آغاز ثبتنام وام ازدواج فرزندان بازنشستگان

امسال نخستین گروه آتشنشانان خانم جذب میشوند

رونمایی از سامانه معرفی ساختمانهای ناایمن

شهر خبر :ثبتنام اینترنتی وام  25میلیون تومانی ازدواج فرزندان بازنشستگان کشوری
از دیروز آغاز شد .مهلت ثبتنام  1۴روز در نظر گرفته شده و متقاضیان میتوانند تا 20
مهرماه نسبت به ثبتنام در سامانه  sabasrm.irاقدام کنند .اقساط این وام  ۶0ماهه و
با نرخ  10درصد است .قســط ماهانه آن نیز  522هزار و  500تومان است و شامل حال
ازدواج اول فرزند یا نوه تحت تکفل بازنشستگان ،موظفین و همسر وظیفهبگیر صندوق
بازنشستگی کشوری میشــود .تاریخ عقدنامه فرزندان باید از اول خرداد  9۸تا پایان
شهریورماه  99باشد.

مهر :مدیرعامل سازمان آتشنشانی از جذب آتشنشانان زن در سالجاری خبرداد .مهدی
داوری اظهار داشت :سازمان آتشنشــانی به غیر از اطفای حریق ،خدمات متعددی را به
مردم ارائه میدهد .وی با بیان اینکه اطفای حریق مهمترین خدمت آتشنشانی است ،اظهار
داشت :هر حادثهای که شهروندان را درگیر کند و حتی آسیبزا نباشد ،به واسطه حضور
آتشنشانها برطرف میشود .وی با اشاره به اینکه ایمنی فرمول پیچیدهای ندارد ،عنوان
کرد :هر فرد با اندکی دقت و توجه به موضوعات مختلف میتواند موارد مرتبط با ایمنی را
پیدا کرده و آنها را رعایت کند.

ایسنا :مهدی داوری ،مدیرعامل سازمان آتشنشانی تهران در خصوص نتیجه شناسایی
ســاختمانهای ناایمن پایتخت و بارگزاری نام آنها در ســایتی برای اطالعرســانی به
شهروندان گفت :این اقدام انجام شده و در حال طی کردن آخرین اقدامات فنی خود است
که امیدواریم طی چند روز آینده از آن رونمایی شود .این بارگزاری را با هزار ساختمان شروع
کردیم و این اطمینان را میدهم که تعداد ساختمانهایی که وضعیت ایمنی آنها بررسی
و بارگزاری میشود هر روز افزایش خواهد یافت .دسترسی به این سایت پس از اعالم نهایی
ازطریق سامانه تهران من امکانپذیر خواهد بود.

خانهملت
تدوین طرحی برای ضابطهمند
کردن حضور مهاجران

Society

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به رایگان
بودن اینترنت شبکه شاد گفت :خطری
که در مدرســه دانشآمــوزان را تهدید
میکند بیشــتر از جاهای دیگر نیست.
محســن حاجیمیرزایی وزیر آموزش و
پرورش درباره اینکه در شــرایط فعلی با
توجه به افزایش آمار جانباختگان کرونا
آیا تصمیم به تعطیلی مــدارس دارید؟
اظهار کرد :ما موظفیم انــواع آموزش را
پیشبینی کنیم و در اختیار دانشآموزان
قرار دهیم و این کار را انجام دادیم .مرجع
صاحب صالحیت درباره تعطیلی مدارس
ستاد ملی مبارزه با کروناست و در مصوبه
این هفته اعالم کردند در هر منطقه که
مشــکل حاد است به پیشــنهاد وزارت
کشور و وزارت بهداشت ستاد ملی کرونا
اختیاراتی را تفویض کند .وی افزود :اعالم
کردهایم حضور دانشآموزان در مدارس
اختیاری اســت و آنهایی که حضور پیدا
میکنند پروتکلهای بهداشــتی وجود
دارد ،خطری که در مدرسه دانشآموزان
را تهدید میکند بیشتر از جاهای دیگر
نیســت .ما نهایت مراقبت را میکنیم و
تاکنون گزارش متفاوتی دریافت نکردهایم
از اینکه بازگشــایی مدارس به شــکل
منعطف مخاطرهای را برای دانشآموزان
داشته باشد .وزیر آموزش و پرورش گفت:
هماکنون در برخی مــدارس  20درصد
دانشآموزان و در برخی بیشتر به صورت
حضوری هســتند و اگر ستاد ملی کرونا
تشــخیص دهد حضور خطرناک است
اعالم میکند تا آنها نیز در مدرسه حاضر
نشــوند اما مدارس چون حلقه اتصال به
معلم و دانشآموز هستند در هر صورت
دایر بوده تا جریان آموزش را پیگیری و
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مواجهه وزارت ارتباطات با محدودیت شماره

