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تمدید اجرای طرح تست سریع و رایگان کرونا 
در ایستگاه های منتخب متروی تهران

مديريت ارتباطات و امور بين الملل و شركت بهره برداري متروي تهران و حومه، 
از تمديد طرح تســت رايگان كرونا در ايستگاه شوش و ارائه خدمات در ايستگاه 
علي آبــاد متروی تهران خبر داد.به گــزارش مديريت ارتباطات و امور بين الملل 
شــركت بهره برداري متروي تهران و حومه، به دليل استقبال مسافران از برنامه 
تست رايگان كرونا در ايستگاه شوش متروی تهران اين خدمات در اين ايستگاه 
تمديد و شــرايط انجام تســت در ايســتگاه علي آباد نيز مهيا شــد و مسافران 
مترويتهران می توانند با مراجعه به پايگاه تســت كرونا در دو ايســتگاه منتخب 
متروي علی آباد و شــوش نسبت به انجام تست رايگان كرونا اقدام كنند.گفتني 
اســت اين طرح به همت معاونت امور فرهنگی و اجتماعی شركت بهره برداری 
متروي تهران و با همکاری دانشــگاه علوم پزشــکی تهران و شركت شهر سالم، 
با حضور كارشناســان حوزه سالمت در ايستگاه شوش تا روز پنج شنبه ۹ بهمن 

سالجاری و ايستگاه علی آباد تا روز شنبه ۱۱ بهمن ماه ۹۹ انجام مي گيرد.

دستور ویژه فرمانده ناجا برای پیگیری 
ضرب و شتم مامور راهور توسط نماینده مجلس

ســخنگو و معاون اجتماعی ناجا از ورود و دســتور ويژه سردار »اشتری« برای 
پيگيری پرونده ضرب و شــتم مامور وظيفه راهور توســط نماينده مجلس خبر 
داد.به گزارش ايلنا، ســردار »مهدی حاجيان« در واكنش به انتشار خبری مبنی 
بر سيلی يکی از نمايندگان مجلس به مامور وظيفه راهور در محدوده خط ويژه 
دروازه دولت پايتخت و بازتاب آن در فضای مجازی، اظهار كرد: سردار »حسين 
اشتری«؛ فرمانده نيروی انتظامی بالفاصله دستور ويژه ای برای حمايت از حقوق 
ســرباز وظيفه راهور و پيگيری موضوع از طريق معاونت حقوقی و بازرسی ناجا 
صادر كرد.وی با اشــاره به اينکه صيانت از حقوق آحاد پرسنل ناجا از دستورات 
اكيد فرمانده ناجا است، افزود: اعتقاد، باور و تاكيد سردار »اشتری« همواره بر اين 
است كه سربازان وظيفه را نيز چون فرزندان خود بدانيم و در صيانت از شخصيت، 
كرامت انســانی و حق و حقوقشان لحظه ای دريغ و درنگ نکنيم، ايشان بارها به 
همه فرماندهان تاكيد كرده اند كه اين جوانان، امانتی در دستان ما هستند بنابر 
اين اجازه رانمی دهيم به ساحت مقدس سبزپوشان خدوم ناجا در هر جايگاه و 
مقامی توهين و تعدی شود.به گزارش پايگاه خبری پليس، سخنگوی ناجا تأكيد 
كرد: در صورت احراز تقصير نماينده مجلس، ناجا از حق كاركنان خود به جديت 

دفاع خواهد كرد.

برگزاري اولین وبینار تخصصي توسعه 
و حمایت از ساخت داخل تجهیزات مترو )واگن ملي(

اولين جلسه وبينارهاي تخصصي توســعه و حمايت از ساخت داخل تجهيزات 
مترو با موضوع واگن ملي و مشاركت متخصصان اين عرصه توسط شركت مترو 
برگزار شــد. به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل شــركت راه آهن شهري 
تهران و حومه )مترو(، در مراسم آغازين اين وبينار تخصصي، مهندس علي امام 
مدير عامل شــركت مترو، به ضرورت هاي توجه به مقوله ساخت تجهيزات مترو 
توسط شركت هاي داخلي و نيز سياســت هاي مديريتي در اين زمينه پرداخته 
و از توانمندســازي و رشد صنعت ســاخت قطعات، بومي سازي فناوري ها، رفع 
نيازهــاي اجرايي پروژه هاي مترو، غلبه بر محدوديت هاي ناشــي از تحريم هاي 
اقتصــادي، كاهش هزينه تاميــن تجهيزات، صرفه جويي هاي ارزي و ســهولت 
تامين قطعات يدكي در قالب توجه به مقوله ســاخت داخل تجهيزات مترو، به 
عنوان مولفه هاي مهم اين عرصه اشــاره كرد.در ادامه مهندس آب روشن، عضو 
هيات علمي و رئيس جهاد دانشــگاهي دانشــگاه علم و صنعت به عنوان يکي 
از دســت اندركاران طرح توليد واگن ملي مترو، در زمينه نقش ارتباط صنعت و 
دانشگاه در طراحي و ساخت واگن ملي، بومي سازي اين صنعت، كسب و توسعه 
دانش داخلي، توانمندســازي و بلوغ فناوري ها و نيز جلب اعتماد كارآفرينان با 
توجه به مقوله توليد داخلي به سخنراني پرداخت.سپس مهندس گركاني، معاون 
فني و مهندسي شركت واگن سازي تهران به شرح اقدامات مجموعه واگن سازي 
تهران در پروژه ساخت و مونتاژ بدنه واگن ملي پرداخته و حاضران را در جريان 
فرآيند توليد واگن ملي و پيشــرفت اين پروژه قرار داد. در نهايت، دكتر مالطفي 
به عنوان آخرين ســخنران اين وبينار، مراحل ساخت، مختصات فني و فناوري 
داخلي ساخت واگن ملي در زمينه هاي بدنه، موتور رانش)كشنده(، بوژي، برق و 
تجهيزات مخابراتي، ترمز و غيره را تشريح كرد.در خاتمه، پس از پرسش و پاسخ 
مدعوين حاضر، اولين جلســه وبينار تخصصي حمايت و توســعه ساخت داخل 

