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۶ فوتی و شناسایی ۱۸۵ ابتالی جدید کرونا
 در کشور

بنابر اعالم وزارت بهداشت، در طول ۲۴ ساعت، ۶ بیمار کووید۱۹ جان خود 
را از دســت دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به ۱۴۱ هزار و ۳۰۲ 
نفر رسید.به گزارش ایسنا، از روز 5 خردادماه تا روز ۶ خردادماه ۱۴۰۱ و بر 
اســاس معیارهای قطعی تشخیصی، ۱۸5 بیمار جدید مبتال به کووید۱۹ در 

کشور شناسایی و ۴۲ نفر از آنها بستری شدند.
بر همین اســاس مجموع بیماران کووید۱۹ در کشــور به ۷ میلیون و ۲۳۱ 
هزار و ۲۸۴ نفر رسید.بر اساس گزارش وزارت بهداشت در طول ۲۴ ساعت، 
۶ بیمار کووید۱۹ جان خود را از دســت دادند و مجموع جان باختگان این 
بیماری به ۱۴۱ هزار و ۳۰۲ نفر رسید.همچنین تا روز ۶ خردادماه ۷ میلیون 
و ۴۲ هــزار و ۸۷۱ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارســتانها ترخیص 
شــده اند.5۹۱ نفر از بیماران مبتال به کوویــد۱۹ در بخش های مراقبت های 
ویژه بیمارســتانها تحت مراقبت قرار دارند.وزارت بهداشــت اعالم کرد که تا 
روز ۶ خردادماه 5۲ میلیون و ۱۴۸ هزار و ۱۳۷ آزمایش تشخیص کووید۱۹ 
در کشور انجام شــده است.در حال حاضر ۰ شهرســتان در وضعیت قرمز، 
۰ شهرســتان در وضعیت نارنجی، ۲55 شهرســتان در وضعیت زرد و ۱۹۳ 

شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند.

تزریق بیش از ۱۴۹ میلیون  دوز واکسن کرونا 
در کشور

بنابر اعالم وزارت بهداشــت، در یک شــبانه روز 5۱۸5 دوز واکسن کرونا در 
کشور تزریق شده است.به گزارش ایسنا،تا روز ۶ خردادماه ۶۴ میلیون و 5۱۴ 
هــزار و ۲۷5 نفــر دوز اول، 5۷ میلیون و ۸۱۹ هزار و ۳5 نفر دوز دوم و ۲۷ 
میلیون و ۴۸۷ هزار و ۲۱۲ نفر، دوز سوم واکسن کرونا را تزریق کرده اند. بر 
همین اساس مجموع واکســن های تزریق شده در کشور به ۱۴۹ میلیون و 

۸۲۰ هزار و 5۲۲ دوز رسید.

حمایت وزارت بهداشت از تولید کنندگان واقعی
بهرام عین اللهی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با حضور در نمایشگاه 
ایران هلث اظهار کرد: کشور ما دارای هویت و تاریخ است و مهم ترین موضوع 
در دنیا هویت و تاریخ اســت و تاریخ نشان گر حرکت ملت خواهد بود.وی با 
بیان اینکه ما تاریخ بســیار قوی داریم و بعد از انقالب باتوجه به اســتقالل 
پیدا کردن هویتمان، توانســتیم توانمندی هایمان را نشان دهیم گفت: شاید 
خودمان در داخل کشور خیلی خودمان را نشناسیم، اما در منطقه بزرگترین 
قدرت ســالمت را داریم و بایــد قدرت خود را بشناســیم و در حال حاضر 