سیمکارتشادمنتفیشد

وزیر آموزش و پرورش :خطر حضور در مدرسه بیشتر از جاهای دیگر نیست

عکس:ایسنا

دریا وفایی  /گروه پارلمانی :سخنگوی مقابله با
آسیبهای اجتماعی از تدوین طرحی در مجلس
برای ضابطهمند کردن حضور مهاجران در کشور
خبر داد و گفت :به دلیل نبود ضابطه مشخص در
رابطه با ورود و خروج اتباع خارجی ،حضور آنها
در کشور تبدیل به تهدید شده است .علیاصغر
عنابســتانی با انتقاد از اینکه ضابطه مشخصی
برای مهاجرت و تردد اتباع خارجی نداریم ،گفت:
علیرغم پذیرایی و میهماننوازی خوبی که از اتباع
برخی کشورها داشــتیم نتوانستیم بهرهبرداری
مطلوبی را داشته باشــیم و از سویی بدهکار هم
شدیم .سخنگوی فراکسیون مقابله با آسیبهای
اجتماعی از نبود سیاســت مشــخص در حوزه
مهاجرتپذیری ،ساماندهی ،آموزش و اشتغال
اتباع خارجی انتقاد کرد و افزود :ورود بیضابطه
اتباع به اشتغال داخلی آسیب میزند در این رابطه
در هر دورهای ضابطــه ،آئیننامه و بخشنامهای
صادر میشود ،اما سیاست واحد مشخص و تعریف
شدهای نداریم و تصمیمگیریهای بدوی و آنی
دولتها و افراد باعث شده هزینههای گزافی طی
سالیان اخیر به کشور تحمیل شــود و از سویی
ضوابط مهاجرپذیری را به اندازهای سخت کردیم
که عدهای مجبور میشوند به صورت غیرقانونی
وارد کشور شوند .وی یادآور شد :به عنوان مثال
از آنجایی که افراد تبعه ایران بر اساس قانون حق
خرید اموال غیرمنقول را ندارند و در واقع خرید
ملک بــرای آنها غیرممکن اســت برخی اتباع
ملک را با کسی شریک شده و در نهایت ملک را
میخرند در حالی کــه هیچ کنترلی بر معامالت
انجام نمیشود بنابراین باید در این رابطه ضوابطی
را تعیین کرد زیرا باعث جذب ســرمایه خارجی
میشود و در صورتی که آن را سازماندهی نکنیم
تبدیل به بحران خواهد شد.
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کنترل کنند.
اینترنت شاد رایگان است
وی درباره اینترنت شــاد مطرح
کرد :اینترنت شبکه شاد رایگان است و
اگر فردی با مشکل مواجه شده باید آن
را اعالم کند .با آقــای آذری هم صحبت
کردم از چند روز قبــل این کار «رایگان
شدن اینترنت شــاد» انجام شده است.
وزیر آموزش و پرورش درباره ســرعت
پایین شبکه شــاد مطرح کرد :سرعت
پایین نیست حدود  197هزار معلم ثابت
نیستند یعنی حقالتدریس و آموزشیار

و  ...هســتند بنابرایــن شــکلگیری
کالسهــای درس چنــد هفتــه زمان
میبرد .بخشی از مشکالت نیز به تقویت
زیر ســاختهای فنی نیاز دارد و همراه
اول متعهد اســت کــه آن را انجام دهد.
بخشی که برای رســیدگی به مشکالت
فنی تعیین شــده بود ظرفیت آن بیش
از ســه برابر میشــود و به ســرعت به
اشکاالتی که منعکس میکنند رسیدگی
خواهد شــد .حاجیمیرزایی گفت :شاد
یک نرمافزار بومی اســت که  550هزار
کالس را مدیریت میکنــد و در برخی

ساعتها با مشــکل مواجه میشود و به
تدریج مشکالت کم میشود .شبکه شاد
زیر بار وسیعی رفته است و تستهای الزم
قبل از شــروع مدارس انجام شده و االن
در میدان واقعی زیر بار رفته است و باید
اشکاالت حل شود .طی یک یا دو هفته
مشکالت حل خواهد شد.
سیمکارت شاد منتفی شد
وی درباره ســیمکارت شاد بیان
کرد :قرار نبود بحث ســیمکارت شاد را
انجام دهیم برخــی اپراتورها میگفتند
میتوانیم این سیمکارت را تولید کنیم اما

کوتاه از جامعه
روند صعودی کرونا در کشور

ایســنا :بنابر اعالم کمیته اپیدمیولوژی بیماری
کرونا ،در هفته منتهی به چهارم مهرماه ،وضعیت
بیماری کووید 19-در کشور روند مختصر صعودی
را نشان میدهد و در  1۳استان شاهد روند صعودی
یا آغاز پیک این بیماری بودهایم .شمار مبتالیان به
کروناویروس در جهان به  ۳۳میلیون و  ۳10هزار
و  950نفر رســیده و تاکنون مــرگ یک میلیون
و دو هزار و  ۴52نفر نیز در اثــر این بیماری تأیید
شده است.

