوند جامعه دینی 
با دانشگاه و دانشــگاهی از مهم ترین 
اقدام های حضرت امام در این عرصه 
بود.ایــن صبر راهبــردی در تعامل با 
مذهبی  نیروی  شــد،  دانشگاه سبب 
در دانشــگاه انگیزه و هویت پیدا کند 
و به عنصر فعال اجتماعی و پیشــرو 
حرکت نهضت مبدل شــود. البته این 
مشــکل در دانشگاه های مشهد کمتر 
بــود. کتاب مســجد رهبــر - که به 
تازگی منتشــر شده - به فعالیت های 
رهبــر انقــالب در دهــه ۵۰ در این 
مسجد اشاره می کند. عمده مخاطبان 
حاضر در مسجد از میان دانشجویان 

مسلمان بوده و دقیقاً به همین دلیل 
حجم و کیفیت فعالیت دانشــجویی 
در مشــهد بســیار باال و مؤثر است.

دو اتفــاق مهم در دانشــگاه موجب 
شــد تا یک پایگاه دائمــی و مؤثر در 
دانشــگاه ها ایجاد شــود: یکی ایجاد 
سازه مســجد به عنوان سنتی ترین و 
مؤثرترین نهــاد دینی در عموم مردم 
در دانشــگاه ها بود و دیگری تدفین 
شهدای گمنام در دانشگاه ها .  این دو 
اقــدام، از راهبردی ترین اقدام ها برای 
حفظ و تقویت هویت دینی دانشــگاه 
و دانشجویان محسوب می شد. مسجد 
به تعبیر امام ســنگر است و نیروهای 
فعال اجتماعی باید پایگاه خود را در 
این سنگر قرار دهند. مسجد دانشگاه، 
وحدت بخــش و محل تجمع اصحاب 
حق بر گرد روحانیت است و ارتباطات 
محــدود و انفــرادی دانشــجویان و 
استادان را گسترده و مستمر می کند 

و می تواند آن ها را جهت دهی کند.
خاطرات  دانشــگاه ها،  در  مســاجد 
بســیار زیادی در دل خــود دارند. 
چون بــه هر صورت ضریــب یافتن 
و برجسته ســازی هویــت دینی در 
واکنش های  ناخواه  خواه  دانشــگاه، 
زیــادی را از ســوی روشــنفکران و 
علم زده ها ایجاد می کند. ثبت تجربه 
زیسته مسجد دانشگاه، سبب تقویت 
هویت آن در دانشگاه و بالتبع تقویت 
جریان هویتی انقالب اسالمی در آن 

خواهد شد.

ثبت تجربه زیسته مسجد دانشگاه نسبت علم آموزی و مسجد



روی خط حادهثروی خط حادهث روی خط خبرروی خط خبر
مدیرعامل این سازمان خبر داد

 افتتاح دو ایستگاه آتش نشانی 
تا پایان سال در مشهد

خط قرمز: مدیرعامل ســازمان آتش نشانی و خدمات 
ایمنی شهرداری مشهد گفت: با برنامه ریزی های انجام 
شده، دو ایستگاه جدید آتش نشانی امسال بهره برداری 
و دو ایستگاه دیگر نیز طی امسال و اواسط سال آینده 

مراحل بهسازی و توسعه آن انجام خواهند شد.
آتشپاد مسعود ظهوریان افزود: ساخت و توسعه چهار 
ایستگاه آتش نشانی براســاس مطالعات انجام شده با 
اعتباری معــادل ۲۱۱ میلیارد ریال  در حال پیگیری 
است. این هزینه برای ساخت دو ایستگاه رازی و رسالت 
و توسعه و بهسازی دو ایستگاه فعلی در برنامه عملیاتی 
سازمان قرار دارد. با بهره برداری از این دو ایستگاه شهر 

مشهد دارای ۵۴ ایستگاه آتش نشانی خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: ایستگاه اول به نام ایستگاه رازی 
بــا اعتباری افــزون بر ۵۴ میلیارد ریــال در محدوده 
شــهرداری منطقــه ۱۰ در حال احداث اســت و از 
پیشرفت ۸۲ درصدی برخوردار است که تا پایان سال 
جاری به بهره برداری خواهد رسید و با توجه به موقعیت 
بولوار رازی، بزرگراه کالنتری و بولوار اندیشــه مشهد، 
بهره برداری از این ایســتگاه در تأمین ایمنی محدوده 
کارخانجــات و مجموعه های صنعتــی و تولیدی این 

منطقه از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
مدیرعامل آتش نشانی مشهد با بیان اینکه ایستگاه دوم 
نیز به نام رسالت با اعتباری افزون بر ۴۳ میلیارد ریال 
در محدوده شهرداری منطقه ۳ در حال احداث است 
که با بهره برداری از آن در سال جاری، سیلوی گندم، 
بولوار مجلسی، خیابان شیخ صدوق، بولوار طبرسی و 
همچنین محدوده راه آهن مشــهد تحت پوشش قرار 
می گیرند.آتشپاد مسعود ظهوریان تصریح کرد: در کنار 
احداث این دو ایستگاه، توسعه ایستگاه ۶ از متوسط به 
بزرگ با اعتبار ۳۴ میلیارد ریال در انتهای بولوار مفتح تا 
 پایان سال به اتمام خواهد رسید و همچنین ایستگاه ۹ 
آتش نشانی با اعتباری معادل ۸۰ میلیارد ریال در حال 
انجام اســت که در ۶ ماه نخست ســال ۱۴۰۰ آماده 
بهره برداری خواهد بود. این ایســتگاه با عرصه ۲هزارو 
۳۰۰ متر و اعیان یک هزارو۸۰۰ مترمربع، بزرگ ترین 

ایستگاه آتش نشانی شهر خواهد بود.

با توجه به شرایط کرونایی اعالم شد
ممنوعیت فعالیت آموزشگاه های 
رانندگی در وضعیت قرمز و نارنجی

باشگاه خبرنگاران: رئیس پلیس راهنمایی  و رانندگی 
خراســان رضوی گفت: فعالیت آموزشگاه رانندگی در 
مشهد، سبزوار، قوچان، خلیل آباد از امروز ممنوع است.