مهم ترین مسئله در قدرت نیروی انسانی است. 
عین اللهــی ادامه داد: دارو و تجهیزات تحریم اســت و مــا با این همه موانع 
توانســتیم موفق عمل کنیم و با همکاری مــردم از این بحران عبور کردیم 
و بسیاری از کشــورها به قدرت جمهوری اســالمی اذعان دارند.وی با بیان 
اینکه باید باید قدرت و هویت خود را بشناســیم گفت: بســیاری از کشورها 
از ما در خواســت دارو کرده اند و بنا داریــم روابط بین الملل را فعال کنیم و 
در حال حاضــر در زمینه روابط بین الملل ضعف داریم و باید روابط خود را 
تقویت کنیم. وزیر بهداشت بیان کرد: ما با قدرت در فضای بین الملل حاضر 
خواهیم شد و سایر کشورها نمی دانند که چه چیزی تولید می کنیم و باید در 
زمینه بین الملل قوی  تر عمل کنیم و سفارتخانه های ما به صورت گسترده تر 
بازاریابی کنند. عین اللهی با بیان اینکه باید جمهوری اســالمی را صادر کنیم 
گفت: ۴ میلیون دز واکسن را به ونزوئال صادر کرده ایم و باید بتوانیم تولیدات 
خود را به سایر کشورها صادر کنیم. وی با اشاره به اینکه مثال بیت رشته ای 
بسیار مناسب است گفت: انتظار داریم کیفیت کار باال رود و در زمینه کیفیت 
کوتاهی نخواهیم کرد و در زمینه ســرمایه و نیروی انسانی باید کار کنیم و 

بتوانیم جذب سرمایه کنیم.
وزیر بهداشت گفت: وزارت بهداشت از تولید کنندگان تولید حمایت خواهد 
کــرد، اما از جنــس بی کیفیت حمایت نخواهیم کرد و دانشــگاه های ما در 
خدمت تولیدکنندگان اســت تا در زمینه دانش بنیان تســهیل گری شود و 
ما نیاز به دانش بنیان کاذب نداریم.عین اللهی بیان کرد: ما با اســتعدادهای 
خود باید مدیریت خوبی داشــته باشیم و در حال حاضر سایر کشورها تشنه 

صادرات ما هستند و باید در ابتدا نیاز کشور خود را تامین کنیم.

حوزه مشاغل خانگی نیازمند گامی  راهبردی
 به گزارش روابط عمومی ســازمان رفاه خدمات و مشــارکت های اجتماعی 
شــهرداری تهران ، چهل وششمین نشست کمیســیون فرهنگی و اجتماعی 
مجمع شــهرداران کالنشــهرهای ایران به میزبانی مشــهد مقدس با هدف 
بررســی برنامه های این کمیسیون در سال۱۴۰۱ و انتقال تجربیات مدیریت 
شهری در حوزه های فرهنگی و اجتماعی با حضور مدیران شهری و معاونین 

امور اجتماعی و فرهنگی کالنشهرهای کشور برگزار شد.
احمد احمدی صدر رئیس کمیته کارآفرینی مجمع شهرداران کال ن شهرهای 
ایران نیز در این نشست با تأکید به سخن مقام معظم رهبری مبنی بر حضور 
عملیاتی در عرصه جامعه در حل مسائل و دوری از وادی سخن، گفت: حوزه 
مشــاغل خانگی نیازمند اقدامی راهبردی اســت  و این مساله مقدمه ای برای 
کســب و کارهای شهری اســت. رئیس کمیته کارآفرینی مجمع شهرداران 
کال ن شــهرهای ایران با تأکید برنامه های تدوین شــده این کمیته در حوزه 
کالنشــهرها افزود: با نشســت های مکرری که بــا کارآفرینان و متخصصین 
حوزه کسب و کار و مشــاغل خانگی صورت گرفت، برنامه ای پیشنهادی در 
غالب هفت عنوان ویژه کالنشهرها تدوین شده است که اجرای این برنامه ها 
گامی اســتوار در پیشبرد و بهبود کســب و کارهای حوزه مشاغل خانگی و 
کارآفرینی شــهر ها خواهد بود. احمدی صدر تشــریح کرد: راه اندازی مرکز 
توســعه مشــاغل خانگی ویژه جامعه هدف طرح در ۲۰ کالنشهر کشور، راه 
اندازی مرکز توسعه بازار و فروش محصوالت مشاغل خانگی در ۲۰ کالنشهر 
کشور و برگزاری جشنواره جایزه ملی کارآفرینان و صاحبان کسب و کار های 