تجهيزات مترو)واگن ملي( پايان پذيرفت. 

هشدار پیامکی دادگستری استان تهران به مردم 
درباره تماس های تلفنی جعلی

دادگســتری استان تهران طی پيامکی به شهروندان هشدار داد تا به تماس های 
تلفنی جعلی توجهی نداشته باشــند.به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، مدتی 
اســت كه جرائم و كالهبرداری های اينترنتی موجب شــده تا افراد زيادی دچار 
مشکل شوند و اموال خود را از دست بدهند.با وجود آنکه مرتباً از سوی نهاد های 
نظارتی هشــدار داده شــده تا افراد خام ادعا های واهی نشوند، اما بازهم عده ای 
سودجو وجود دارند تا با سوء استفاده و تماس های دروغين افراد را مجاب كنند 
كه در قرعه كشــی های تلويزيونی برنده شده اند و حساب افراد را خالی كنند.به 
دنبال اين موضوع و كالهبرداری هايی كه به وقوع پيوسته است معاونت پيشگيری 
از وقوع جرم دادگستری تهران به شهروندان هشدار داد تا اين ادعا های دروغين را 
باور نکنند در پيامی كه امروز به شهروندان ارسال شده گفته شده است كه نبايد 

به كالهبرداران تلفنی اعتماد كرد.متن اين پيام به شرح زير است:
مشترک گرامی: به تماس های تلفنی برنده شدن در قرعه كشی برنامه های راديو 
جوان، مسابقات تلويزيونی، سفر های زيارتی و ترغيب شما به انتقال وجه از طريق 
عابر بانک اعتماد نکنيد، اين افراد كالهبردارند؛ معاونت پيشگيری از وقوع جرم 

دادگستری استان تهران.

آغاز طرح کاشت نهال رایگان 
در باغچه منازل شهروندان منطقه 4

معاون خدمات شــهری و محيط زيست شهرداری منطقه 4 از آغاز طرح كاشت 
نهال رايگان در باغچه های منازل شــهروندان خبر داد.به گزارش روابط عمومی 
شــهرداری منطقه 4، »حميدرضا فرخی« با اشــاره به اين خبر گفت: باتوجه به 
اهميت فضای ســبز در كاهش آلودگی هوا و حفظ محيط زيست، طرح فراگير 
توزيع و كاشــت نهال رايگان در باغچه منازل شهروندان از ۱5 دی ماه در سطح 
منطقه 4 آغاز شــد.او افزود: در اين طرح شهروندان می توانند از طريق تماس با 
سامانه ۱37 و يا مركز تحقيقات، آموزش و مشاوره فضای سبزمنطقه 4 با شماره 
تماس 02۱77۱4۱080 درخواســت خود مبنی بر كاشت نهال رايگان را اعالم 
كنند.فرخی در ادامه گفت: پس از تماس شــهروندان بررســی های الزم توسط 
كارشناسان فضای سبز منطقه 4 نسبت به اعزام كارشناس و كاشت نهال مناسب 
در منازل همشــهريان اقدام می شــود.معاون خدمات شــهری و محيط زيست 
شــهرداری منطقه 4 تصريح كرد: اين طرح با هدف افزايش رضايت شهروندی و 

ترويج فرهنگ درختکاری تا ۱5 اسفند ماه ادامه خواهد داشت.