سرهنگ حمیدرضا دهنوی گفت: فعالیت آموزشگاه های 
رانندگی در شهر های با وضعیت قرمز و نارنجی ممنوع 
است. وی افزود: برابر مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا، 
آموزشگاه های رانندگی جزو گروه سه مشاغل هستند؛ 
بنابراین محدودیت هایی که مشمول این گروه از مشاغل 
هستند در آموزشــگاه های رانندگی نیز اعمال خواهد 
شد. رئیس پلیس  راهنمایی و رانندگی خراسان رضوی 
ادامه داد: به همین منظور در شــهر هایی که وضعیت 
قرمــز و نارنجی همچنان تمدید شــده، ادامه فعالیت 
آموزشــگاه رانندگی اعم از برگزاری کالس آیین نامه و 
آزمون نظری آیین نامه که موجب تجمع افراد می شود، 
در شــهر های دارای وضعیت قرمز؛ مشــهد، سبزوار، 

قوچان و خلیل آباد  از روز شنبه ممنوع اعالم شد.

فقط در یک هفته
 ناوگان اتوبوسرانی 

بیش از 39هزار مرتبه ضدعفونی شد
باشــگاه خبرنگاران: مدیر روابط عمومی ســازمان 
اتوبوسرانی شــهرداری مشهد گفت: در هفته گذشته 
ناوگان اتوبوسرانی این کالنشهر بیش از ۳۹هزار مرتبه 
ضدعفونی شده است.عباس اتحادی گفت: در هفته دوم 
آذر ماه امسال ۳۹هزار و ۴۹۲ مرتبه ناوگان اتوبوسرانی 
شهر مشهد ضدعفونی شده و ۵۶هزار ماسک، دستکش 
و محلول ضدعفونی بین کارکنان این ســازمان اعم از 
ستادی و سیار توزیع شده است.وی گفت: از روز هشتم 
تا ۱۴ آذر ماه امســال ۵هزار و ۶۹۱ نفر از کارکنان با 
دستگاه تب ســنج چکاپ و تحت آموزش های فردی 
پیشــگیری از ابتال به کرونا قــرار گرفته اند. وی افزود: 
 در هفتــه دوم آذر ماه ۲میلیون و ۳۰۷هزار و ۵۶۴ نفر

از شــهروندان مشهدی ســفر های درون شهری خود 
را با اســتفاده از اتوبــوس انجام دادنــد. مدیر روابط 
عمومی ســازمان اتوبوسرانی شهرداری مشهد با توجه 
به ممنوعیــت دریافت وجه نقد توســط رانندگان از 
مسافران، ادامه داد: مسافران باید بهای دریافت خدمات 

را از طریق کارت الکترونیکی پرداخت کنند.

محکومیت پدر متخلف به 600 ساعت 
خدمات رایگان در محیط زیست

حفاظــت  اداره  رئیــس  خبرنــگاران:   باشــگاه 
محیط زیســت تربت حیدریه گفت: خانــواده ای که 
به صورت غیرمجاز اقدام به شــکار حیوانات وحشــی 

می کردند در تربت حیدریه دستگیر شدند.
داوود نورمحمــدی گفــت: خانــواده ای که در بخش 
کدکن این شهرستان اقدام به شکار بی رویه حیوانات 
وحشی و فروش گوشت آن ها در سطح خراسان رضوی 
می کردند، دســتگیر شــدند.وی افزود: با حکم قاضی 
دوســتدار محیط زیســت، پدر خانواده به انجام ۶۰۰ 
ساعت خدمات عمومی رایگان در اداره حفاظت محیط 
زیست تربت حیدریه از طریق علوفه دادن به جانوران 
وحشی در فصل زمستان و ساخت و احداث آبشخور، 
بدل از ســه ماه و یک روز حبس بــه عنوان مجازات 
اصلی محکوم شد. رئیس اداره حفاظت محیط زیست 
تربت حیدریه ادامه داد: همچنین این فرد به دو ســال 
ممنوعیت از حمل سالح به عنوان مجازات تکمیلی و 
پرداخت ۱۰۰میلیون ریال به سازمان حفاظت محیط 

زیست بابت ضرر و زیان وارده محکوم شد.

عاقبت تلخ ارتکاب جرم در شیروان 
کابل دزدی سارق را به کام مرگ فرستاد

ایرنا: دادستان شــیروان اعالم کرد: یک سارق هنگام 
سرقت کابل برق فشــار قوی در این شهرستان، دچار 

برق گرفتگی شده و جان باخت.
عبدالرضا هدایتی نیا اظهار کرد: در پی دریافت گزارشی 
مبنی بــر برق گرفتگی در انتهای خیابان فلســطین 
شیروان، مأموران کشــیک اداره برق، نیروی انتظامی، 

آتش نشانی و نیروهای اورژانس به محل اعزام شدند.
وی گفت: تحقیقات اولیه و اظهارات اهالی مشــخص 
کرد سه نفر با همدستی یکدیگر با انداختن تکه های 
کابل روی کابل های فشار قوی، ایجاد اتصال کرده و با 
قطع دو کابل فاز و نیز جریان برق منطقه، از قطع برق 
اطمینان حاصل کرده و سپس یکی از آنان با  باال رفتن 
از دکل اقــدام به قطع کابل کرده که این کار به دلیل 
برق دار بودن یکی از کابل های فاز، منجر به برق گرفتگی 
وی شده اســت.هدایتی نیا با بیان اینکه دو همدست 
دیگر فرد فوت شــده از محل متواری شــده و تحت 
تعقیب هســتند،گفت: سرقت سیم و کابل برق عالوه 
بر اینکه جرم محسوب می شود، کاری بسیار خطرناک 
اســت و افرادی که دست به این کار می زنند به بهای 

بسیار ناچیزی با جان خود بازی می کنند.

 جریمه 162دستگاه خودرو 
در جاده های خراسان رضوی 

ایرنا: جانشــین رئیس پلیس راه خراسان رضوی گفت: 
۱۶۲ دســتگاه خودرو در جاده های استان در جریان 
اجرای طرح منع ورود خودروهای غیربومی به شهرهای 

قرمز و نارنجی کرونایی، جریمه شدند.
سرهنگ حسین  میش مست افزود: ۱۲۸دستگاه از این 
تعداد جریمه ۱۰میلیون ریالی و ۳۴ فقره نیز جریمه 

۵میلیون ریالی شدند.
وی اضافــه کرد: همچنین در ایــن مدت به رانندگان 

۳هزار و ۴۰۰ دستگاه خودرو تذکر داده شد.
جانشین رئیس پلیس راه خراسان رضوی گفت: تعداد 
خودروهای برگشــتی با پالک غیربومی از جاده های 
استان نیز طی شبانه روز گذشته ۲هزار و ۳۰۰ دستگاه 

بود.