شهری را از جمله این برنامه ها ویژه کالنشهرها برشمرد.
وی در ادامه با اشــاره به ســایر این برنامه ها ضمن تأکیــد بر نگاه ویژه این 
کمیته برحوزه آموزش در حیطه کارآفرینی و کســب و کارها اظهار داشت: 
آموزش و ترویج کارآفرینی کالنشــهرها، برگزاری دوره MBA کسب و کار 
و کارآفرینی با جلب مشــارکت شــرکت ایرانســل و تدوین، تصویب و ابالغ 
الیحه بهبود فضای کســب و کار در کالنشــهرهای کشور از جمله دیگر این 
هفت برنامه در حوزه کارآفرینی کالنشــهرها خواهد بود.مدیرعامل سازمان 
رفاه خدمات و مشارکت های اجتماعی شهرداری تهران ضمن تأکید بر نقش 
تسهیلگری شهرداری ها اظهار داشت : انعقاد تفاهم نامه فی مابین شهرداری و 
سازمان زندانیان و اقدامات تأمین و تربیتی کشور، سازمان بهزیستی کشور، 
صنــدوق کارآفرینی امید، کمیته امداد امام خمینی)ره( و وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی در جهت کاهش معضالت توســعه کسب و کارهای خانگی 

و کارآفرینی از جمله دیگر برنامه های پیشنهادی این کمیته عنوان نمود.

آبله میمونی دو سویه دارد
ویــروس آبله میمونی دو ســویه مختلف دارد که به لحــاظ خطرناک بودن 
با هم تفاوت هایی دارند.به گزارش ایســنا، دو ســویه از ویروس آبله میمونی 
شامل یکی سویه »غرب آفریقا« و دیگری سویه »آفریقای مرکزی« هستند 
که نوع دوم به ســویه »دشــت کنگو« نیز شهرت دارد و عمدتا در جمهوری 

دموکراتیک کنگو یافت می شود.
در میان مبتالیان به ســویه غــرب آفریقا، موارد بیماری شــدید نیز وجود 
داشــته اما میزان مرگ و میر به مراتب کمتر از مبتالیان به ســویه آفریقای 
مرکزی و حدود یک درصد بوده اســت.این درحالیســت که خطر مرگ در 
میان مبتالیان به ســویه آفریقای مرکزی، حدود ۱۰ درصد است.به گزارش 
دویچه وله، همچنین بر پایه یافته های فعلی موارد اخیر شناســایی شده ابتال 
در بریتانیا، به سویه کم خطرتر غرب آفریقا مربوط می شوند.همچنین شبکه 
خبری »ان اچ کی« در گزارشــی در این باره آورده است، پروفسور »موریکاوا 
شیگرو«، استاد دانشگاه علوم »اوکایاما« در ژاپن در این باره می گوید: سویه 
غرب آفریقا، نوع خوش خیم تر این ویروس اســت در حالیکه سویه آفریقای 

مرکزی به مراتب وخیم تر است.
بــه گفته وی، نوعی از این ویروس که در طول ســالها از نیجریه به بریتانیا 
آورده می شده، ســویه غرب آفریقا بوده است.او می گوید: این سویه در حال 
حاضر در نیجریه هم شایع اســت و گفته می شود که خوش خیم تر از سویه 

کنگویی است.