واکسن آنفلوآنزا
در داروخانهها توزیع نشده

بعدا ً گفتند وزارت ارتباطات با محدودیت
شماره مواجه است و نمیتوان سیمکارت
شاد ارائه کرد ،اما برای ارائه سرویسهای
ایمن تدابیری اتخاذ شده است تا در قالب
بستههایی ،اینترنت ایمن ارائه کنند.
ممانعت مدارس از تشکیل
کالس های حضوری تخلف
است
وزیر آموزش و پــرورش درباره ممانعت
برخی مــدارس از تشــکیل کالسهای
حضوری به دلیل تعداد اندک دانشآموز
بیان کــرد :قطعــاً این تخلف اســت و
خانوادهها باید منعکس کنند تا رسیدگی
شــود و مســئوالن مناطق باید به این
موضوع رسیدگی کنند .گروههای مختلف
را مأمــور کردیم تا به صورت ســرزده از
مناطق بازدید کنند .وی درباره وضعیت
معلمــان حقالتدریس گفــت :قرار بود
افرادی که در آزمون مردود میشــوند با
آنها قطع همــکاری کنیم اما با تصمیم
هیئت وزیران امسال فعالیت تمام افرادی
که قب ً
ال با ما مشغول به کار بودند را تمدید
کردیم .حاجیمیرزایی تأکید کرد :معلم
رکن اصلی تعلیم و تربیت است و قانون
حکم کرده اســت ورود نیرو به آموزش
و پرورش از مســیر دانشگاه فرهنگیان و
رجایی باشد و در حال طراحی هستیم تا
ورود معلم به این دو عرصه محدود شود.
افرادی که حقالتدریــس بودند و قانون
برای آنها جاری شــده است تابع قانون
بوده و آنهــا را تعیین تکلیف میکنیم،
برای اســتخدام همه افرادی که تا سال
 91همکاری کردند تعهد داریم و در قبال
بقیه تعهدی نیست و استمرار همکاری
آنها به صورت حقالتدریس خواهد بود.

پارسیک :کیانوش جهانپور ســخنگوی سازمان
غذا و دارو با بیان اینکه واکســن آنفلوآنزا هنوز در
داروخانهها توزیع نشــده ،گفــت :در حال حاضر و
در مرحله اول ،واکسیناســیون آنفلوآنزا در مراکز
جامع خدمات سالمت و صرفاً برای کادر بهداشت و
درمان ،مادران باردار و بیماران خاص انجام خواهد
شد و به هیچ وجه در اختیار دیگر گروهها و افراد قرار
نخواهد گرفت.

آغاز پویش مردمی احوالپرسی
از سالمندان

ایرنا :رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان گفت:
پویش مردمی احوالپرسی از سالمندان از طریق
فضای مجــازی در طول هفته ملی ســالمندان با
هشتگ «یادم کن ،شادم کن» از هفتم تا سیزدهم
مهرماه برگزار میشود .حسام الدین عالمه همزمان
با آغاز هفته تکریم از سالمندان از همه هموطنان
خواست تا با شرکت در این پویش ،آن را به یکترند
ملی و بینالمللی تبدیل کنند.

دستگیری  ۳۸۹نفر
از اراذل و اوباش تهران

باشــگاه خبرنگاران جوان :در حاشــیه طرح
دســتگیری اراذل و اوباش سردار حسین رحیمی
فرمانــده انتظامی تهــران بــزرگ با اشــاره به
درخواستهای مکرر مردم مبنی بر مزاحمت اراذل
و اوباش و زیاد شدن تحرکات این افراد گفت :دیروز
پنجمین مرحله از طرح مبارزه با اراذل و اوباش را
به اجرا گذاشتیم .وی ادامه داد 125 :محله و مکان
که شــامل قهوهخانهها ،تفرجگاهها ،باشگاههای
بدنســازی و پارکها که محل تجمــع این عناصر
بود را همکارانم شناســایی و  ۳۸9نفــر از اراذل را
دستگیر کردند.

