
 خون بدهید،
 آهسته و پیوسته 

 پایگاهی میان
دو گردنه مرگ 

 طراحی سامانه نوبت دهی اینترنتی
  برای مدیریت زمان اهدای خون بر اساس

کز درمانی  نیاز مرا

 پایگاه شهید جعفری در 20 سال اخیر به 
 مسافران خروجی از مشهد امدادرسانی

 کرده است

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا:

دورهمی های 
 خانوادگی 

مهم ترین عامل ابتال 
در حال حاضر!

اشتباهات 
نابخشودنی فکری؛ 

از توهین تا 10 نفره 
شدن! 

گزارش »شهروند« از بخشش 38 مرد و زن در یک ماه گذشته

قصه ادامه دار نجات از سرِ  دار
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یک رکورد جهانی برای رحیم شهریاری، خواننده محبوب آذری

3

6
5

7

دعوای بی وقت

گزارش

 ماهانه 100هزار تومان
 به 30میلیون نفر تا پایان سال

گر همه رعایت کنند، ممکن است تعطیلی 10 روزه باشد روحانی: ا

پویش3
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 کرونا 80 درصد
 ریه حنجره طالیی را 

درگیر کرده است

 چنگیز جلیلوند 
استاد با سابقه دوبله
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 وقتی دمپایی
 سارق را لو داد  

 پشت پرده
دو سرقت جنجالی خودرو در پایتخت
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 ثبت آگهی
در روزنامه شهروند

44956200-2
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 5 میلیون بیننده
برای چهار ماه کنسرت!

بخوانید و جایزه بگیرید

این آغاز بزرگترین پویش آموزش همگانی کشور است

عبارت  فوق را نقطه گذاری کنید و پس از کشف عبارت درست، آن را به شماره  ۵۰۰۰۲۶۲۶۶۲
پیامک بزنید. در شب یلدا به چهل نفر هدایای ویژه ای اهدا خواهد شد. 
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استعفای شبانه معاون وزیر بهداشت و نامه 
سرگشاده او خطاب به نمکی همه را شوکه کرد

استعفای ملک زاده از وزارت بهداشت آن هم با نامه ای سرگشاده و چکشی هرچند 
در این شرایط کرونایی عجیب به نطر می رسد، اما بررسی اتفاقات چندماه گذشته در 

سطح کالن این وزارتخانه نشان می دهد، این اتفاق چندان هم دور از انتظار نبود

زنان جایگاه اجتماعی خود را 
تحکیم می کنند

گذشته، زنان در نظام حقوقی  گرچه در   
برخوردار  مطلوبی  چندان  جایگاه  از  ایران 
و  ایران  حاضر  حال  قوانین  اما  نبودند، 
اصالحات پس از آن تغییرات زیادی در قانون 
به وجود آورده که به نفع زنان و ارتقای جایگاه 
کنون برای عده ای اجرا  گر هم تا آنان بوده و ا
گاهی افراد از قوانین  نشده، به دلیل عدم آ

جدید است.
مطابق با نظام حقوقی ایران تا تقریبا یک 
دهه قبل، مستمری زنان شاغل، بعد از فوت 
آنها به طور کامل قطع شده و وراث از مزایای 
این مستمری برخوردار نمی شدند. اما پس از 
بررسی های طوالنی در این زمینه اصالحات 
که نه  اساسی در این قانون به وجود آمد، 
تنها به نفع زنان بود، بلکه در کلیت حمایت از 
نظام خانواده هم تاثیر بسیاری داشته است.

تامین  قانون   ۲ ماده   ۱۶ بند  با  مطابق 
که طبق  اجتماعی، مستمری وجهی است 

شرایط مقرر در این قانون به منظور جبران 
شده  بیمه  درآمد  از  قسمتی  یا  تمام  قطع 
معیشت  تأمین  برای  او  فوت  صورت  در  و 
می شود.  پرداخت  آنان  به  وی  بازماندگان 
قانون  همان   ۸۰ ماده  در  هم  قانون گذار 
شرایط بهره مندی از این مزایا را تصریح کرده 
شده  بیمه  که  صورتی  در  آن  با  مطابق  که 
از  شده  بیمه  باشد؛  کرده  فوت  بازنشسته 
کرده و یا  کلی مستمری بگیر فوت  کار افتاده 
که در ۱۰ سال  در صورت فوت بیمه شده ای 
یک  بیمه  حق  حداقل  خود،  حیات  آخر 
سال کار، مشروط بر اینکه ظرف آخرین سال 
کرده  کار را پرداخت  حیات حق بیمه ۹۰ روز 
باشد، بازماندگان وی می توانند از مزایای این 
مستمری برخوردار باشند.این قانون برای 
تمامی دستگاه های اجرایی الزم اإلجراست. 
این در حالیست که با وجود الزم اإلجرا بودن 
قانون برای دستگاه های اجرایی، بسیاری 
گاهی از حقوق خود، از  از افراد به دلیل عدم آ

