تبدیل وضعیت ۸۸هزار معلم تا پایان۱۴۰۰

ابتالی ۸۳درصد بیماران کرونایی از طریق دورهمیها

معاون برنامهریزی و توســعه منابع وزیر آموزشو پرورش گفت :برای ۸۸هزار معلمی که مشمول قانون تبدیل وضعیت هستند جای
نگرانی نیست و برعهده دولت است که تا پایان ۱۴۰۰آنها را تعیین تکلیف کند.علی الهیارترکمن گفت :آموزش و پرورش یک دستگاه
اجرایی است که ملزم به اجرای قوانین اســت و آنچه به صراحت در قانون آمده باید مالک عمل باشد .اصالحیه قانون تبدیل وضعیت
برخی نیروهای آموزش و پرورش که در سال  ۹۷تصویب شد جامعه هدفش تبدیل وضعیت  ۵۸نیروی انسانی در آموزش و پرورش بود.
استفساریهای در اردیبهشت سال  ۹۸انجام شد و یازدهمین اصالحیه به این مصوبه اضافه شد و ۳۰هزار نیروی دیگر نیز برای تبدیل
وضعیت اضافه شد که درمجموع ۸۸هزار نفر مشمول اجرای این قانون شدند و ما مکلف هستیم تا پایان برنامه ششم این تعداد نیروی
انسانی را تبدیل وضعیت کنیم.

ایسنا :دکتر علی ماهر ،معاون برنامهریزی و نظارت ستاد فرماندهی مقابله با کرونا تهران با اشاره به روند صعودی آمار ابتال در تهران و
اکثر استانهای کشور اظهار کرد :در این راستا اگر بخواهیم موارد صرفا قطعی ابتال به کرونا در شهر تهران را مدنظر داشته باشیم ،وضعیت
تهران همچنان قرمز اســت .دکتر ماهر ،با بیان اینکه هر تماس و ارتباطی در این شرایط میتواند بر حجم بیماری و گسترش بیش از
پیش اپیدمی تاثیرگذار باشد ،بر پرهیز از سفر و دورهمیهای هر چند محدود و خانوادگی تاکید کرد و گفت۸۳ :درصد بیماران از طریق
همین گردهماییهای خانوادگی مبتال شدهاند ،چراکه طی آن افراد در یک فضای کوچک به صورت گروهی دورهم جمع میشوند که
این مسئله میزان ابتال را افزایش می دهد و عالوه بر آن با توجه به عدم تهویه مناسب هوا در فصل سرد سال ،احتمال سرایت چندبرابر
شده است.

در انتظار منجی
 تالش هالیوود برای القای
تعویق در ظهور امام زمان(عج)