ساخت ۱۰ هزار واحد مسکونی مقاوم برای محرومان
فتاح گفت: تاكنــون نزديک به ۱0 هزار واحد مســکونی برای معلوالن احداث 
و تحويل داده شــده است و 3هزار مســکن نيز در حال ساخت است.به گزارش 
باشگاه خبرنگاران جوان، سيد پرويز فتاح رئيس بنياد مستضعفان در آيين امضای 
تفاهم نامه همکاری كميته امداد و بنياد مستضعفان به منظور احداث ۱0 هزار 
واحد مسکونی مسکن محرومين در شهر ها و روستا های دارای جمعيت زير 25 
هزار نفر اظهار كرد: وارد ماه بهمن شديم كه ماه امام و انقالب است و اين اتفاق 
امروز در راســتای هدف انقالب و امام رخ می دهد.او با بيان اينکه توانمندسازی 
محرومان در دو بعد تامين مسکن و ايجاد شغل بسيار حايز اهميت است، گفت: 
كميته امداد سابقه درخشانی در زمينه ساخت مسکن دارد و بنياد مستضعفان، 
دولت و مجلس نيز سابقه خوبی در ارائه وام ها و حمايت از مددجويان تبصره ۱4 
و ۱۶ دارند.فتاح افزود: تفاهم نامه ای با سازمان بهزيستی منعقد شده است كه با 
حمايت بنياد مسکن ۱4 هزار واحد مسکونی برای خانواده های دارای دو معلول و 
بيشتر و خانواده های پر نوزاد ساخته شود. رئيس بنياد مستضعفان با بيان اينکه 
تاكنون نزديک به ۱0 هزار واحد مســکونی برای معلوالن احداث و تحويل داده 
شده است و 3هزار مسکن نيز در حال ساخت است، ادامه داد: با اين تفاهم نامه 

تمام خانواده های دارای دو معلول و بيشتر صاحب خانه می شوند.

اخبار کوتاه
سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا اعالم کرد

افزایش بیماران سرپایی کرونا در کشور
اینهفتهدرمحدودیتهایکروناییبازنگریمیشود

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی:

معضل کودک همسری با ممنوعیِت پرداخت وام ازدواج حل نمی شود

شهردار تهران:

اجرای طرح ممیزی در افزایش کیفیت شهر تهران موثر است

مدیر کل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو:

به اندازه یک ماه ذخیره انسولین در کشور داریم

معاون استاندار تهران خبر داد
آغاز طرح تشدید نظارت بر بازار شب عید از ۱۰ اسفندماه

سخنگوی ســتاد ملی مقابله با كرونا، ضمن انتقاد از عدم 
رعايت پروتکلهای بهداشــتی در برخی نقاط كشــور طی 
هفته گذشــته و مشــخص شــدن تاثير اين عدم رعايت 
طی روزهای آتی، در عيــن حال گفت: اين هفته احتماال 
جلســات ديگری در ستاد داريم درباره بازنگری پروتکل ها 
و محدوديت ها صحبت می كنيم زيرا با تغيير رنگ شهرها 
و وضعيت مناســب تر، شــاهد افزايش تجمعات و ترددها 
هســتيم.به گزارش ايسنا، دكتر عليرضا رئيسی در حاشيه 
جلســه ســتاد ملی مقابله با كرنا، گفت: هم اكنون ميزان 
مرگ كرونا در انگليس مرز ۱800 مرگ در روز را گذرانده، 
در آلمان بــاالی هزار مرگ در روز داشــتند و در آمريکا 
باالی 4 هزار مــرگ در روز را تجربه می كند. اما در ايران 
با توجه به رعايت پروتکل ها وضعيت نســبتا خوبی است و 
خوشــبختانه امروز اين خبر خوب را به مردم می دهيم كه 

هيچ شهر قرمزی نداريم.
وی با اشــاره به اينکه هم اكنون از نظر وضعيت كرونا ۱۹ 
شهر نارنجی، ۱57 شهر زرد و 25۶ شهر آبی داريم، گفت: 
اين موضوع نشانه اين است كه تا حدی وضعيت بهتر شده 
اســت. از مردم برای رعايت پروتکل ها تشکر می كنيم. اما 
نبايد دچار عادی انگاری شــويم. خوشــبختانه ديگرهيچ 
شــهر قرمز كرونايی در كشــور نداريم و شهرهايی كه در 
مازنــدران قرمز بودند نارنجی شــدند. اما افزايش ترددها، 
افزايش موارد ابتالی ســرپايی و عادی انــگاری مردم در 
برخی شــهرها نگران كننده است.ســخنگوی ستاد ملی 
مقابلــه با كرونا ادامه داد: با اين وجود تذكر جدی می دهم 
زيرا در برخی از مناطق كشــور عــدم رعايت پروتکل ها را 
در هفته گذشته شــاهد بوديم. موارد متعددی گزارش از 
عدم رعايت پروتکل ها از شهرهای مختلف داشتيم. يکی از 
شهرها كاشان بود كه تذكر داده شد و اميدواريم پروتکل ها 

سختگيرانه اجرا و جبران شود.
وی افــزود: يکــی از نگرانی ها رشــد 47 درصدی ترددها 
نســبت به اول دی ماه اســت كه 47 درصد افزايش پيدا 
كرده اســت اين وضعيت نگران كننده است. هر گونه عدم 
رعايــت پروتکل، وضعيت را بــر می گرداند. اين افتخار كه 
مــردم درباره كنترل بيماری آفريدند كم نظير اســت؛ اما 
از طرفــی حتما بايد مراقبت كنيم زيرا در غير اين صورت 
محدوديت ها بازمی گردد، كســب و كارها و همه شــهرها 
تحت تاثير محدوديت هــای جديد قرار می گيرند و دوباره 