مزایای این مستمری برخوردار نمی شوند. 
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گذشت،  که  هفته ای  در   | شهروند 
فعالیت  حال  در  طلبه   چند  از  عکس هایی 
منتشر  اجتماعی  شبکه های  در   عمرانی 
از روستاهای  به یکی  شد. عکس ها مربوط 
شهرستان اسفراین در استان خراسان شمالی 
کاربران فضای  مجازی  که با استقبال  است 
در  روحانیون  تصاویر  این  در  شد.  روبه رو 
حالی که عبا و عمامه خود را کنار گذاشته اند، 
مشغول فعالیت جهادی به منظور ساخت 
یک خانه برای یک خانواده مستمند هستند. 
کوتاهی از این  گزارش  آنچه در ادامه می آید 

پویش نوعدوستانه است.
خبر این بود: »جمعی از طالب جوان عضو 
جهادی  گروه  قالب  در  اسفراین  هالل احمر 
کام مستمندان  با ساخت منازل مسکونی 
را  شهرستان  این  روستاهای  نیازمندان  و 
حجت االسالم والمسلمین  کردند.«  شیرین 
نمایندگی  دفتر  مسئول  رضایی،  محمد 
در  خراسان شمالی  هالل احمر  در  ولی فقیه 
پویش  این  »در  می گوید:  خبر  این  توصیف 
کار  نفر،  هفت  از  متشکل  طالب  از  گروهی 
و  کردند  آغاز  شهرستان  سطح  در  را  خود 
خانه  داشتن  از  که  مستمندانی  یاری  به 
شتافتند  هستند،   محروم  مناسب  و  ایمن 
شهرستان   محروم  مناطق  در  توانستند  و 

بازسازی منازل  ارایه خدمات بهسازی و  به 
واحدهای  ساخت  همچنین  و  مسکونی 
مسکونی و سرویس های بهداشتی بپردازند.« 
مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در هالل احمر 
خراسان شمالی در همین ارتباط تصریح کرد: 
»در هالل احمر می توان خالصانه و صادقانه به 
کرد. این پویش نیز نتیجه این  مردم خدمت 

خدمات صادقانه است.«
 خدمت داوطلبانه چند الیک دارد؟

که  از طالب  انتشار خبر و عکس تعدادی 
در حال  بهسازی و بازسازی منازل مسکونی 
کنش  بسیاری  هستند، در روزهای اخیر با وا
همراه  اجتماعی  شبکه های  در  کاربران  از 
که نشان دهنده  شده است. عکس و شرحی 
گروه های مختلف داوطلبی و جهادی  تالش 
در عرصه خدمت رسانی است. یکی از کاربران 
»خدمت  نوشت:  اتفاق  این  توصیف  در 

داوطلبانه چند الیک دارد؟«
همبستگی  تجلی  داوطلبانه؛  خدمات 

انسان ها
یکی از این روحانیون »حسین حجی زاده« 
است.  خراسان شمالی  استان  جوان  طلبه  
که در اردوهای  طلبه ای  بیست وپنج ساله 
این باره  در  او  دارد.   حضور  نیز  جهادی  
می گوید: »ما داوطلب هستیم. داوطلب باید 

در چنین شرایطی با توجه به اصول و اهداف 
کند،  پیدا  ورود  یاریگری،  یعنی  داوطلبی، 
برای همین آستین ها را باال زدیم.«این طلبه 
جهادگر در توصیف فعالیت های هالل احمر 
هالل احمر  داوطلبانه  »خدمات  می گوید: 
جمعیت  انسان هاست.  همبستگی  تجلی 
بر  اتکا  که  است  یاریگر  نهادی  هال  ل احمر 
خدمات داوطلبانه یکی از اصول اساسی آن 
به شمار می رود و باید با اتکا به این خدمات، 

رسالت خود را تداوم بخشد.«
بلدند چطور جوانی کنند

مورد  در  کنند«،  جوانی  چطور  »بلَدند، 
قنبری«،  »مهدی  رضایی«،  »حسین 
»علی اصغر  خیرآبادی«،  »امیرحسین 
نادری«، »محمد قادری« و »محمدابراهیم 
لطفی« حرف می زنم، همان  هفت طلبه ای 
می کنند.  تن  بر  خ وسفید  سر لباس  که  
ایثار  و  سمت  به  امید  دنیا  یک  با  آنها 
گام  برمی دارند. آنها در  مشارکت اجتماعی 
که فاصله زیادی تا شهر دارد و  روستاهایی 
حاضر  می برد،  رنج  زیرساخت ها  کمبود  از 
می شوند تا برای کمک به مردم و همنوعان 
که  خود زکات علم شان را همراه با جهادی 
گرفته اند، عملیاتی سازند. صبح  و  در پیش 

شب برایشان فرقی ندارد.

یک سقف از جنِس مهربانی
کمک مؤمنانه طالب داوطلب جمعیت هالل احمر خراسان شمالی برای یاری مستمندان

 
سمیرا فعلی