علی پاسبان /عضو انجمن علمی مهدویت
دانشگاه امام حسین(ع)
[ ]...به عنــوان نمونــه در زمان صدر اســام
یک جنــگ روانی گســترده و ســنگین علیه
امیرالمؤمنین(ع) انجام شــد که در نتیجه آن،
امام علی(ع) به عنوان یک فرد بینماز در میان
جامعه معرفی شد! بنابراین وقتی کار تبلیغاتی
و جنــگ روانی علیه شــخصیتی همچون امام
علی(ع) انجام گرفت و ایشان در اذهان عمومی
تخریب و ترور شخصیت شدند ،کار تبلیغاتی و
جنگ روانی علیه هر موضوع و شخصیت دیگری
همچون امام زمان(عج) که دشمنان دانشمند و
قدرتمندی دارد نیز مؤثر خواهد بود.
دشمنی و انجام یک سلســله اقدامات نظامی،
فرهنگــی ،اقتصــادی ،سیاســی و ...توســط
حکومتهای مســتکبر علیه امــام زمان(عج)
ســابقه تاریخی دارد که این اقدامات دشمنان
قبل از والدت ایشان آغاز شده و همچنان ادامه
دارد .عصر امام حسن عسکری(ع) عصر اختناق
خیلی شدید است؛ زیرا هر سه حکومت طاغوتی
بنیعباس در عصر امام عســکری(ع) به شدت
نسبت به ایشــان احســاس خطر میکردند و
تولد مهدی موعود به عنــوان دوازدهمین امام
با اوصافی چون نهمین فرزند امام حسین(ع) و
چهارمین فرزند امام رضا(ع) بسیار مشهور شده
بود و مسلمانان و حتی حاکمان ظالم بنیعباس،
بارها از زبان راویان و محدثان شنیده بودند و به
خوبی میدانستند مهدی موعود واژگون کننده
حکومت شاهان در صلب امام عسگری(ع) است و
روزی ایشان به دنیا خواهد آمد و حکومت جهانی
برپا خواهد کرد و ضمن فرمانروایی بر شــرق و
غرب ،بنیاد ظلم را در جهان برخواهد انداخت.
بنابراین آنچه در توان داشتند به کار گرفتند تا
این وعده بزرگ الهی تحقق نیابد و درهمین راستا
بر فشارها و سختگیریهای خود نسبت به امام
حسن عســکری (ع) میافزودند و پیوسته و به
شدت مراقب ایشان بودند تا بتوانند از والدت امام
زمان(عج) جلوگیری یا در صورت والدت ،ایشان
را از بین ببرند؛ البتــه تالشهایی هم برای قتل
امام عســکری انجام دادند .در همین راستا امام
حسن عسکری(ع) اکثر حیات شریفشان (از سن
۱۰سالگی تا لحظه شهادت) تحت شدیدترین
مراقبتها در شهر سامرا و در یک کمپ نظامی
بازداشت و تحتنظر بودند تا حدی که به ایشان
لقب عسکری (عسکر به معنای لشگر و منطقه
نظامی است) داده شده است.
حکومت بنیعباس عــاوه بر بازداشــت امام
حسن عسکری(ع) جاسوســان و قابلههایی را
تحت عناوین مختلف به خانه امام حســن(ع)
میفرســتاد تا از والدت امام زمان(عج) مطلع و
اگر ایشان را در خانه امام عســکری(ع) دیدند
نابودش کنند .سرانجام برخالف برنامهریزیها
و پیشگیریهای دقیــق و پیدرپی حکومت
بنیعباس ،درشرایط وحشــت و اختناق ،امام
زمان(عج) به دنیا آمد و بــه قدری جان مبارک
امام عصر(عج) در خطر بود که امام عسکری(ع)
در هنگام والدت حضــرت ولی عصر(عج) ۳۰۰
گوسفند برای سالمتی ایشــان عقیقه کردند.
ضمناً حکومت بنیعباس پــس از والدت امام
زمان(عج) نیز درصدد یافتن و کشــتن ایشان
بود و حتی زمانی که امام حسن عسکری(ع) به
علت مسمویت ناشی از زهر در آستانه شهادت
قرار گرفت ،خلیفه از این امر آگاه شد و بالفاصله
به دســتور وی گروهی از سران دولت و گروهی
از پزشکان به منزل امام عســکری(ع) رفتند تا
ضمن مداوای ایشان ،اوضاع و شرایط را زیرنظر
بگیرند و رفتوآمدها را به کنترل دربیاورند و اگر
صحنه مشکوکی در رابطه با جانشینی و امامت