مدیر امور منابع آب تربت جام اعالم کرد
کشف سه حلقه چاه عمیق غیرمجاز 

ابوالحسن صاحبی: مدیر امور منابع آب تربت جام، تایباد 
و باخرز گفت: با رصد و بررسی کارشناسان، یک حلقه 
چاه عمیق مخفی به عمق ۲۰۰ متر در محدوده اراضی 
احمدآباد صولت تربت جام و دو حلقه دیگر نیز به عمق 

۱۵۰متر در گندم شاد باخرز کشف شد.
یوسف اختری افزود:این چاه ها که به صورت مخفیانه 
و غیرقانونی مورد بهره بــرداری قرار می گرفته، در پی 
بازدید دوره ای منابع آبی در حریم چاه مجاز شناسایی 
و بین ۵ تا ۱۰ لیتر در ثانیه آبدهی آن ها گزارش شده 
که از محل حذف آن ۲۰۰هزارمترمکعب در ســال در 

منابع آب های زیرزمینی صرفه جویی خواهد شد.
وی با قدردانی از همراهی خــوب مأموران انتظامی 
در این مســیر،تصریح کرد:با وجود تذکرات مکرر و 
اطالع رسانی در حوزه صیانت از منابع آبی، متأسفانه 
هنــوز برخی ســودجویان ســعی در تضییع حقوق 
بیت المــال دارند که بازهم هشــدار داده می شــود 
متخلفان بدانند با گشت زنی مستمر نیروهای گشت و 

بازرسی، تخلفی پنهان نخواهد ماند.

قدس: رئیس اداره روابط عمومی مدیریت 
خراســان رضوی  تأمین اجتماعی  درمان 
گفت: برابر آمار سامانه نسخه الکترونیکی 
پزشــکان  تأمین اجتماعــی،  ســازمان 
خراســان رضوی فقط در آبان ماه ســال 
جاری ۱۳۰هزار نسخه الکترونیک تولید 

کردند.
این روزها کرونا چتر سنگین خود را بیش 
از گذشته در سراسر کشورمان گسترانده 
اســت به طوری که هر روز شمار زیادی 
را مبتال و یا به کام مرگ می فرستد و در 
این میــان دولت ها تالش می کنند عالوه 
بــر اعمال محدودیت های ســختگیرانه، 
خدمات متعــدد و متنوع ســازمان ها و 
ارگان های مختلف را در راستای کاهش بار 
مراجعات با هدف پیشگیری از شیوع این 

بیماری به صورت الکترونیکی ارائه کنند.
هر چند این مســئله مهم در بخش های 
مختلف تا حدود زیادی نمود دارد، اما در 
حوزه بهداشت و درمان اهمیت بیشتری 
دارد و بر این مبنا چند ســالی است پای 
خدمات الکترونیک به این بخش باز شده 
و در این خصوص مســئوالن امر درصدد 
اجرای طرح نسخه نویســی  با  هســتند 
الکترونیکی، گام مهم و ارزشــمندی در 
راستای خدمت رسانی بهینه به گروه های 
هدف و عموم مردم بردارند.  از همین رو 
ســال ۱۳۹۵ بود که طرح نسخه نویسی 
در  نخســتین بار  بــرای  الکترونیکــی 
مطب پزشــکان طرف قرارداد ســازمان 
برای تسهیل روند کاری  تأمین اجتماعی 
داروخانه ها و مراکز پاراکلینیک راه اندازی 
شــد. این گونه بود که اجرای کامل طرح 
نسخه نویســی الکترونیکــی در اســتان 
خراســان رضوی و مشــهد هم اجرا شد. 
ســازمان تأمین اجتماعی خراسان رضوی 
همراه با دیگــر مراکز تأمین اجتماعی در 
سراسر کشور برای افزایش سرعت اجرای 
ایــن طرح از ۱۲ آذرماه ســال جاری هر 
روز  ۳۰درصــد از طلــب داروخانه ها را 
الزامات  پرداخت کرده است.نحوه اجرای 
قانونی طرح نسخه نویسی الکترونیکی در 
برنامه های پنجم و ششــم توســعه آمده 
اســت. در ماده ۷۴ برنامه ششم توسعه 
دربــاره نسخه نویســی الکترونیک آمده 

بهداشت،  وزارت  اســت: 
پزشکی  آموزش  و  درمان 
با هــدف ارائــه خدمات 
الکترونیکی سالمت مکلف 
است در مدت دو سال اول 
اجرای قانون برنامه نسبت 
پرونده  استقرار سامانه  به 
ســالمت  الکترونیکــی 
ایرانیــان و ســامانه های 
اطالعاتی مراکز سالمت با 

هماهنگی پایگاه ملی آمار ایران و سازمان 
ثبت احوال کشور با حفظ حریم خصوصی، 
منوط به اذن آن ها و محرمانه بودن داده ها 
و با اولویت شروع برنامه پزشک خانواده و 
نظام ارجاع، اقدام کند. عالوه بر این، طرح 
نسخه نویسی الکترونیکی در طرح تحول 

سالمت نیز مورد تأکید قرار گرفته بود.
براســاس آخرین آمار اعالم شده از سوی 
سازمان تأمین اجتماعی خراسان رضوی، 
در آبان ماه ســال جاری ۱۳۰هزار نسخه 

به چاپ رسیده است.
اهمیــت این موضــوع موجب شــده تا 
دست اندرکاران حوزه سالمت به طور خاص  
از دو ســال گذشــته برای اجرای هرچه 
مطلوب تــر این طرح گام هایی بردارند، هر 
چند در آغاز کار اقداماتی انجام گرفته، اما تا 
رسیدن به حد مطلوب فاصله زیادی وجود 

نشان  ما  دارد.بررسی های 
می دهــد نسخه نویســی 
الکترونیکــی در اســتان 
خراســان رضوی نیز مورد 
توجه قرار گرفته و تمامی 
امر تالش  دست اندرکاران 
می کننــد این کار به نحو 
درســت مدیریت شود و 
در نهایــت نتیجه خوبی 
در راستای خدمات رسانی 

مطلوب به بیمه شدگان رقم زده شود.