تعطيلی مشاغل را خواهيم داشت.
رئيسی تاكيد كرد: خروج از وضعيت قرمز به معنای ضعيف 
شــدن يا از بين رفتن ويروس نيست. برعکس، ويروس در 

ســطح دنيا نه تنها ضعيف نشده بلکه جهش پيدا كرده و 
قوی تر شده است. ويروس انگليسی حدود ۶0 كشور دنيا 
درگير كرده اســت.  در آفريقای جنوبی هم ويروس كرونا 
جهش يافته و 23 كشــور را درگير كرده اســت. می دانيم 
ويروس جهش يافته قدرت ســرايت بيشتری دارد. جوانان 
را بيشــتر درگير می كند. قدرت كشندگی و ميزان مرگ و 
مير مبتاليان به ويروس جديد نيز بيشــتر است.وی افزود: 
اگر پروتکل ها را به دقــت رعايت نکنيم می تواند منجر به 
مشکالتی می شود. در فصل زمستان و هوای سرد هستيم. 
بايــد قاطعانه جلــوی دورهمی های خانودگــی و هر نوع 
تجعی ايســتاد و نبايد بگذاريم اين تجمعات رخ دهد؛ چه 
خانوادگی، مسافرت يا هر نوع تجمع ديگر باعث بيماری و 

منجر به افزايش مرگ و ميرمی شود.
رئيســی گفت: وطيفه داريم هشــدار دهيم؛ زيرا مسئول 
ســالمت مردم هستيم. در مقوله ســالمت هيچ معامله ای 
نخواهيم كرد محکم می ايستيم هشدارها را می دهيم. همه 
مردم هم حمايت می كنند و پروتکل ها را رعايت می كنند.

ســخنگوی ســتاد مقابله با كرونا گفت: اين هفته احتماال 
جلسا ت ديگری در ستاد داريم درباره بازنگری پروتکل ها 
و محدوديت ها صحبت می كنيم زيرا با تغيير رنگ شهرها 
و وضعيت مناســب تر شــاهد افزايش تجمعات و ترددها 
هستيم. به نظر می رسد ساده انگاری و عادی انگاری اتفاق 

می افتد و اين خطرناک است. 
يادمــان نرود در تير و مرداد چه وضعيتی پيدا كرديم موج 

جديد شــکل گرفت و مرگ و مير افزايش يافت.وی افزود: 
در هر موج جديد شيوع كرونا بيش از ۱0 هزار مرگ جديد 
رخ می دهد و ۱0 هزار خانواده را داغدار می كند. خانواده ها 
به هيچ وجه كوتاه نيايند و پروتکل ها را خودشــان جدی 
بگيرند. ويــروس جديد جوانترها را درگيــر می كند بايد 
مراقبت كنيم اميدوارم با رعايت پروتکل ها و مسئوليت های 
اجتماعی ايــن كار را انجام دهيم.وی در خاتمه، يان كرد: 
ويروس كرونا ضعيف نشــده بلکه قوی تر شده است. همه 
دســت به دست هم دهيم محکم بايســتيم. به هيچ وجه 
نمی شود با سالمت مردم شــوخی كنيم. اكنون بر اساس 
آخريــن ارزيابی هــا در برخی اســتان ها ميــزان بيماران 
ســرپايی افزايش پيدا كرده اين زنگ خطری است كه اگر 
بی توجهی كنيم به افزايش موارد بســتری و مرگ و مير 

منتهی می شود.
۶۹ فوتی جدید کرونا در کشور

ســخنگوی وزارت بهداشــت با اشــاره به اينکــه در يک 
شبانه روز ۶۹ نفر از مبتاليان به كرونا جان باختند، گفت: با 
اين حساب مجموع جانباختگان اين بيماری به 57 هزار و 
2۹4 تن رسيد.به گزارش ايسنا، دكتر سيما سادات الری، 
گفــت: از روز 3 بهمن تا روز 4 بهمن ۱3۹۹ و بر اســاس 
معيارهای قطعی تشــخيصی، ۶ هزار و 207 بيمار جديد 
مبتال به كوويد-۱۹ در كشور شناسايی شد كه 4۹5 نفر از 
آنها بستری شدند.به گفته وی، مجموع بيماران كوويد-۱۹ 
در كشــور به يــک ميليون و 3۶7 هزار و 32 نفر رســيد.