پس از امام حســن عســکری(ع) دیدند ،آن را
گزارش کنند .پس از شهادت امام عسکری(ع)
نیز مأموران خلیفه عباسی حرکت گستردهای
را برای کشــتن حضرت ولیعصر(عج) که تنها
پنج سال داشــتند ،آغاز کردند و به منزل امام
عســکری(ع) هجوم آورده و همه جا را تفتیش
و تمام خدمــه وکارگران بیت امام عســکری و
نیز خانواده ایشان را زندانی کردند .عالوه بر این
نیروهای حکومت در هر جــا که احتمال وجود
امام زمان(ع) را میدادند ،حضور مییافتند .این
تالشها و اقدامات حکومت علیه امام زمان(عج)
ادامه یافت تا اینکه سرانجام برای حفظ ایشان از
خطرها و فراهم نبودن زمینههای حضور و ظهور
ایشــان در جامعه ،با قدرت و حکمت پروردگار،
امام زمان(عج) از نظرها غائب شــدند و دوران
غضب الهی «غیبت» آغاز شد .با توجه به آنچه
بیان شد ،روشن میشــود که انجام یک سلسله
اقدامات گوناگون برضد امام زمان(عج) توسط
حکومتهای طاغوتی ،موضوع جدیدی نیست
ادامه دارد
و سابقه تاریخی دارد.
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موانع سر راه ازدواج قانونی ،راه
را بــرای گرایــش جوانان به
ازدواج سفید باز میکند
طالق ،اعتیاد ،باالرفتن سن ازدواج ،مشکالت
اقتصادی و وجود برخی شبکههای مجازی
ازجمله بحرانهایی هســتند کــه همواره
تهدیدی برای فروپاشــی نهــاد خانواده به
شمار میآیند اما چند سالی است که زنگ
خطر تهدیدی جدید به نام «ازدواجسفید»
بهعنوان بحرانی نوظهور در میان جوانان به
صدا درآمده و البته مواردی پا را از تهدید هم
فراتر گذاشتهاند .درمورد اینکه اص ً
ال ازدواج
سفید چیست و خاستگاه آن کجاست یک
پژوهشگر میگوید :ازآنجاکه در آیین دین
مسیح طالق گرفتن زن وشوهر از یکدیگر
بسیار سخت وپیچیده است ،افراد به شکلی
از زندگــی مشــترک روی آوردهاند که در
صورت نیاز بــه متارکه این امــر به راحتی
امکانپذیر باشد .افشین طباطبایی افزود:
ازدواج ســفید یعنی «زندگی مشترک زیر
یک سقف بدون خواندن صیغه و ثبت سند
ازدواج رسمی اما این نوع هم باشی هیچ تعهد
و ضمانتی برای طرف مقابل ایجاد نمیکند».
به گفته وی خاستگاه این ازدواج بلوک غرب
یعنی آمریکا و اروپاست و این روش آنقدر
در این کشــورها رواج پیدا کرده که قوانین
حقوقی مشــابه با ازدواجهای رسمی برای
آنها وضع شده است .درحالحاضر نیز در
کشورهای همجوار ما یعنی ترکیه ،قاهره و
مصر نیز این روش زندگی با رشد فزایندهای
روبهروست این درحالی است که در برخی
از این کشورها مجازات حبس برای این نوع
ازدواجها وضع شده است.
ماهیت ازدواجسفید در ایران با
سایر نقاط دنیا متفاوت است
درست است که در کشــور ما قوانینی برای
این نوع زندگی تعریف نشــده وهیچ نهاد و
مرجعی هــم آن را ثبت و حمایت نمیکند
اما به گفته برخی کارشناسان افزایش تعداد
مراجعان این نوع زندگی مشترک به مراکز
مشاوره گواه روند رو به رشد این نوع ازدواج
است .این افراد معتقدند در کشور ما «صیغه
محرمیت» یا «ازدواج موقت» نزدیکترین
مدل به شیوه ازدواج سفید است که دارای
مشروعیت شرعی اســت ،اما ازآنجاکه این
نوع ازدواج هم عموماً جایی ثبت نمیشود
و وجاهــت قانونی نــدارد میتواند تبعات
خطرناکی داشته باشد.
شرایط دشــوار ضمن عقد و
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بررسی مقوله «ازدواج سفید» یا «همباشی» در گفتوگو با کارشناسان جامعهشناسی:

ازدواج سفید تهدیدی برای کیان خانواده

کوتاه از جامعه
ایران از قربانیهای اصلی
تغییراتاقلیمی

ایسنا :یک فعال محیط زیست ضمن بیان اینکه
ایران یکــی از قربانیان اصلــی تغییرات اقلیمی
است گفت :تداوم نگاه ایدهمحور و فراهم کردن
زیرساختهای الزم به منظور بهرهگیری مطلوب
از طرحهای پیشنهادی در مدیریت شهری ،ضمن
هویت بخشیدن به رویدادهای بینالمللی ،کمک
شایانی به حل مسائل تشــدیدکننده گرمایش
جهانی و جلوگیری از پیامدهای ناشی از تغییرات
اقلیمــی میکند .محمــد درویش با اشــاره به
برگزاری رویداد بینالمللی «کلیماتون»۲۰۲۰
در تهران گفت :این رویداد یک رخداد بینالمللی
در زمینه تغییرات اقلیمی و گرمایش جهانی است
که در اغلب کشــورها در حال اجراست و امسال
شــهرداری تهران برای سومین ســال ،اقدام به
برگزاری آن کــرده و در این خصوص از ظرفیت
ســازمانهای مردمنهاد بهصــورت معناداری
استفاده کرده اســت .وی با بیان اینکه متأسفانه
ایران یکــی از قربانیان اصلــی تغییرات اقلیمی
است که ابعاد آن هنوز به طور کامل بررسی نشده
تصریح کرد :برگزاری اینگونه رویدادها و تالش
برای اثربخش بودن آنها در مدیریت شــهری
بسیار امیدبخش است.

تعطیلی موقت مراکز
شمارهگذاری و تعویض پالک

نبود مسئولیتپذیری و تعهد
مهمترین عنصری است که جوانان
را به این رابطه سوق میدهد
چراکه هیچ یک از طرفین تعهدی
برای ادامه رابطه ندارد و هر زمان
که بخواهد میتواند از رابطه خارج
و با فرد دیگری معاشرت کند

با افزایش سن وپیچیده شدن
ملزومات ازدواج افرادی هستند
که قصد دارند از مزیتهای
ازدواج بر خوردار شوند ولی
به دنبا ل رهایی از تعهدات آن
هستند بنابراین به سمت چنین
ازدواجهایی گرایش پیدا میکنند

طالق سبب گرایش جوانان به ازدواج
سفید شده است
افشــین طباطبایی افزود :عوامل متعددی
چون تهاجم فرهنگی ،کمرنگ شدن باورهای
مذهبی و اخالقی ،سنتهای غلط ازدواج،
هزینههای کمرشکن اقتصادی ،تنوعطلبی
جوانان والبتــه گرایش جوانان به ســمت
آزادیهای بیقید وشــرط به حدی پیش
رفت تا جایی که در برخــی موارد موضوع
باکره بودن دختر هنگام ازدواج بیاهمیت
شد و این داســتانی شــد که لذتجویی
وتنوعطلبی وکامیابی در دورههای مختلف
بدون ایجاد تعهد یا برعهده گرفتن قباله و
مهریه به مذاق برخی پسرها خوش نشست.
وی معتقد اســت :نبود مسئولیتپذیری و
تعهد مهمترین عنصری است که جوانان را
به این رابطه سوق میدهد چراکه هیچ یک از
طرفین تعهدی برای ادامه رابطه ندارد و هر
زمان که بخواهد میتواند از رابطه خارج و با
فرد دیگری معاشرت کند.
آسیب ناشی از ازدواج سفید
بیشتر متوجه زنان است
به گفته برخی کارشناسان ،فرزندان حاصل
از چنین ازدواجی بیشترین لطمه را متحمل
میشوند چراکه سرنوشت آنان پس از تولد
مشخص نیســت .همچنین بارداریهای