صدور 130هزار نسخه الکترونیک س
در یک ماه 

مجیــد رســولی، رئیــس اداره روابط 
عمومی مدیریت درمان تأمین اجتماعی 
خراســان رضوی در ایــن رابطــه بــه 
قدس گفت: برابر آمار ســامانه نســخه 
الکترونیــک ســازمان تأمین اجتماعی، 
پزشــکان خراســان رضوی در آبان ماه 
۹۹ بیش از ۱۳۰هزار نسخه الکترونیک 

صادر کردند.
وی با بیــان اینکه به  زودی درمانگاه های 
اســتان هم  صدور نسخه الکترونیک  را 
شروع می کنند، افزود: در اجرای این طرح 
درمانگاه های طرف قرارداد هم نام نویسی 
خود را آغاز کردند و در این راستا تاکنون 

۵۰درصد دومین گام نسخه الکترونیک را 
هم برداشتند.

رئیس اداره روابط عمومی مدیریت درمان 
تأمین اجتماعی خراســان رضوی تصریح 
کرد: ســازمان تأمین اجتماعی در مراکز 
ملکی خود از دو سال پیش نسخه نویسی 

الکترونیک را مستقر کرده است.
رســولی تصریح کرد: تاکنــون ۳۰ دوره 
آموزشــی برای تمامی پزشکان استانی 
گذاشته شده و تمامی پزشکان می توانند 
از ساعت ۸ صبح الی  ۲۲ به صورت تلفنی 
با شماره ۰۵۱۳۸۴۵۵۱۳۷ ارتباط  برقرار 
کرده و پرسش های خود را از کارشناسان 

تأمین اجتماعی مطرح کنند.
رئیس اداره روابط عمومی مدیریت درمان 
تأمین اجتماعی خراسان رضوی گفت: یکی 
از مزیت های این طــرح می تواند جدا از 
کاهش چاپ دفترچــه، پرداخت به موقع 

هزینه های درمانی باشد. 
 وی با بیان اینکه در این طرح مطالبات 
پزشــکان طرف قرارداد تأمین اجتماعی 
در مــدت حداکثر ســه، چهــار روز به 
حسابشان واریز می شود، گفت: سازمان 
تأمین اجتماعی در ســطح کشور در دو 
ماه اخیر زیرساخت ها و سرورهای خود 
را ارتقا داده تا کمک  شــایانی به اجرای 

این طرح کند.

یک مقام مسئول در سازمان تأمین اجتماعی خراسان رضوی خبر داد

صدور 130هزار نسخه الکترونیکی

برابر آمار سامانه نسخه 
الکترونیک سازمان 

تأمین اجتماعی، 
پزشکان خراسان رضوی 

در آبان ماه 99 بیش 
از 130هزار نسخه 

الکترونیک صادر کردند

بــرشبــرش
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قــدس: تعــدادی از کارکنــان یکــی از بانک هــا در 
خراسان رضوی در پی تماس با روزنامه قدس، از باز بودن 
تمام شــعب این بانک در ایام محدودیت های کرونایی 

گالیه داشته و خواستار پیگیری موضوع شدند.
در چند روز اخیر گالیه هایی به تحریریه روزنامه قدس 
منعکس شــد که در پی آن برخــی از کارکنان  بانک 
قرض الحســنه مهر ایران از اینکه طبق ابالغ ستاد ملی 
مقابله با کرونا، کارمندان فعال در شعب باید به صورت 
چرخشی در محل کار حضور داشته باشند،اما با وجود 
ایــن ماجرا آن ها  ملزم به حضور در شــعب هســتند، 

خواستار پیگیری موضوع شدند.
به گفته این افراد، محیط شعب مستعد شیوع ویروس 
کروناست و تاکنون تعداد زیادی از کارکنان این بانک در 
استان به این ویروس مبتال شده اند. براساس اعالم ستاد 
ملی مقابله با کرونا، در شــهرهای با وضعیت قرمز باید 
شعب به صورت زوج و فرد فعال باشند، حال آنکه تمام 

شعب این بانک در این ایام فعال است .
بر همین اســاس و بــه منظور اطــالع از علل چنین 
تصمیمی موضوع را با مدیر امور اداری و کارگزینی بانک 

قرض الحسنه مهر ایران خراسان رضوی در میان گذاشتیم 
که وی با تأکید بر اجرای دستورات ابالغی از سوی ستاد 
ملی مقابله با کرونا و شــورای هماهنگی بانک ها، گفت: 
براساس ابالغیه اخیر اولویت نخست در هر تصمیم گیری، 

پرهیز از ایجاد خلل در خدمت رسانی به مردم است.
بهینه افزود: در دستورالعمل صادره برای هفته جاری بر 
این نکته تأکید شده که نباید در فرایند کارها خللی ایجاد 
شود، همچنین به صراحت گفته شده باید تمام شعب 
بانک ها فعال باشند، اما حضور حداکثری یا ۵۰درصدی 

کارکنان به اختیار مدیران واگذار شده است.
وی اظهار کرد: این اختیار به رؤسای شعب این بانک داده 
شــده تا در صورت وجود شرایط و به تشخیص خود به 
تعدادی از کارکنان شعبه مرخصی بدهند، اما ذکر این 
نکته الزم است که شعب قرض الحسنه مهر ایران چهار 
یا پنج نفر کارمند دارد و اگر قرار باشــد نیمی از آن ها 
مرخصی باشــند بی تردید کار همکاران دیگر در شعبه 
زیاد می شــود و از سوی دیگر مشتریان زمان بیشتری 
در شعب معطل خواهند ماند که با ابالغ صورت گرفته 
در تضاد اســت و به نوعی خلل در خدمت رسانی ایجاد 

می شود.
وی در پایان با اشاره به اینکه شرایط کار پرسنل بانک در 
این ایام خاص بوده و الزم است شهروندان همکاری های 
الزم را با کارمندان بانک ها داشته باشند و از مراجعه های 
غیرضــروری پرهیز نمایند، بیان کــرد: رعایت حقوق 
پرسنل و مشــتری در شرایط برابر بوده و تالش ما این 
اســت  ضمن حفظ ســالمت کارکنان خود، در روند 
پاسخگویی به مشتریان این بانک که عمدتاً قشر خاصی 

از جامعه هستند، خللی ایجاد نشود.