وی افزود: متاســفانه در طول اين 24 ســاعت، ۶۹ بيمار 
كوويد-۱۹ جان خود را از دســت دادنــد و مجموع جان 
باختگان اين بيماری به 57 هزار و 2۹4 نفر رســيد.الری 
ادامه داد: خوشبختانه تا روز 4 بهمن، يک ميليون و ۱58 
هزار و 475 نفر از بيماران، بهبود يافته و يا از بيمارستان ها 
ترخيص شده اند. همچنين 4۱0۶ نفر از بيماران مبتال به 
كوويد-۱۹ در وضعيت شــديد اين بيماری تحت مراقبت 
قرار دارند.به گفته ســخنگوی وزارت بهداشــت: تا روز 4 
بهمن، 8 ميليون و 850 هزار و 28۱ آزمايش تشــخيص 
كوويد-۱۹ در كشــور انجام شده است. وی افزود: براساس 
آخرين تحليل ها، ۱8 شهرستان كشور در وضعيت نارنجی، 
۱54 شهرســتان در وضعيت زرد و 27۶ شهرســتان در 

وضعيت آبی قرار دارند.
هشداِر روند صعودی کرونا در شش استان 

رئيس كل ســازمان نظام پزشکی نسبت به روند صعودی 
آمار مراجعان بيماران مبتال به كرونا چه به صورت سرپايی 
و چه به صورت بستری هشدار دارد.به گزارش ايسنا، دكتر 
محمدرضا ظفرقندی گفت: شواهد از افزايش نگران كننده 
تعداد مبتاليان و مراجعــان برای دريافت خدمات درمانی 
پس از تجمعات و ســفرهای اخير حکايــت دارد كه اين 
موضوع بخصوص در شــش استان به صورت مشهود ديده 
شــده اســت و اين موضوع موجب نگرانی جدی است. به 
هر صورت بعد از برگزاری تجمعات شــاهد افزايش آمارها 
هســتيم و اين نشانگر آن اســت كه بايد نظارت بيشتر بر 

اجرای دستورالعمل ها وجود داشته باشد.
رئيس كل ســازمان نظام پزشــکی ضمن تاكيد بر رعايت 
دستورالعمل ها و پروتکل های ابالغی گفت: نبايد اين تصور 
كه دوران سخت كرونا را پشت سر گذاشته ايم و وضعيت 
خوب شــده اســت به مردم انتقال داده شود. واقعيت اين 
اســت كه هر بار به مردم اين تصوير كه اوضاع خوب شده 
است ارائه می شود شاهد كاهش رعايت توصيه ها و مجددا 
افزايش آمارها هســتيم.بنابر اعالم روابط عمومی سازمان 
نظام پزشــکی، ظفرقندی در پايان گفــت: نکته مهم در 
حــال حاضر توجه به تامين واكســن از طرق ممکن و در 
ســريع ترين زمان است؛ چرا كه واكسن است كه می تواند 
چرخــه بيماری را قطع كند و زنجيــره انتقال را در موارد 
متعدد دچار گسســت كند.وی گفت: ما در سازمان نظام 
پزشکی برآن هستيم كه از تمام توان خود و كليه همکاران 
و توان بخش خصوصی استفاده كنيم تا همانطور كه رئيس 
جمهوری محترم فرمودند از هر راه ممکن واكسن معتبر و 

مجاز را هر چه سريع تر به كشور وارد كنيم.

معاون امور اجتماعی سازمان بهزيستی كشور درباره تبعات 
منفی مصوبه كميسيون تلفيق مجلس مبنی بر پرداخت وام 
ازدواج ۱00 ميليون تومانی به دختران كمتر از 23 سال و 
پسران كمتر از 25 سال، گفت: برای اينکه ازدواج در سنين 
بسيار پايين انجام نشود، افزايش ندادن وام نمی تواند روش 
اثربخشی باشد و بايد موضوعات فرهنگی را برطرف كرد و 
همچنين حمايت های اجتماعی و اقتصادی از خانواده ای كه 
به دليل فقر اقــدام به چنين كاری می كند، صورت بگيرد. 
حبيب اهلل مسعودی فريد در گفت وگو با ايلنا درباره تبعات 
منفی مصوبه كميســيون تلفيق مجلس مبنی بر پرداخت 
وام ازدواج ۱00 ميليــون تومانی بــه دختران كمتر از 23 
ســال و پسران كمتر از 25 ســال، گفت: ازدواج در سنين 
پايين بيشــتر از بعد فرهنگی قابل بحث است تا جنبه های 
ديگر البته بحث اقتصادی هم مهم است.وی ادامه داد: بحث 
اختصاص وام ازدواج اين اســت كه افراد بتوانند در سنين 

مناسب ازدواج كنند. 
بايد افراد در سنينی ازدواج كنند كه از لحاظ روانی، اجتماعی 
و جسمی به شرايط مناسب رسيده باشند. لزوما وام ازدواج 
را نمی توانيــم به عنوان يک عامل صرف در افزايش ازدواج 
در سن پايين اثرگذار بدانيم.معاون امور اجتماعی سازمان 