ناخواسته و عوارض بهداشتی ناشی از سقط
غیرقانونی از تبعات دیگر ازدواج سفید است.
اما از آنجا که دراین نــوع ازدواج هیچ تعهد
وتضمینی برای مهریه وجود ندارد طبیعتاً
زن نیز هیچ پشتوانه مالی وتعهدی را دریافت
نمیکند .افشــین طباطبایــی در این باره
گفت :تخریب شــخصیت زنان در این نوع
ازدواج وفاصله گرفتن جامعه از آنها قسمت
بد ماجراســت .این پژوهشگر افزود :آسیب
این نوع هم باشی بیشتر متوجه زنان است
تامردان هر چند در ســنین کم وسالهای
اولیه زندگی مشترک متوجه آن نباشند اما
با باال رفتن سن این مشکل تبدیل به معضل
وبحران خواهد شد چراکه این پیوند از لحاظ
حقوقی وقانونی هیچ جایگاهــی ندارد .به
گفته وی سرنوشــت زنی که بعد از 13سا
ل زندگی مشــترک در قالب ازدواج سفید
همسرش به وی گفته دیگر امکان زندگی
مشترک با وی را ندارد وبدون هر گونه تعهد
یا ضمانتی وی رها کرده ورفته ،یک نمونه از
انواع مختلف این نوع ازدواجهاست.
آگاهی دختران از شرایط ضمن
عقد میتواند مانع گرایش آنان
به ازدواج سفید شود
به گفته این آسیبشناس اجتماعی راهحل
عملی ســاده بــرای جلوگیــری از چنین

ازدواجی آگاهی یافتن دختران وپســران
از شرایط ضمن عقد اســت .طباطبایی در
توضیح گفت :بهتر است هنگام عقد مهریه
کم باشد و به جای آن شروط ضمن عقد در
نظر گرفته شود ؛همچنین در دفترچه ازدواج
که حاوی  12شرط میتواند باشد این شروط
نوشته شود.
به گفته وی این نوع ازدواج موجب میشود
دخترو پسر شــرعی ،حقوقی وقانونی زن
وشوهر حساب شوند ولی متاسفانه برخی
دختران امــروزی ،چــون این راهــکار را
نمیدانند وگمان میکننــد ازدواج تنها به
شیوه سنتی امکانپذیر است روی میآورند
به رسوم مخرب غرب .این محقق همچنین
در ادامه مهمترین راهکارهای جلوگیری از
تمایل جوانان به این نوع روابط را «توجه به
چارچوبهای فرهنگی جامعه ،تقویت بنیان
خانواده ،حمایت عاطفی والدین از فرزندان،
آگاهسازی نوجوانان و جوانان از عواقب شوم
این نوع روابط ،فراهم کردن اشتغال و شرایط
ازدواج آسان برای جوانان دانست ».که البته
در شــرایط کنونی برطرف شدن مشکالت
اقتصادی جوانان میتوانــد گام بزرگی در
راستای این امر باشد.
ردپای ازدواج سفید در اصفهان
به چشم میخورد

معاون اجتماعی اداره کل بهزیستی استان
اصفهان البته این بار درقالب یک کارشناس
و نه مقام مسئول گفت :در کشورهای دیگر
مراکزی وجود دارد برای درمان زوجیهایی
که به این شــکل ازدواج کردهاند و در ادامه
دچار مشــکالتی شــدهاند اما در کشور ما
زیرســاختی برای این موضوع وجود ندارد.
به گفتــه ناجی از نگاه کارشناســی ازدواج
سفید درواقع همان ازدواج ثبت نشده است
بنابراین نمیتوان فهمید آمار این نوع ازدواج
در استان یا کشور به چه شکل است ولی به
طور غیر رسمی رد پای این موضوع در مراکز
مشاوره وروانشناســی به چشم میخورد.
این کارشناس افزود :با افزایش سن وپیچیده
شــدن ملزومات ازدواج افرادی هستند که
قصد دارند از مزیتهــای ازدواج برخوردار
شــوند ولی به دنبا ل رهایی از تعهدات آن
هستند بنابراین به سمت چنین ازدواجهایی
گرایش پیدا میکنند.
مجتبــی ناجــی معتقد اســت مهمترین
شاخصه ازدواج سفید ناامنی به دلیل عدم
تعهد طرفین اســت و بیم ایــن میرود که
هرکــدام از زن ومرد هر لحظــه در زندگی
از ادامه مســیر ســرباز زنند که البته این
نگرانی بیشــتر بــه زنان آســیب می زند
تا مردان.