کانون  رئیس  زاهدیــان-  مجتبی 
خراسان رضوی:  دادگستری  وکالی 
تنزل شأن و جایگاه وکیل و وکالت 
در دادگســتری به کســب و کار و 
رویکرد کاسب مآبانه به آن، مغایر با 

مبانی فقهی و حقوقی وکالت و بدعتی خطرناک است .
در اســالم به امر وکالت توجه خاصی شــده و وکیل به 
عنوان یکی از القاب خداوند متعال اســت و به اســتناد 
آیه شریفه »نعم المولی و نعم الوکیل« خداوند باری تعالی 
بهترین وکیل معرفی شــده است. واگذاری این منصب 
الهی و مقدس به پیامبران و ائمه معصومین و سپس به 
سایر افراد بشر به عنوان یک ودیعه و امانت الهی بوده که 

باید از آن مراقبت نمود. 
آلوده کردن این جایگاه به مباحث تجارت، کسب و کار 
و اجرای قواعد بازار و همچنین رقابت اقتصادی نسبت 
به آن، مخالف مبانی فقهی و شــرعی و جفا در حق این 

جایگاه محسوب می شود.

بررســی اجمالی مقــررات وکالت در قانــون مدنی که 
مقتبس از فقه امامیه و شــرح انور می باشد بیانگر این 
مطلب است که قانون گذار دانا و فهیم آن زمان با اشراف 
به مبانی فقهی و شرعی نسبت به تدوین قواعد وکالت 
اقدام کرده است. زاهدیان افزود: عدم اجرای قواعد حاکم 
بــر معامالت تجاری در حوزه وکالت از جمله جواز عقد 
وکالــت به دلیل ابتقاء آن به اذن و امانت، ســهولت در 
شرایط انعقاد آن به دلیل ارفاق و مسامحه ای بودن آن و 
همچنین کفایت علم اجمالی در آن، امین بودن وکیل و 
ید امانی او، ضرورت رعایت مصلحت موکل توسط وکیل 
و لو درصورت عدم تصریح آن، عدم ضرورت وجود عوض 
یا حق الوکاله و یا به عبارتی بعضاً پذیرش رایگان بودن 
وکالت و... به وضوح و روشنی مؤید خروج این منصب از 

شمول قواعد تجارت و کسب و کار است.
 جایگاه وکالت و وکیل دادگســتری در اصل ۳۵ قانون 
اساســی تحت ذیل عنوان حقوق ملت و نه تحت عنوان 
اقتصــاد و امور مالــی )فصل چهارم( نیــز بیانگر توجه 

مهم ترین قانون کشور به جایگاه رفیع این منصب و خارج 
کردن آن از شــمول قواعد تجارت و کســب و کار است.

متأسفانه طرح موسوم به تسهیل صدور برخی مجوزهای 
کسب و کار که در راستای اجرای اصل ۴۲ قانون اساسی 
و ظاهــراً در جهت تحقق منویــات مقام معظم رهبری 
در ســال جهش تولید توســط کمیسیون جهش تولید 
مجلس شورای اسالمی تدوین شده، صراحتاً مغایر مبانی 
 فقهی و حقوقی ذکر شــده و حتی در مخالفت با اهداف 
اصل ۴۴ قانون اساسی و رهنمودهای مقام معظم رهبری 
است. نخست نگاه کسب وکار و تجاری تلقی شدن وکالت 
دادگستری در طرح مزبور مشهود است، سلب صالحیت 
از کمیسیون تعیین ظرفیت مندرج در تبصره یک قانون 
کیفیت اخــذ پروانه وکالت دادگســتری و معیار علمی 
حداقلی پیش بینی شده برای ورود به عرصه وکالت در این 
طرح، عمالً یعنی تنزل جایگاه وکالت و به خطر انداختن 
حقــوق ملت و حاکمیت قواعد بازار آزاد در این حوزه که 

بدون تردید مخالف اصول و مبانی فقهی و حقوقی است.

پیگیری یک سوژه مردمی و پاسخ مسئوالن بانک قرض الحسنه مهر ایران

حضور کارکنان در اختیار رئیس شعبه است

دردسرهای طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار

پیگیریپیگیری

یادداشت واردهیادداشت وارده



خبرخبر خبرخبر

 اشتغال زایی بنیاد برکت 
در ۱۰ روستای چهارمحال وبختیاری

اســتان  در  برکــت  بنیــاد  نماینــده  شــهرکرد: 
چهارمحال وبختیاری گفت: این نهاد با توسعه فعالیت های 
خود در زمینه اشــتغال زایی به زودی در ۱۰ روســتای 

شهرستان سامان کسب و کارهای خانگی ایجاد می کند.
روانبخش رئیســیان عنوان کرد: از طرح های مهم بنیاد 
برکت در کشور که در سال های اخیر آغاز شده طرح های 
اشــتغال زایی اجتماع محور با عنوان »سحاب و آسمان« 
اســت که در مناطق روستایی اســتان نیز وارد مرحله 

اجرایی شده است.
وی ادامه داد: در این طرح عوامل اجرایی که تســهیلگر 
نامیده می شوند در نقاط روستایی و محروم شهرستان ها 
ورود کرده و به شناســایی ظرفیت ها و افراد جویای کار 

می پردازند.

 واکنش دادستان به استفاده از 
»مانکن  زنده« در کرمانشاه

کرمانشاه: دادســتان عمومی و انقالب استان کرمانشاه 
نسبت به اســتفاده از مانکن های زنده خانم در ویترین 
مغــازه و تبلیغات یک مدلینگ زن بی حجاب در یکی از 

بناهای تاریخی استان واکنش نشان داد.
شهرام کرمی اظهار کرد: متأسفانه در تصاویر منتشر شده 
یک مغازه عرضه لباس در یکی از پاساژهای کرمانشاه از 
زنان بدون حجاب اسالمی برای تبلیغات و کسب درآمد 
بیشتر به شــکل مانکن های زنده پشت ویترین استفاده 
کرده اســت. وی اعالم کرد: به ضابطان دستگاه قضایی 
استان دستور داده ایم، به سرعت با این مغازه  دار متخلف 

برخورد کرده و مغازه اش را پلمب کنند.

