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استانهااخبار

محلیبازارهایکروناویروسیرازبیمایرپیشگیرمنظووبهتامیندستورشورایطبق:بابلیرشهردابحرانیترمدیفینتدگروهرکادرجلسهیرامیعباس
)۰۵:۵۹-۹۸/۱۲/۱۰(باشدمیتعطیلثانویاطالعتا

ارگزارخب شهری خدمات معاونت شهرداریا- بیماری از ترس نموده ایجاد دغدغه شهر مردم برای روزها این آنچه داشت: بیان جلسه دراین بابل کروناری ی

بیما این از مردم نگرانی که است بیمارویروس خود از بیشتر تعدادیری دادن دست از شاهد روزانه ما صورتیکه در است تصادفزی سانحه اثر بر یادی

هستیم.رانندگی

خبرنگارآ گزارش کاربه جلسه بابل، درشهرستان مدیریادفترمازندران فین تد شهردارگروه بحران امیریت عباس حضور با بابل شهری خدمات معاونت سیدری ی،

محیط احوال، ثبت تبلیغات، سازمان پزشکی، علوم دانشگاه درمان، معاونت نمایندگان قانونی، پزشکی رئیس ، آرامستان سازمان عامل مدیر رحیمایی علی

شد.گزاررببابلیرشهردادر،انتظامینیرویویستز

امی شهرعباس خدمات معاونت شهرداری بیماری از ترس نموده ایجاد دغدغه شهر مردم برای روزها این آنچه داشت: بیان جلسه دراین بابل کروناری ی

بیما این از مردم نگرانی که است بیمارویروس خود از بیشتر تعدادیری دادن دست از شاهد روزانه ما صورتیکه در است تصادفزی سانحه اثر بر یادی

هستیم.رانندگی

پیشگی منظور به و تامین شورای دستور طبق افزود: بیماروی این از جهتری الزم اقدامات همچنین و باشد می تعطیل ثانوی اطالع تا محلی بازارهای ی

است.گرفتهصورتشهرسطحنمودنضدعفونی

شهردا آرامستانهای سازمان مدیرعامل رحیمایی علی ازرسید دفاع مقدم خط در روزها این در که پرستاران و پزشکان از داشت: بیان جلسه نیزدراین بابل ی

نمایم.میقدردانیاند،گرفتهبکاریربیمااینبامقابلهدربیمارانازمحافظتبرایراخودتالشنهایتوباشندمیشهروندانسالمت

بیما این شیوع عدم منظور به روزها این ، ها آرامستان سازمان پرسنل افزود: باالتروی با را اجساد تدفین،ری، بهداشتی های پروتکل و استاندارد شرایط ین

نمایند.میدفنوحمل

همکا از تشکر ضمن مواررحیمایی کلیه که دهیم می را اطمینان این داغدار، های خانواده نگرانیزی گونه هیچ جای و گردد می رعایت تدفین شرعی ین

نیست.

د مسئول تصراین مشکرپایان متوفیان وتدفین حمل در آرامستانهای سازمان و بهداشت معاونت و درمان معاونت های کرد:سیاست بیماویح به یهایرک

گیرد.صورتهماهنگیبدوناقدامینبایدواستشدهتعیینمشخصهایوضوابطقوانیناساسبرویروسی

)۱۴:۲۶-۹۸/۱۲/۰۷(استتحویلآمادهگانزدرهرمهوشمندملیکارتهزار۹

است.صاحبانشانبهتحویلآمادهاستاندرهوشمندملیکارتهزار۹حدودگفت:گانزهرماحوالثبتکلرمدیایرنا-بندرعباس-
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و بوده خاموش آنها گوشی است ممکن که شده ارسال پیامک ها کارت این صاحبان برای این از پیش افزود: خبرنگاران درجمع عصرچهارشنبه صادقی داوید

اند.نکردهمراجعهخودیاواندنبودهدسترسدریا

و میلیون یک داشت: بیان درهرم۲۹۵وی نفر وزهزار میلیون یک برای که هستند هوشمند ملی کارت نام ثبت واجد داده۱۸۶گان کارت درخواست نفر هزار

اند.