عکس خبر
طرح غربالگری کرونا در مساجد تهران با همکاری بنیاد احسان
ستاد اجرایی فرمان امام(ره) در مساجد صاحبالزمان(عج) در
منطقه ،۳مسجد ریحان منطقه ،۶مسجد جواداالئمه منطقه،۱۰
مسجدمحسنی منطقه ۲۱و مسجد حضرت علی(ع) در منطقه۱۴
پایگاههای سالمتی جهت غربالگری و معاینه هموطنان در راستای
مبارزه و تشخیص به هنگام کرونا برگزار شد.
فاطمه عالی /مهر

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا اعالم کرد:

۷۹میلیون تن در وضعیت هشدار
 ۱تا  ۳کرونا

سخنگوی ستاد ملی مقابله با ویروس کرونا با بیان اینکه ۷۹میلیون نفر
جمعیت در شهرهای مختلف کشور در وضعیت هشدار  ۳،۲و ۱کرونا به
ســر میبرند ،ابراز امیدواری کرد که پس از گذشت چهار تا پنج هفته از
محدودیتهای جدید کرونا ،شاهد کاهش مرگ و میر ناشی از این بیماری
در کشور باشیم .علیرضا رییسی ،با اشاره به اعمال محدودیتهای جدید
کرونا گفت :براساس مصوبه ســتاد ملی مقابله با کرونا ،محدودیتهای
جدید از دیروز اجرا شد و بر همین اساس جلسه ستاد با  ۱۵نفر برگزار شد
و بقیه اعضا از طریق وبینار به جلسه وصل شدند .درا ین جلسه گزارشی
از وضعیت و روند بیماری در کشور ارائه شد و موضوع مهمی که امروز در
مورد آن بحث شد ،مبحث طرح بسیج محله محور و مقابله با اپیدمی کرونا
بود که با کمک بسیج و مردم در سراسر کشور شروع شده است.
وی افزود :همچنین گزارشــی از روند بیماری در  ۴۳شهری که قبال در
آنها محدودیت ایجاد کرده بودیم ،داده شــد .خبر خوب این است که
محدودیتهای اعمال شــده در این شــهرها که وضعیت قرمز داشتند
موثر بوده و  ۴۱شهر دارند روند نزولی بیماری را طی می کنند ،در یکی از
شهرستانها نیز روند نزولی شروع شده و دو مورد دیگر هنوز زمان خواهد
برد که روند نزولی بیماری شــروع شود .رییســی گفت :در مجموع این
موضوع نشان دهنده آن است که طرحی که  ۵آبان شروع کردیم کامال
موثر بوده است و براساس شواهد ایجاد محدودیتها میتواند موثر باشد.

درخواست تسهیل فرآیند غرامت
دستمزد بیمهشدگان کرونایی

فارس :دکتــر علیرضا زالــی ،فرمانده عملیات
مدیریت بیماری کرونا در کالن شهرتهران طی
مکاتبهای با وزیر بهداشت تامین زیر ساختهای
تسهیل فرآیند غرامت دستمزد کارکنان مشمول
بیمه و صندوق تامین اجتماعی را در صورت ابتال
به کرونا و استفاده از مرخصی استعالجی خواستار
شــد .وی در ادامه با اشــاره به اینکــه دریافتی
کارکنان مشمول بیمه و صندوق تامین اجتماعی
در دوران استفاده از مرخصی استعالجی به علت
مثبت شدن تست  pcrو گذراندن دوران نقاهت
و قرنطینه به طرز چشــمگیری کاهش مییابد،
اظهار کرد :اکثر این کارکنان علیرغم مثبت بودن
تست  pcrبه دلیل جلوگیری از کاهش حقوق و
مزایا ،متاسفانه در محل کار خود و دستگاههای
اجرایی حضور مییابند .فرمانده عملیات مدیریت
بیماری کرونا در کالن شهر تهران تاکید کرد :الزم
است تمهیداتی اتخاذ شود تا ضمن طرح موضوع
در ســتاد ملی مدیریت بیمــاری کرونا ،فرآیند
مرتبط با پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری
کارکنانی که مبتال به کووید ۱۹شدهاند و به ناچار
از استعالجی بیش از سه روز استفاده می کنند،
اصالح شود.