 خانه مسافرهای گیالن 
از پرداخت مالیات معاف شدند

رشــت: معاون گردشــگری اداره کل میراث فرهنگی، 
گردشــگری و صنایع دســتی گیالن اعالم کرد: مزایای 
بسیاری برای خانه مسافرهای استان در نظر گرفته شده 
که بارزترین آن ها بیمه و معافیت از پرداخت مالیات است.

حمیدرضا آذرپور اضافه کرد: بهره مندی از تســهیالت، 
یارانه های انرژی و به روزرسانی امکانات و تجهیزات مواردی 
اســت که مالکان واحدهای استیجاری غیرمجاز باید از 
آن ها آگاه و نسبت به دریافت پروانه بهره برداری ترغیب 
شوند. وی بیان کرد: مراحل شناسایی و برنامه ریزی طرح 
ساماندهی این واحدها انجام شده است و پس از هماهنگی 

با دستگاه های ذی ربط به اجرا درخواهد آمد.

 مشاغل رده سه و چهار 
از محل اعتبارات کرونا وام می گیرند

اصفهان: استاندار اصفهان گفت: از محل اعتبارات کرونا به 
گروه ها و مشاغل سطح سه و چهار در این استان وام داده 
می شــود. عباس رضایی روز شنبه در حاشیه ستاد ملی 
مقابله با کرونا که از طریق ویدئوکنفرانس با حضور رئیس 
جمهوری برگزارشد، افزود: سهم پرداخت کارفرمایان به 
تأمین اجتماعی که از جمله مشــاغل آسیب دیده کرونا 

هستند تا پایان امسال امهال می شود.
استاندار اصفهان ادامه داد: همچنین آن دسته از افراد و 
شرکت هایی که تا پایان سال ۹۸ به بانک ها بدهی داشتند تا 
یک سال دیگر تمدید شد تا جریمه ای مشمول آن ها نشود.

 ۲هزار و۵۰۰ نیروی جهادی قم 
به طرح شهید سلیمانی پیوستند

قم: فرمانده عملیات قرارگاه شهید قاسم سلیمانی گفت: 
طرح شــهید ســلیمانی از ابتدای آذرماه جاری با هدف 
مقابله با ویروس کرونا در ســه محور مراقبت، حمایت و 
نظارت به ریاست فرماندار در قم آغاز شده است و تاکنون 
بیش از 2هزار و 5۰۰ نفر نیروی جهادی به آن پیوسته اند.

امیر جعفری بیان کرد: تا کنون قرارگاه در ۹2 محله در 
شــهر قم و 2۰ محله در پردیسان تشکیل شده و بیش 
از 2هزار و 5۰۰ نیروی جهادی در این زمینه شــروع به 
فعالیت کرده اند و بخش های ســلفچگان، خلجســتان، 
جعفرآبــاد، کهک و قنوات نیز هرکدام قرارگاه بخشــی 

تشکیل داده اند.

 عرصه بر قاچاقچیان چوب 
در البرز تنگ می شود

کرج: مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز 
اعالم کرد: یــگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری 
استان با اســتقرار در گلوگاه ها و ورودی های منطقه از 
ورود هر گونه چوب قاچــاق و همچنین عبور آن ها از 

استان جلوگیری می کند.
حامد فرضــی جلوگیری از قطــع غیرقانونی درختان 
و حمل محصوالت فرعی جنگل هــا را از دیگر اهداف 

اجرای این طرح برشمرد.
وی اظهار کرد: این طرح در راستای سیاست های ابالغی 
نه گانه سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور و با 
دریافت مجوز قانونی از دســتگاه قضایی اجرایی شده 

است.

تاالب میقان جان هزاران پرنده را گرفت
اراک: اســتاندار مرکزی گفت: در پی شــیوع بیماری 
آنفلوانزای پرنــدگان در تاالب میقان اراک در دو هفته 
اخیر الشــه یک هزار و ۱۰۰ پرنده تلف شــده از سوی 
محیط زیســت و تشــکل های مردم نهاد از سطح این 
زیستگاه طبیعی جمع آوری و به صورت بهداشتی دفن 

شده است.
سیدعلی آقازاده بیان کرد: نشست مقابله با آنفلوانزای 
فوق حاد پرندگان با محوریت ستاد بحران استان فعال 
است و اقدام های خوبی در راستای مقابله با این ویروس 

صورت گرفته است.

ریزش یک پل تاریخی در کرج

البرز: مدیرکل میراث فرهنگی البرز با اشاره به ریزش 
یک پــل تاریخی در کرج گفت: بدون شــک عملیات 
عمرانی صورت گرفته در اطراف این پل در سال های ۹5 

و ۹۶ در وقوع این اتفاق بی تأثیر نبوده است.
فریدون محمدی افــزود: البته نباید این موضوع را هم 
نادیده گرفت که استحکام این پل در حدود ۴۰۰ سال 

گذشته به دلیل وقوع سیل و زلزله کم شده است.
این مسئول عنوان کرد: عالوه بر این، در دهه ۴۰ و 5۰ 
نیز پل خاتون محــل تردد خودرو بوده که این امر هم 

در کاهش استحکام این اثر تاریخی تأثیر داشته است.

 اعمال قانون ۱۰۰ خودرو پالک مخدوش 
در کردستان

سنندج: رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی کردستان 
گفت: مأموران ما هفته گذشته در راستای اجرای طرح 
ممنوعیت تردد، بیش از ۱۰۰ خودرویی که پالک آن ها 
توسط رانندگان مخدوش شده بود به پارکینگ هدایت 

کردند.
ســرهنگ برزو مرادی اظهار کرد: این خودروها پس از 

اعمال قانون به پارکینگ هدایت شدند.
وی اضافــه کرد: براســاس مــاده ۷2۰ قانون مجازات 
اسالمی هر شخصی که ارقام و مشخصات پالک وسایل 
نقلیه خود را تغییر دهد و یا وسایلی را با علم به تغییر و 
یا تعویض پالک تقلبی استفاده کند، به حبس از ۶ ماه 

تا یک  سال محکوم می شود.