اند.گرفتهتحویلراخودکارتهاینفرهزار۲۵ومیلیونیکتعداداینازاظهارداشت:گانزهرماحوالثبتکلرمدی

کنند.یرپیگیاحوالثبتاداراتیقرطازاستنرسیدهدستشانبههنوزولیاند،کردهنامثبتملیکارتبرایکهافرادیگفت:صادقی

است.فعالکارتصدوربرایاحوالثبتوپستپیشخوان،ردفتشاملگانزدرهرمیرکاایستگاه۲۸۰یادآورشد:وی

ساحلصبحپرس،جنوببسیج،سیما،وصدادیگر:منابع

)۰۵:۴۱-۹۸/۱۲/۱۰(شدآغازبروجرددرعمومیاماکنضدعفونی

شد.آغازشنبهامروزبروجردعمومیاماکنکردنضدعفونیحرطسالمتسطحارتقامنظوربهکروناویروسشیوعراستایدر-ایرنا-بروجرد

برنامه فرماندازیرمعاون گفتری در شنبه روز بروجرد اظهارداشتوی ایرنا خبرنگار با بروجردگو شهر عمومی اماکن و معابر گندزدایی عملیات مشا: کتربا

شد.آغازکروناویروسشیوعکاهشهدفبااداراتمجموعهویرشهردابهداشت،شبکه

است.گرفتهقرارکاردستوردرآمدورفتپراداراتبرخیسطوحومعابرکلیهضدعفونیافزود:یانزگودراحمد

از کار و گرفته قرار اولویت در بیمارستانها اطراف گندزدایی کرد: اضافه شهرداوی و شده آغاز جملهرامروز از عمومی مراکز نیز رااتوبوسهای ها تاکسی و

کرد.خواهدضدعفونی

شهردا دارایی، اسناد، و احوال ثبت نظیر شلوغ ادارات نانواییها، عفونی ضد اجتماعیروی تامین پااکسای، شهر مختلف نقاط تا باشند می برنامه وزدر ی

شود.لرکنتمیزانیکرونااپیدمیوشدهکاستهشهرمیکروبیبارازبخشیصورتایندروشودضدعفونی

شود.مییعزتوشهرستانسطحدربهداشتشبکهیرهمکاباماسکعددهزار۶ازبیشروزانههمچنینکرد:بیانبروجردیرفرماندامعاون

است.عمومیاماکندرنیافتنحضوروندادندستدستها،شستوشویکروناشیوعازیرگیوجلروشهایینرمهمتکرد:تاکیدیانزگودر

خبرنگارانباشگاهدیگر:منابع

)۰۶:۲۷-۹۸/۱۲/۰۸(کنندیرخوددااحوالثبتاداراتبهیرضروغیرمراجعاتازمردم

.کنندیرخوددااحوالثبتاداراتبهیرضروغیرمراجعاتازمردماستانوکشوردرکروناویروسشیوعبهتوجهباگفت:استاناحوالثبتکلرمدی

استتحویلآمادهگانمزهردرهوشمندملیتکارارهز۹ایرنا:|خبرخبرادامهادامه
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گفترمدی در استان احوال ثبت خبرنگاروکل با هایگو استان جوانگروه خبرنگاران وازباشگاه کشور در کرونا ویروس شیوع به توجه با گفت: ، زاهدان

.کنندیرخوددااحوالثبتاداراتبهیرضروغیرمراجعاتازتاکرددرخواستمردمازاجتماعاتدرویروساینشیوعخطرواستان

و مختلف قشرهای با روزانه احوال ثبت ادارات افزود: دهمرده متقاضیزراحت بر عالوه مردمی مراجعات در متاسفانه و روبروست کنندگان مراجعه از یادی

کند.میبیشترراویروساینانتشاراحتمالامراینکهکنندمیپیداحضوراداراتمحلدرنیزفردهمراهانوفرزندان،خانواده،خدماتیافترد

درمدی برای کرد: تاکید استان احوال ثبت نیارکل و کافیست ادارات محل در متقاضی شخص حضور تنها احوال ثبت خدمات نیست.زیافت همراه حضور به ی

هامونعصرسیما،وصدادیگر:منابع

)۰۴:۳۳-۹۸/۱۲/۱۰(وفات۳۶۰۰ثبتشد/ثبتسمناناستاندروالدت۸۰۰۰سمنان:استانثبتاحوالکلرمدی

مدی جارسمنان- سال ابتدای از گفت: سمنان استان ثبتاحوال ورکل هزار هشت اسفندماه آغاز تا استان۱۹۸ی در نوزاد برای شناسنامه ثبت و والدت
است.افتادهاتفاق

جا سال ابتدای از اینکه بیان ضمن مهر، خبرنگار با گفتگو در قندالی ورعلی هزار هشت اسفندماه ابتدای تا استان۱۹۸ی در والدت و نوزاد شناسنامه ثبت مورد