تولید یکمیلیارد دوز واکسن
کرونای چینی تا سال آینده!

غربالگری کرونا در مساجد تهران

خبر ویژه

ایرنا :ســرهنگ علی محمــدی ،رئیس مرکز
شــمارهگذاری پلیس راهور ناجــا درخصوص
آخرین وضعیت فعالیــت مراکز تعویض پالک و
شمارهگذاری پلیس راهور در سراسرکشور با توجه
به وضعیت متفاوت شیوع کرونا افزود :با ابالغ ستاد
ملی کرونا و با توجه به وضعیت قرمز کرونا ،مراکز
شــمارهگذاری و تعویض پــاک در همه مراکز
استانها به مدت دو هفتهتعطیل است .وی ادامه
داد :تمام مراکز استانها در وضعیت قرمز بوده و
مراکز تعویض پالک در آنها تعطیل هستند ،اما
در شهرهایی که در وضعیت نارنجی ،زرد و سفید
قرار دارند مراکز شمارهگذاری فعال هستند.

شهری

آموزش

رئیس سازمان ثبت اسناد و امالک کشور:

دبیر ستاد هماهنگی و پیگیری مناسبسازی کشور:

باشگاه خبرنگاران جوان :محدودیتهای جدید کرونایی از اول آذرماه
اجرا شد .این خبری بود که ســتاد ملی مبارزه با بیماری کرونا از هفته
گذشته اعالم کرده بود ،خبری که به موجب آن بنا شد تا شهرهای قرمز
به مدت دو هفته تعطیل شوند و جز مشاغل گروه یک و ضروری مابقی
مشاغل بسته باشند .کارخانههای تولیدی ،مراکز صنعتی ،مراکز درمانی
و پخش دارو ،سوپرمارکتها ،مراکز فرآوردههای لبنی و نانوایی و بسیاری
از مشاغل دیگر ازجمله مشاغلی هســتند که تعطیل نخواهند شد ،اما
ازجمله مراکز مهمی که بسیاری از مردم با آ ن سر و کار دارند مراکز قضایی
به خصوص دفاتر ثبت اسناد رسمی و دفاتر ازدواج و طالق هستند .دفاتر
ثبت اسناد رسمی ازجمله مراکز پرترددی هستند که روزانه صدها نفر
برای تنظیم اسناد مالی و غیرمالی به آنجا مراجعه میکنند و برای بیشتر
افراد مهم اســت بدانند که این دفاتر در دوران قرنطینه چگونه فعالیت
میکنند؛ همچنین دفاتر ازدواج و طالق هم ازجمله دفاتری هستند که
مراجعه کنندگان زیادی دارند .با شروع محدودیتهای کرونایی و براساس
بخشنامه رئیس سازمان ثبت اســناد و امالک کشور ،دفاتر ثبت اسناد و
دفاتر ازدواج و طالق ازدیروز یعنی از اولین روز شــروع محدودیتهای
کرونایی به صورت شیفتی فعالیت میکنند .براساس این بخشنامه دفاتری
که شماره آخر آنها زوج است در روزهای زوج و دفاتری که شماره آخر
آنها فرد است در روزهای فرد فعالیت میکنند.