اعتبارات ایجاد خط آهن شتاب می گیرد؟ 

مردم بوشهر در انتظار شنیدن سوت قطار 
بوشــهر: پروژه راه آهن بوشهر - شیراز در 
دولت نهم مصوب و ســال ۱3۸5 عملیات 
اجرایی دو قطعه آن در اســتان بوشهر آغاز 
شــد، اما پس از مدتی به دلیل نبود اعتبار 
متوقف گردید و از مجموع ۱۸ قطعه  راه آهن 
بوشهر- شیراز تاکنون چهار قطعه اجرایی 
شده که به طور متوسط پیشرفت فیزیکی 

آن ها 5۰ درصد است.
راه آهن بوشهر- شیراز هرچند مدت هاست 
پیشرفتی نداشته، اما مدتی است در میان 
اخبار خودنمایی می کند. این پروژه ملی که 
سال های پیش کلید خورده پس از پیشرفت 
ُکند، در حال حاضــر با رکود کامل مواجه 
است و وجود آن در پیشرفت استان بوشهر 
از مطالبات عمومی است که اگر تمام شود 

تأثیر خود را خیلی زود نشان می دهد.
پروژه راه آهن بوشــهر - شیراز یک طرح 
ملی اســت که ۴5۰ کیلومتر طول دارد 
و 2۰۰ کیلومتر آن در استان بوشهر اجرا 

خواهد شد.

ضرورت ایجاد خط آهنس
سال هاســت اتصال خط  آهن بوشــهر به 
راه  آهن سراسری کشــور به عنوان یکی از 
مطالبــات اصلی مردم این اســتان مطرح 
اســت، ولی تاکنون این پــروژه به نتیجه 

نرسیده است.
اکنون حمل ونقل بنادر اســتان بوشهر به 
مرکز کشــور از طریق خــط زمینی انجام 
می شود که با اتصال استان بوشهر به خط 
ریلی، بخش قابل توجهــی از حمل ونقل با 

راه آهن انجام می شود.
راه آهن سراسری که تا شیراز کشیده شده 
است درصورتی که به بوشهر متصل شود 
می تواند زمینه ســاز اتصال بندر بوشــهر 
به عنوان نقطه راهبردی صادرات و واردات 
کشــور به شــهرهای مختلف در سراسر 

کشور باشد.
پروژه راه آهن بوشــهر - شــیراز با تالش 
مسئوالن استان بوشهر بار دیگر فعال  شده 

و اکنون قطعه دهم این پروژه 
قطعه  ســخت ترین  به عنوان 
عملیاتی شده و کار با سرعت 

مناسبی در دست اجراست.

اعتبارات قطع نشده استس
اعتبــارات  تزریــق  گرچــه 
همچنیــن  و  قطره چکانــی 
توقف آن در سال های گذشته 
به عنوان مهم ترین عامل کندی 
پیشرفت این پروژه یاد می شود، 
اما استاندار بوشهر روند اجرایی 

راه آهن بوشهر - شــیراز را مطلوب ارزیابی 
کرده و به خبرنــگاران گفت: پروژه راه آهن 
بوشــهر- شــیراز در ســخت ترین شرایط 
مالی کشــور فعال و روبه  پیشــرفت است. 
عبدالکریم گراوند بابیان اینکه ۹۰ میلیارد 
تومان برای اجرای راه آهن بوشــهر مصوب 
شــده است، اظهار کرد: از این میزان اعتبار 
 55 میلیــارد تومــان در الیحــه بودجه و 
35 میلیــارد تومان نیــز از محل اعتبارات 

توازن منطقه ای مصوب شده است.
وی بابیان اینکــه انتظار می رود با توجه به 
وعده ســازمان برنامه وبودجــه این اعتبار 
امسال به صورت کامل پرداخت شود، گفت: 
با توجه به عنایــت دولت به  پروژه راه آهن 

بوشهر - شیراز باوجود همه 
مالی  تنگناهای  و  مشکالت 
دولت، اعتبارات سال گذشته 

این پروژه جذب شد.
طول  افزایــش  از  گراونــد 
خبر  شیراز  بوشهر-  راه آهن 
داد و بیان کــرد: در مصوبه 
قبلی شــورای اقتصاد طول 
 راه آهــن بوشــهر- شــیراز 
25۰ کیلومتر تعیین شــده 
بود که با پیگیری های انجام 
شــده در دولــت بــه ۴5۰ 

کیلومتر افزایش یافت.

محدودیت بودجهس
رئیس مجمع نمایندگان استان بوشهر در 
همین حال محدودیت بودجه را اساسی ترین 
مانع بر سر راه پیشرفت و شتاب گرفتن این 

پروژه عنوان می کند.
عبدالکریم جمیری با اشــاره به نشســت 
اخیــر نمایندگان اســتان با معــاون اول 
رئیس جمهــوری در این زمینه به خبرنگار 
ما گفت: مهم ترین چالش پــروژه راه آهن 

بوشهر- شیراز تأمین مالی آن است.
وی بابیــان اینکه دراین خصوص به تازگی 
نشستی با معاون اول رئیس جمهور داشتیم، 

بیان کرد: نشست نمایندگان مردم استان 
بوشهر در مجلس شورای اسالمی با معاون 
اول رئیس جمهور باهدف بررسی مهم ترین 
نیازهــا و چالش های اســتان برگزار شــد 
که یکی از پروژه هــای مورد تأکید همین 

شتاب بخشی به پروژه خط آهن بود.
وی اظهــار کرد: در همین راســتا تکمیل 
راه آهن بوشهر-شیراز و توسعه بنادر استان 
به عنوان مهم ترین پروژه های اولویت دار در 
این نشست مورد تأکید و بحث قرار گرفت.

وی با اشاره به اینکه راه آهن بوشهر- شیراز 
یکــی از پروژه هــای زیرســاختی و مهم 
 استان است و از مجموع ۴5۰ کیلومتر آن

2۰۰ کیلومتر در حوزه اســتان بوشهر قرار 
دارد، اذعان کرد: در این نشســت پیشنهاد 
شد طرح در قرارداد بلندمدت ایران و چین 
گنجانده و یا به صورت بیع متقابل به قرارگاه 

خاتم االنبیا واگذار شود.
نماینده مردم بوشــهر، گنــاوه و دیلم در 
مجلس شورای اسالمی با اشاره به استقبال 
معــاون اول رئیس جمهــور از طرح هــای 
پیشــنهادی برای اجرای راه آهن بوشهر - 
شیراز گفت: به دلیل محدودیت های بودجه، 
دولت برای سرعت بخشیدن به روند اجرای 
این پروژه یکی از پیشنهادات مطرح شده را 

عملیاتی خواهد کرد.