بهزيســتی كشــور با بيان اينکه بايد روی گروه هايی سنی 
كه سن شــان از زمان مناسب ازدواج در حال گذر است كار 
كنيم و ازدواج به موقع را ترويج دهيم، تصريح كرد: ازدواج 
در سن پايين به ويژه در سن زير ۱3 الی ۱4 سال به دليل 
اينکه افراد به رشد اجتماعی و روانی نرسيده اند و از آنجايی 
كه خطر عوارض بارداری در اين ســنين متوجه اين افراد 
است، صحيح نيســت و می تواند معضالت را افزايش دهد. 
البته ازدواج در ســنين باالتر نيز اگر آموزش الزم را نديده 
باشــند، ممکن است دچار مشکل شوند.فريد با بيان اينکه 
ازدواج يک دوران مطلوب دارد، خاطرنشــان كرد: سعی بر 
اين اســت كه نه در ســن پايين و نه در سنين خيلی باال 
ازدواج صورت گيرد، بلکه در زمان و موقع مناسب افراد بايد 
ازدواج كنند، چراكه از آن طرف ازدواج در سن باال نيز باعث 
ايجاد شکاف بين نسلی بين پدر و مادر و فرزندان می شود و 
درک متقابلی ممکن است از هم نداشته باشند، در حالی كه 
اگر ازدواج در سن مناسب انجام شود، قطعا ارتباط بهتری 
می توانند با هم برقرار كنند. از طرفی ازدواج در سن باال نيز 

باعث می شود عوارض بارداری برای مادر بيشتر شود. 
همچنين نســبت به گروه های ديگر به طور كلی شــانس 
فرزندآوری كمتر می شــود يعنی اگر بخواهند به فاصله دو 

يا ســه سال چند فرزند داشته باشند، در سنين باال ممکن 
است انجام نشود.

وی تصريح كرد: هر كاری كه انجام می شــود، ممکن است 
تبعاتی داشــته باشــد. در كودک همســری اگرچه بحث 
اقتصادی بســيار مهم اســت، اما همانطور كه گفتم، بحث 
فرهنگی اهميت بيشتری دارد و موضوع اقتصادی در رتبه 
بعدی است. بايد تدابيری انديشيده شود كه جلوی ازدواج 
در سنين پايين كه بيشــتر هم در دهک های بسيار پايين 
جامعه به داليل اقتصادی انجام می شود، گرفته شود، چراكه 
در خانواده ای كه از نظر اقتصادی متوسط هم باشد، خيلی 
كم ديده می شود كه دختر خانواده به داليل مالی در سنين 

پايين ازدواج كند. 
عمدتا افرادی كه كودكان خود را در ســنين كم همســر 
می دهند، در دهک های پايين اقتصادی و اجتماعی هستند.

معاون امور اجتماعی ســازمان بهزيستی كشور خاطرنشان 
كرد: اما راهکارش اين نيســت كه وام ازدواج به افراد تعلق 
نگيرد، چراكــه هزينه های زندگی افزايش پيدا كرده و يک 
جوان نيازمند حمايت است و سياستگذار با هدف كمک به 
جوان اين سياســت را در نظر می گيرد. برای اينکه ازدواج 
در ســنين بســيار پايين انجام نشــود، افزايش ندادن وام 

نمی تواند روش اثربخشی باشد و بايد موضوعات فرهنگی را 
برطرف كرد و همچنين حمايت های اجتماعی و اقتصادی 
از خانواده ای كه به دليل فقر اقدام به چنين كاری می كند، 
صورت بگيرد. همانطور كه گفتم ازدواج در ســنين پايين 
يک اتفاق چند عاملی است و نمی توانيم يک عامل را برای 
آن در نظر بگيريم و هر طرحی كه دولت می دهد، می تواند 
جنبه های نگران كننده هم داشته باشد.فريد تاكيد كرد: اما 
راهکار آن قاعدتا اين نيست كه به صورت چکشی و ضربتی 
عمــل كنيم و بگوييم وام ازدواج برای افراد زير ۱8 ســال 
ممنوع اســت. اگر يکی ازدواج كــرد چه كنيم چراكه منع 
قانونی و شرعی ندارد و نمی توانيم بگوييم بانک به اين فرد 
وام ندهد، در اينصورت نيز عملکرد بانک غيرقانونی می شود، 
بنابراين نمی توانيم وقتی از نظر شرع و قانون مشکلی وجود 
ندارد، بگوييم وام ندهيــد.وی ادامه داد: برای جلوگيری از 
كودک همسری بايد سيســتم های حمايتی از دهک های 
پايين جامعه تقويت شود و همچنين از نظر فرهنگی در اين 
زمينه فعاليت كنيم. از ســوی ديگر نيز برای جلوگيری از 
تاخير در ازدواج نيز برنامه هايی داشته باشيم و هر دو بخش 
را مورد اهميت قرار دهيم و دولت در سياست گذاری هايی 

كه دارد بايد به هر دو بخش توجه داشته باشد.

شهردار تهران گفت: برای اجرای طرحهای مميزی از دفاتر 
خدمات الکترونيک قضايی كمک می گيريم.

به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان، پيروز حناچی 
در آئين افتتاح ششمين مرحله مميزی امالک شهر تهران 
كه صبح ديروز برگزار شد اظهار كرد: امروز كار بزرگی آغاز 
می شــود و مميزی امالک كه در دوره های مختلف انجام 
می شد، ريشــه آن به قانون عمران و نوسازی بازمی گردد.