مهر :دبیر ستاد هماهنگی و پیگیری مناسبسازی کشور گفت :کارگروه
مشترک برای تدوین سرفصلهای آموزشی در خصوص مناسبسازی و
طرز صحیح مواجهه با معلوالن جهت گنجاندن در کتب درسی تشکیل
میشود .وحید قبادیدانا ،رئیس ســازمان بهزیستی کشور و دبیر ستاد
هماهنگی و پیگیری مناسب سازی کشور گفت :چهاردهمین جلسه ستاد
هماهنگی و پیگیری مناسبسازی کشور در دفتر وزیر آموزش و پرورش و
با حضور معاونان عضو این ستاد تشکیل شد و از وزارتخانههای تعاون ،کار
و رفاه اجتماعی ،وزارت راه و شهرسازی ،وزارت کشور ،سازمان صدا و سیما،
بنیاد شهید و امور ایثارگران ،نمایندگانی حضور داشتند و همچنین نماینده
شهرداریها و نماینده تشکلهای افراد دارای معلولیت و جانبازان نیز حاضر
بودند .وی ادامه داد :رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور در
این جلسه در ارتباط با فعالیتهای دسترسپذیری افراد دارای معلولیت
ازجمله ناشــنوایان و نابینایان و طیف گروه اوتیسم به آموزش مطالبی
ارائه کردند و همچنین گزارش خوبی درباره محتوای آموزشی این گروه و
تکنولوژی مورد استفاده برای آنها ،مناسبسازی محیطی مدارسشان
و منابع انسانی برای آموزش این گروه و نیز اشتغال افراد دارای معلولیت
مطرح و پیشنهاداتی ارائه شــد .مدیر آموزش و پرورش استثنایی کشور
پیشنهاد نهضت مشارکت همافزایی برای تهیه اقالم موردنیاز دانشآموزان
دارای معلولیت را مورد تأکید قرار دادند.

دفاتر ازدواج و ثبت اسناد
شیفتیشدند

آموزش مواجهه صحیح با معلوالن در
کتابهایدرسیگنجاندهمیشود

تسنیم :مرکز دارویی ملی چین ()Sinopharm
اعالم کرده واکسن کرونای تولیدی در این کشور
تاکنون به یک میلیون نفر از مردم این کشــور
تزریق شده است و با توجه به اینکه این اشخاص
در طول زمان به مکانهای مختلفی خارج از کشور
چین سفر کرده اند ،ابتالی مجدد در هیچکدام
دیده نشده و عارضه دیگری ناشی از این واکسن
نداشتهاند .مرکز دارویی چین قصد دارد تا پایان
سال100 ،میلیون دوز از این واکسن را تولید کرده
و آمار تولید را برای سال آینده به یک میلیارد دز
برساند! بنابر اعالم شرکت  Sinopharmافرادی که
این واکسن را دریافت کرده اند ،اغلب به کشورهای
دیگر اعزام شده اند چراکه یا دیپلمات بوده اند یا
دانشجو یا کارمندان شرکتهای بینالمللی.

به مردم هشدار میدهیم
دوربینها جریمه میکنند

میزان :به گفته رئیس پلیس راه پایتخت ،ماموران
ضمن حضور در مبادی ورودی و خروجی ،به مردم
هشــدار میدهند دوربینها جریمه میکنند.
سرهنگ نوراله خادم گفت :طرح توصیه و هشدار
به مردم در ســه نقطه پایتخت اعــم از آزادراه
تهران-قم ،آزادراه تهران-شــمال و جاده قدیم
قم برگزار میشود .وی افزود :همکاران ما با حضور
در مبادی ورودی و خروجــی پایتخت ،در این
مرحله از محدودیتها فقط به رانندگان هشدار
میدهند زیرا این ســه نقطه مبــادی خروجی
شهر هستند که شــهروندان با پالک تهران وارد
محدوده شهرهای دیگر میشوند .همچنین در
مسیر مخالف یعنی شهرهای دیگر به تهران نیز
این طرح اجرا میشود.