است.صادرشدهرایانهایجدیدشناسنامهنوزادانتمامبرایکرد:بیانرسیده،ثبتبه

و هزار سه همچنین زمانی برهه این در افزود: سمنان۵۷۳وی استان شهرستان هشت سراسر در شناسنامه در ثبت برای فوت گواهی صدور و وفات مورد

است.خدادهر

جاثبتاحوالکلرمدی سال در داشت: بیان و کرد اشاره نیز جدید دیجیتال شناسنامههای بحث به ادامه در سمنان اسفندماهراستان آغاز تا و۵۰ی ۴۲۳هزار

دارد.ادامههمچنانجدیدمتقاضیانشناسنامههایصدورروندوصادرجدیدشناسنامهمورد

است.صادرشدهاستانسراسردرنیزهوشمندملیکارتمورد۸۱۱وهزار۵۲همچنینزمانیبرههایندرکرد:بیانقندالی

مرآتخبرنگاران،باشگاهدیگر:منابع

کنندیخودداراحوالثبتاتاداربهیضرورغیراجعاتمرازدممران:خبرنگارباشگاه|خبرخبرادامهادامه
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اخبارسایر

)۰۹:۰۸-۹۸/۱۲/۰۷(هستندمردمیهایکمکنیازمنداصفهاندرمحسنینفرزنداناصفهان:استانامدادکمیتهپرسترس

هستند.مردمیهایکمکنیازمنداصفهاندرمحسنینفرزندانگفت:اصفهاناستانامدادکمیتهپرسترس

خب گزارش کرگزاربه اصفهان، موج زاری مدیریم با دیدار در تبرع ضمن اصفهان استان احوال ثبت برکل و خیر پر ماه حلول طریک داشت: بیان رجب، حرکت

است.مردمکترمشاجذببرایامدادکمیتههایبرنامهینرتموفقازیکیمحسنینفرزندانوایتاماکرام

تش در توانمندساروی به استان امداد کمیته خدمات بسترزیح کردن فراهم با مهم هدف این گفت: و کرد اشاره نهاد این اصلی اولویت عنوان به مددجویان ی

شود.میدنبالاشتغالتسهیالتپرداختویابیرکاای،حرفههایآموزشکسبتحصیل،ادامه

طرزا ترع موفق از یکی را محسنین فرزندان و ایتام اکرام مشارح جذب برای نهاد این های برنامه ازرین نیازمند فرزندان و ایتام افزود: و کرد معرفی مردم کت

برند.میسودحرطایندرمردمیهایکمک

ط در که یتیم غیر نیازمند فرزندان داد: ادامه بیشتروی مشکالت از ایتام نسبت به بعضا شود می یاد محسنین فرزندان عنوان به آنها از اکرام های رنجرح ی

بیما علت به که است اجتماعی های آسیب و خاص شرایط از ناشی که برند سرمی وری حامیان بیشتر توجه نیازمند و دارند قرار آن معرض در ... و پرست

هستند.کارانونیک

جدیدترمدی اصفهان استان امداد کمیته طرکل را محسنین فرزندان و ایتام حامیان افزایش برای نهاد این برنامه گفت:رین و کرد اعالم حامی یک کارمند هر ح

پیوندند.مینیازمندفرزندانوایتامحامیانجمعبهامدادکمیتهیرهمکاباهاسازمانواداراتکنانرکاوکارمندانحرطایندر

دیگ بخش در نیکروی مراکز گسترش برای امداد کمیته تالش به اشاره با خود سخنان از حمایترکاوی کار مراکز، این با ساخت: خاطرنشان استان، سراسر در ی

بود.خواهدرونداینبرنظارتامدادکمیتهنقشوشودمیواگذارمردمبهنیازمنداناز

آورزا جمع برای نهاد این های برنامه به اشاره با نیکرع جشن در مردمی های کمک ارائهرکاوی دنبال به سال پایانی روزهای در گفت: نو، سال آستانه در و ی

برنامه اساس بر و هستیم نیازمندان به تر محسوس و بیشتر دازیرخدمات نظر در گرفته صورت های جذبری و اقشار همه همراهی صورت در میلیارد20یم

مشا مستمرتومان از نیمی معادل نقدی وجه شامل که استان در حمایت تحت خانوارهای همه به حمایتی بسته یک مردمی باشد،رکت نیز خانوار ماهیانه ی

کنیم.پرداخت

نیکرمدی و احسان مهر، آزمون در آنها قبولی نمره و استان مردم اجتماعی مسئولیت به اشاره با اصفهان استان امداد کمیته ساخت:رکاوکل نشان خاطر ، ی