وی ادامه داد: آخرين مميزی تهران اواخر ســال 8۶ آغاز و 
در ســال ۹0 به پايان رسيد، اما با توجه به سرعت تغييری 

كه تهران نســبت به اواخر دهه 80 داشته ، هر اقدامی كه 
بخواهيم انجام دهيم به اطالعات روز احتياج داريم.

شــهردار تهران با بيان اينکه مميزی امسال خصيصه های 
زيادی دارد گفت: قرار اســت در اين دوره از دفاتر خدمات 
الکترونيــک قضايــی كمک بگيريم و به واســطه اين كار 
نيرويی را به شهرداری اضافه نمی كنيم. حناچی بيان كرد: 
مخاطبين اطالعات توليدی ما دستگاه های زيادی هستند 
و خروجی حاكميتی از اين برنامه خارج می شــود. آن چه 
در اين برنامه اهميت دارد تکريم مالکانی اســت كه جهت 

اخذ اطالعات با آن ها مواجه هستيم.
وی گفت: فردی كه به عنوان مجری اين كار انتخاب شده 
اشراف كاملی نســبت به موضوع دارد و ما آماده همکاری 
با او هســتيم و بايد كاری كنيم تا برنامه سريعتر به نتيجه 
برسد و هرچه به روز تر باشد طبيعتا فضا برای تصميم گيری 

بهتر خواهد شد. 
شــهردار تهران با بيــان اينکه اين اقدام بايــد به گونه ای 
طراحی شود تا كار ميدانی كمتری داشته باشيم گفت: بايد 
كاری شــود تا تغيرات بعدی در جای خود بنشيند.  سال 

۱347 و زمان تدوين اين قانون، فناوری وجود نداشت، اما 
امروز بايد از فناوری ها استفاده كرد.

شــهر  كيفيــت  در  امــر  ايــن  گفــت:  حناچــی 
تاثيرگــذار اســت و بايــد اطالعــات دقيــق باشــد و 
 تمــام اتفاقــات شــهر در ســامانه های مــا انجام شــود

 البته اين كار بايد ســال گذشته آغاز می شد، اما به دليل 
شــيوع كرونا تمام فعاليت شــهرداری تهران تحت تاثير 
 ايــن بيماری قــرار گرفت و از دفاتر خدمــات الکترونيک 

قضايی می خواهم تا انجام اين كار را فرصت شمارند.

مديركل دارو و مواد تحت كنترل سازمان غذا و دارو گفت: 
به اندازه ی يک ماه مصرف كشور انسولين داريم، البته بايد 
به اندازه ی 3 ماه ذخيره داشــته باشيم.حيدر محمدی در 
گفت وگو با ايلنا با اشاره به برخی كليپ های منتشر شده ی 
مبنی بر حضور بيماران ديابتی جلوی درب داروخانه ها به 
دليل كمبود انســولين بيان كرد: بايــد به اين نکته توجه 
كــرد، زمانی كمبود را مالک قرار می دهيم كه هيچ كجای 
كشــور آن دارو را پيدا نکرده باشيم و در رابطه با انسولين 
هم بايد بگويم كه انســولين های متنوع در كشور داريم و 
شرايط مثل قبل نيست كه فقط يک مدل انسولين داشته 
باشيم، بلکه انسولين های ويالی و قلمی متنوعی در كشور 
داريم و در كميسيون هايی كه امسال داشتيم، رای داديم تا 
توليد داخل انسولين های قلمی هم داشته باشيم.محمدی 
ادامــه داد: البته تا زمانی كه اين توليد به نتيجه برســد، 
زمان بر خواهد بود، ولی خوشــبين هستيم تا توليد داخل 
را چند برابر كنيم، االن توليد داخل مربوط به يک شركت 
اســت و شركت ديگری هم كار مونتاژ را انجام می دهد كه 
اميدواريم تعداد توليدكنندگان داخل سال آينده به 4 الی 

5 شركت برسند. 

وی افزود: مصرف انسولين ويالی روز به روز كم تر می شود 
و خيلی ها ديگر از آن مصرف نمی كنند و به سمت مصرف 
انسولين های قلمی روی آوردند.مدير كل دارو و مواد تحت 
كنترل ســازمان غذا و دارو در ادامه بيــان كرد: بعضی از 
هموطنان برندهای خاصــی را مصرف می كنند، وقتی آن 
برندها را پيــدا نمی كنند، می گويند كه كمبود وجود دارد 
در صورتی كه اين مالک ما نيســت، ما می گوييم انسولين 
موجود اســت، چون مالک ما مولکول انســولين است كه 
برای قلم های انسولين هم سبد مستقلی گذاشتيم كه اگر 
ويال انســولين موجود بود، قلم انســولين هم بايد موجود 
باشــد كه اين قلم ها را با مدل های مختلف در بازار توزيع 
كرديم.وی گفت: البته در نظر داشــته باشــيد كه ممکن 
اســت همکار پزشــک ما برند خاصی را تجويز كند كه در 
آن منطقه جغرافيايی و بازار موجود نباشد، بنابراين چنين 
مساله ايی را بيمار كمبود تلقی می كند، افراد اگر سامانه ی 
تيتک را روی گوشــی نصب كنند، اسم هر انسولينی را كه 