تکمیل پروژه 
راه آهن بوشهر- 

شیراز و توسعه 
بنادر از مهم ترین 

پروژه های 
اولویت دار این 

استان است
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مازندران: هنگامی که صحبت از بازگشت »خوتکا« به میان 
می آید بی اختیار در این خطه از میهن اســالمی بسیاری 
از مردم اســتان حضور اردک های مهاجر با همین نام در 
ذهنشــان تداعی می شــود. خبر بازگشت صنایع غذایی 
خوتکا به خط تولید که این روزها نقل محافل مسئوالن 
شده موجب مسرت و خوشحالی بسیاری از کارگران بیکار 

شده است. 
 گروه صنعتی خوتکا در ســال ۱3۷۴ با تولید ســالیانه 
۶۴ هزار تن و سرمایه گذاری بیش از 5۰ میلیون یورو در 
فضایی با مساحت ۴۷ هزار و ۱3۰ مترمربع تأسیس شد و 
در سال های ۸5 تا ۸۹ به عنوان صادرکننده نمونه در کشور 
معرفی شد و جایزه صادراتی دریافت کرد، اما متأسفانه از 

سال۹۰ به دلیل مشکالت مالی از مدار تولید خارج شد.
گــروه صنعتی خوتــکای آمل که از ســال ۹۰ به دلیل 
بدعهدی یکــی از بانک های عامل برای تأمین نقدینگی، 
فعالیتــش را متوقف کرده بود حال بــا پیگیری مدیران 
استانی و تصویب تأمین نقدینگی در ستاد تسهیل و رفع 
موانع تولید مازندران برای بازگشــت به مدار تولید خیز 

برداشته است.
فعالیت این گروه صنعتی در حالی حدود هشت سال پیش 

به خاطر ناتوانی در تأمین 2 هزار میلیارد ریال نقدینگی 
و سرمایه در گردش متوقف شد که براساس ارزش گذاری 
 جدیــد، تنهــا ماشــین آالت باقی مانــده در آن حدود 

۷۰ میلیون یورو ارزش دارد.
خوتکا که در حوزه صنایع غذایی بیسکویت، شکالت، ویفر 
و محصوالتی ازاین دست فعالیت داشت، پس از خارج شدن 
از مدار تولید بخشی از اموالش را بابت پرداخت بدهی به 
بخش دولتی و خصوصی از دست داد که شامل بخشی از 

زنجیره تولید ازجمله کماج، صبا کارتن و شکرشکن بود.
حال با ورود ســرمایه گذار جدیــد و احیای این صنعت 
تعطیل، امید در دل بیش از هزار و2۰۰ کارگر زنده شده 

است.

دمیدن روح اشتغالس
احمد حسین زادگان، استاندار مازندران در جلسه کارگروه 
تسهیل و رفع موانع تولید استان در سالن استانداری بابیان 
اینکه کارخانه های بزرگ استان در راه احیا و بازگشت به 
تولید هستند، افزود: به زودی شرکت بزرگ تولیدی خوتکا 

به چرخه تولید برمی گردد.
وی بابیان اینکه سرمایه گذار خارجی برای احیای این واحد 

تولیدی ورود پیدا کرده است، افزود: با حل مشکالت بانکی 
و ارائه تسهیالت، این واحد تولیدی به زودی به چرخه تولید 

برمی گردد.
حســین زادگان ادامه داد: توســعه واحدهای تولیدی از 
اولویت های اساسی استان به شمار می رود و خوشبختانه 

در سال جاری این روند شتاب گرفته است.

بازگشت ۱4 هزار کارگرس
حسینقلی قوانلو، رئیس ســازمان صمت مازندران بابیان 
اینکه امسال ۶۰ واحد تولیدی در استان احیا شده است، 
افزود: سال گذشــته ۱25 واحد تولیدی با رفع موانع به 

چرخه تولید بازگشتند.
وی با اشاره به اینکه 25 درصد واحدهای تولیدی تعطیل 
هستند، ادامه داد: با تکمیل این واحدها بیش از ۱۴ هزار 

نفر سرکارهایشان بازخواهند گشت.

امید در دل کارگران آملی آسیب دیده از بیکاری، زنده شد

بازگشت »خوتکا« به مسیر تولید 

گزارشگزارش

7973zadehalireza@gmail.comجدول
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ترکی رایج در زبان فارسی

۱. جزیــره ، صخــره و زندانی معــروف در ایالت 
کالیفرنیای امریکا - تفاوت داشــتن 2. خشــن و 
ناصاف- باالبر خودرو- نفس خسته- از وسایل نقلیه 
ویژه حمل بار 3. سبدی که پنبه ها ر ابرای ریسیدن 
درآن قرارمی دهند- نام پسرانه وطنی- گله گوسفند 
۴. ســمت چپ - بیماری و مرض- نت بیمار- گیتا 
5.عنصر شیمیایی فلزی که در ساخت المپ های 
قدیمی به کار می رفت - ســپیده دم- حیوان باوفا 
۶. یکــه و تنها- اقــدام به انجــام کاری- تعریف و 
تمجید فروشــنده  از کاال ۷. پول خارجی- خرس 
آسمانی- همســر حضرت یعقوب»ع«- بازی سنتی 
که نام  »کبدی« بــرآن نهاده اند ۸. گاراژ- پرنده ای 
وحشــی و حرام گوشــت بــا بال های ســبزرنگ 
۹. مخفف شــاه- انبار-  همســر مــرد- آنچه از 

 میــت بمانــد ۱۰. چهارچوب بدن- معاضــدان- نت چهارم 
۱۱. زندگی کردن- ریشــه- قطارهوایی ۱2.  چیره شونده- از 
 مصالح ساختمانی- مساوی- از انواع ماهیان خوراکی دریای خزر 
۱3. از چهارعمل اصلی ریاضیات- نام اسب موردعالقه خسروپرویز- 
 چندین نابغه ۱۴.کشــور فالسفه- آوای درد- بهره بردن- جلو 
۱5. البیرنت- خوراکی خنکی است از نشاسته و شیر و قند که 

بعضی به آن حلوای برنج گویند

  افقی

  عمودی
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