رورامیدوا نیازیم دیگر و شود حمایت خود نزدیکان طرف از نیازمند خانوار هر که برسد بیشترزی تعمیق مهم، این الزمه که نباشد حمایتی نهادهای به ی

است.جامعهدراحسانوخیرفرهنگ

مدی دیدار این ادامه تالشردر واقعی نیازمندان تشخیص در امداد کمیته کرد: تاکید احسان، و خیر عرصه با رابطه در سخنانی بیان با نیز استان احوال ثبت کل

کنند.هدایتامدادجملهازمطمئنهایمحلبهراخودهایکمکبایدهممردمواستداشتهخوبی

این نیز شناسنامه و هوشمند ملی کارت صدور زمینه در گفت: دارد، جانبه همه آمادگی خیر کار در حضور زمینه در احوال ثبت اینکه بیان با غفرانی حسین

دهد.اختصاصیرتویژهخدماتامدادکمیتهپوششتحتمددجویانبهکهداردوجودآمادگی
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آنالینجوانایکنا،دیگر:منابع

)۱۷:۳۰-۹۸/۱۲/۰۷(روشهااینباپایدار،کرمشتزندگی

آخ طربراساس از موجود اطالعات دررین کشور ثبتاحوال سازمان دادههای و9یق است طالق برابر سه حدود شده ثبت ازدواجهای تعداد امسال، ماهه
است.شدهسال9میشود،منجرطالقبهکهازدواجهاییعمرمتوسط

رو گزارش آخزبه براساس طرپالس، از موجود اطالعات سازمانرین دادههای درثبتاحوالیق سه9کشور حدود شده ثبت ازدواجهای تعداد امسال، ماهه

میشود، منجر طالق به که ازدواجهایی عمر متوسط و است طالق مشت9برابر زندگی است. شده کردنرسال اشتباه حق کمتر آقا و خانم که است رابطهای ک

بسیا دارند. را آن زندگیمشتردر که زمانی پسرها و دختر از کارری یک در گذاشتن قدم یعنی ازدواج که نرسیدهاند باور این به میکنند، شروع را خود ک

ک.رمشت

نوشتارکا صورت به و نشده مکتوب کامل و جامع صورت به کجا هیچ در و... آن حین احتمالی مشکالت و مسائل با برخورد شیوه آن، جزئیات که درری ی

دا قصد مطلب، این در دلیل همین به است. نگرفته قرار افراد زندگیمشتراختیار داشتن شیوههای بگذاریم میان در شما با را پایدار و رضایتمندانه دررک و یم

یم.زمیپرداانتخابیرتئونامبهیرتئویکمعرفیبهخصوصاین

دارد؟پیشنهادیچهخوشبختیبرایانتخابیرتئو

تئو اساس کاربر چه من خود ببینم و بیندیشم باید دارم، ناموفقی رابطه اگر هستیم. خودمان کنیم، کنترلش میتوانیم که کسی تنها انتخاب میتوانمری ی

دیگ که باشد این تالشم همه اینکه نه شود رابطهمان بهبودی باعث که دهم تقرانجام دهم. تغییر را کنتری از دست که هنگامی موارد تمامی در کردنریبا ل

تئوربرمیدا اما میکند. تغییر نیز همسرمان چیریم، انتخاب کنتزی از بیشتر تئوری این طبق است. نکردن کمکرل همسرمان به دارد امکان که جایی تا باید ی

کند.برطرفرانیازهایشتاکنیم

مهرور عادت هفت میتوان هدف این به رسیدن جایگزبرای را دهنده پیوند و تئوزی اساس بر میخواهیم وقتی کرد. رابطه در مخرب عادت هفت یرین

کمت میکنیم فکر که زمانی حتی کنیم، رفتار بهرانتخاب از ممکن جای تا باشد این باید فکرمان اولین کنیم. فکر اقدامی هر از پیش باید دارد، وجود اختالفی ین

کنیم،رگیرکا اجتناب مخرب رفتار هفت اختالفهایمانزی رفع برای آن از بعد میافزاید. مشکالت بر و میکند دور هم از بیشتر را ما رفتارها این که میدانیم یرا

یم.رببکاربهرامهرورزانهرفتارچندیایک

انتقادجایبهدادنگوش

بسیا کنیم. گوش هم صحبتهای به یکدیگر، از کردن انتقاد جای گفتربه یک برای کافی مهارت نداشتن دلیل به زوجین اختالفات اوقات از ثمربخشوی گوی