در آن بنويسند مشــخصاتش به طور كامل اعالم می شود 
كه چه داروخانه هايی آن را دارد.محمدی با اشاره به قاچاق 
اين دارو در كشــور، بيان كرد: مصرف انســولين در كشور 
ما خيلی باال رفته اســت و در كنارش قيمت اســتفاده از 
انســولين در كشور ما نسبت به منطقه  خيلی پايين است، 
به طور مثال انسولين در كشور همسايه شايد حدود 250 
هزار تومان باشد كه در كشــور ما بدون پوشش بيمه 30 
هزار تومان و با پوشــش بيمه 3 هــزار تومان خواهد بود، 
اين موضوع وسوســه ايجاد می كند تــا خيلی از افراد اين 
دارو را قاچاق كنند، اين ماجرا كم اســت، ولی به هر حال 

وجود دارد.
وی در مورد افزايش مصرف انسولين كشور، گفت: مصرف 
انسولين در كشور باال رفته است، چون ابزار تشخيص ديابت 
در كشور زياد شده و روز به روز ديابتی ها بيشتر می شوند، 
در واقع انقالبی در مصرف انسولين به وجود آمده، چون در 
ميزان توليد و واردات ما اين هجوم مصرف وجود نداشت، 

االن كه با شما صحبت می كنم كمبودی در كشور نداريم و 
ممکن است مقطعی در بعضی مناطق جغرافيايی انسولين 
با برندهايی تمام شــود كه از طرف دانشگاه علوم پزشکی 
اعالم می كنند و ســهميه ها را جابجــا می كنيم.محمدی 
افزود: االن به اندازه يک ماه مصرف كشور انسولين داريم، 
البته كه بايد به اندازه ی 3 ماه ذخيره داشــته باشــيم، اما 
شــرايط متغير است و ارز هم تغيير می كند، شركت ها هم 
در نبود ارز نمی توانند ذخيره ايی داشته باشند، در صورتی 
كه اگر مشکالت ارزی نداشتيم، خيلی راحت می توانستيم 
ذخيره انسولين را بيشتر كنيم كه اميدواريم با همت بانک 
مركزی و تغييراتی كه در مســووالن ظالم ايالت متحده به 
وجود آمده بر اين مشکل تاثير مثبت بگذارد، اينکه دولت 
آمريکا حوزه بهداشت و درمان هم شامل تحريم ها محسوب 
كرده كار غيراخالقی تاريخی است.وی در پايان با اشاره به 
اينکه در توليد داخل كمبودی نيست و اين كمبودها اغلب 
برای برندهای خارجی اســت، بيان كرد: اميدواريم با اين 
انســولين هايی كه به سمت توليد آن می رويم مشکالت ما 
حل شود و انسولين در سيستم دارويی چيز خاصی نيست 

و اميدوارم كه مشکالت حل شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران با اشاره به 
نزديک شدن به پايان ســال و نوسان قيمت، از آغاز طرح 
تشــديد نظارتی و كارگروه نظارت بر كاالهای بسته بندی 
شده در فروشگاههای زنجيره ای خبر داد.به گزارش ايسنا، 
حشمت اهلل عسگری در پنجاه و يکمين جلسه تنظيم بازار 
استان تهران با اشــاره به نزديک شدن به روزهای پايانی 

ســال اظهارداشت: هرگونه وقفه و غفلت در نظارت بر بازار 
به ويژه بر مرغداری ها، باعث ايجاد تنش قيمتی می شــود؛ 
لــذا افزايش نظارت ها بر تمامــی مراحل از توليد تا عرضه 

ضروری است.
 اين نظارت نيازمند همکاری تيمی از اصناف و دستگاه های 
مربوطه در قالب يک طرح با محتوا بايد انجام شود، بر اين 

اســاس طرح تشديد نظارت از ۱0 اسفندماه آغاز می شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران با اشاره به 
تشــکيل كارگروه نظارتی بر كاالهای بسته بندی شده در 
فروشــگاه های زنجيره ای گفــت: اختالف قيمت كاالهای 
بسته بندی شــده در سطح عمده فروشی با فروشگاه های 
زنجيره ای بســيار زياد اســت، از اينرو بايد جهت نظارت 

متمركز بر كاالهای بسته بندی شده، تيم نظارتی تشکيل 
شــود و از صفر تا صد اين كاالها را مورد بررسی و نظارت 
قرار دهد.عسگری تاكيد كرد: بررسی پرونده مرغداری های 
متخلف در اولويت قرار دارد و اشد مجازات برای متخلفين 
درنظر گرفته شــده اســت بر اين اســاس تعيين تکليف 

پرونده ها تسريع می شود.