داو پیش و دوطرفه مشترو منظور یک نفر دو هر حالیکه در است، زوجین از یکی طرف از وری اهداف نظرات، همسرمان بدهیم اجازه است بهتر دارند. ک

کرد.بحثتفاوتهادربارهمیتوانبود،مانظراتبامتفاوتاگربگوید،خاصموضوعیدربارهرابرنامههایش

سرزنشجایبهکردنحمایت

برسند. خود مطلوب به بتوانند گرفتن قرار سرزنش مورد و کردن سرزنش با اشخاص میشود دیده ندرت به کنیم؛ حمایت همدیگر از کردن، سرزنش جای به

کنید.پیدارادرستراهکنارهمدرکنیدتالشوباشیدهمسرتانحامیشرایطیهردر

هستنددمیمرهایکمکمندنیازاصفهاندرمحسنینفرزنداناصفهان:استانامدادکمیتهستپرسرموج:|خبرخبرادامهادامه
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شکایتجایبهکردنتشویق

زندگیمشت یک کنیم. تشویق را همدیگر شکایت، و شکوه جای بهتربه شما کنند. رشد هم کنار در همسران که است زندگی سازنده، زندگیرک در مشوق ین

شکایتهایتان.بانهباشدبالندهترروزهرمیتواندشماتشویقهایبااووهستیدهمسرتان

زدنغرجایبهگذاشتناحترام

بگذا احترام او تصمیمات به همسرمان به زدن غر جای چیربه آن برخالف همسرتان رفتارهای گاهی دارد امکان که است درست شمازیم. که باشد ی

گ زدن غر قطعا آن، شدن بهتر و اصالح برای ولی دارد، وجود زندگی هر در و است طبیعی مسئله یک این ضمنزمیپسندید، باید شما نیست. مناسبی ینه

شود.حاصلشماهردویرضایتکهبرسیدتوافقبهیرطوموضوعاتسربرکنیدتالشهمسرتاننظراتبهاحترام

تهدیدجایبهکردناعتماد

دورتر هم از را شما میکنم، را کار فالن هم من و میشود فالن بکنی، را کار فالن اگر بگویید همسرتان به مدام اینکه کنیم. اعتماد هم به کردن، تهدید جای به

لجبا حس حتی است ممکن و تحزمیکند همسرتان در هم را شری عنوان به او کنید، اعتماد همسرتان به کند. کاریک زندگیتان، ضررریک به که نمیکند ی

کا چنین عمد به گفت قاطعیت با میتوان حداقل شود، تمام رابطهتان و نمیگیردرشما یاد همسرتان باشد، شما تهدیدهای زمانیکه تا نمیدهد. انجام ی

کنید.تقویتوایجادهمسرتاندررامهارتاینمیتوانیدخوداعتمادباآقا،چهباشیدخانمچهشماکند.یترمدیرامسائلچطور

کردنتنبیهجایبهپذیرش

بپذی هست، که همانطور را همسرمان کردن، تنبیه جای مشتربه زندگی حالی در شما خانوادهریم. در نفرتان دو هر شخصیت که کردهاید شروع را کتان

چیز راه، این در تنبیه از استفاده و همسرتان تغییر برای تالش است. بوده گرفته شکل تغییرزاصلی، را خودتان میتوانید تنها شما نمیکند. عایدتان یادی

باشید.داشتهیرغنیترابطههمسرتان،گیهایژویهمینبامیتوانیدچطورکهباشیدایندنبالبهویدربپذیراهمسرتانکنید،لرکنتودهید

دادنباججایبهگفتگو

کنت برای دهی باج جای کنتربه برای باجدهی کنیم. صحبت اختالفهایمان درباره یکدیگر، همسرتانرل ازمدتی، بعد چراکه نیست اثربخش چندان همسر، ل

بیشت باجهای خواستههایتان، انجام خودداربرای کار این انجام از اگر و میکند طلب شما از قبلیری رفتار همان به ندهید، او به باجی هیچ یا کنید ی

میخواهید. چنین چرا و میخواهید چه او از که کنید متوجه را همسرتان و بگویید یکدیگر برای شفاف را خواستههایتان میکنیم توصیه اول قدم در برمیگردد.

است.شدهگرفتهکمکصاحبی»«علیدکترترجمهگالسر»،«کارلینوگالسر»«ویلیامنوشتهشکست»بدون«ازدواجکتابازمطلبایننوشتنبرای

روشهااینباپایدار،کمشترگیدزنپالس:روز|خبرخبرادامهادامه
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