اخبار کوتاه
رئیس سازمان غذا و دارو اعالم کرد

اعالم تخلفات ارزی و گران فروشی های دارو به قوه قضائیه 

طرح جدید برای ساماندهی کاسبان زیرزمینی تهران

مدیرکل بهزیستی استان تهران عنوان کرد

ساماندهی کودکان کار نیازمند همگرایی

معاون استاندار تهران تاکید کرد

لزوم نظارت بیشتر اتحادیه بر عملکرد نانوایی ها

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران خبر داد

رونمایی از بسته پروژه های مشارکتی در تهران

مدیرکل دفتر طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت اعالم کرد

توزیع ۱۰ قلم داروی گیاهی موثر در درمان کرونا 

رئیس ســازمان غذا و دارو با بیــان اینکه گزارش تخلفات 
ارزی دارو و موارد گران فروشــی های ســنگین این حوزه 
به قوه قضاییه اعالم شــده و در دست بررسی است، گفت: 
امیــدوارم جرایمی که بــه متخلفان داده می شــود، آنقدر 
بازدارنده باشــند تا دیگر کسی طرف سودجویی از دارو و 
غذای مردم نیاید.دکتر بهرام دارایی در گفت وگو با ایســنا، 
با اشــاره به معایب ارز ۴۲۰۰ و ایجاد رانت در حوزه دارو، 
گفت: حوزه هایی که بحث های اقتصادی داشــته باشــد و 
راه هایی برای ایجاد رانت در آن وجود داشــته باشد، مانند 
بحث های ارز ترجیحی، یارانه ها، انحصار، ســهم های ویژه 
و...، حتما ممکن است مفسده در آن ایجاد شود و شکی در 
آن نیست. بنابراین مانند هر حوزه دیگر، در حوزه های دارو، 
غذا، تجهیزات پزشکی و... هم ممکن است این اتفاقات رخ 

دهد و تاکنون هم اتفاق افتاده است.
 وی افزود: مصادیق و موارد آن هم همواره وجود داشــته 
اســت و ســال های اخیر هم اتفاقاتی اعم از ریز و درشت 
در ایــن زمینه رخ داده اســت. در عین حــال زمانی هم 
که ما در تحریم به ســر می بریم، کاســبان تحریم و سوء 
اســتفاده کنندگان از تحریم همیشه حضور دارند. در همه 
حوزه هــا این وجود دارد، در حــوزه دارو و غذا و تجهیزات 
پزشــکی هم باوجود اینکه با سالمت و جان مردم سروکار 
دارد، از آن هم روی گردان نیستند و در آن هم وارد می شوند.
دارایی با بیان اینکه موارد برخورد با این ســودجویان باید 
شدیدتر و جدی تر باشد، ادامه داد: البته به خود سیستم ها 

و حاکمیت هــم برمی گردد که بتواند به گونه ای عمل کند 
تا دســت این سودجویان را تا حد امکان کوتاه کند. شکی 
نیست که با قوانین و نظارت هایی که وجود دارد، کاهش اثر 
عامل انسانی در بحث مقررات و مجوزها و ... هم مهم است 
و باید انجام شــود.وی با بیان اینکه گاهی اوقات وضع زیاد 
قانون هم منجر به گیج شدن مردم و اجراکنندگان می شود 
و می تواند مشــکالتی ایجاد کند، گفت: زیرا ســودجویان 

می توانند از همان قوانین و تبصره ها سوءاســتفاده کنند.  
بنابراین قوانین موازی و تکراری می تواند مشــکالتی ایجاد 
کند. بر این اساس مقررات زدایی و آسان و مشخص کردن 
قوانین بــه طوری که نتوان آن ها را تفســیر به رای کرد، 

بسیار مهم است. 
دارایی گفت: از طرفی بحث نظارت ها هم باید بسیار جدی 
شود. برنامه ها و سیستم های مکانیزه هم برای همین است 

که بتواند شــفافیت ایجاد کند، اثر عامل انسانی را کم کند 
و... که در ســازمان غــذا و دارو سال هاســت بر روی این 
موضوع تاکید و کار می شود. سامانه تی تک هم برای همین 
ایجاد شــده که بتواند تا جایی پیش رود که عامل انسانی 
کمترین اثر را در اعطای مجوزها و ... داشته باشد تا بتوانیم 
ادعا کنیم عامل انســانی به حداقل رسیده و شفافیت هم 
کمک می کند تا متوجه شویم که هر کس در این سیستم 

چه اقدامی انجام می دهد.و
ی افــزود: به عنــوان مثال به تازگــی در بحث تجهیزات 
پزشکی روی سایت مان هر کســی را که در حوزه واردات 
یا زمینه های دیگر ارزی را گرفته، اعالم کردیم تا مشخص 
باشــد که چه کســی، چه ارزی، برای چــه کاری و از چه 
منبعی دریافت کرده و این می تواند کامال شفاف شود. برای 
دارو هم همین اقــدام را انجام می دهیم و ماهیانه آن ها را 

اعالم می کنیم.
دارایی گفت: البته مواردی را هم اعالم کردیم که تخلفاتی 
در زمینه ارز ترجیحی انجام شــده که به قوه قضاییه رفته 
و امیدواریم به زودی تکلیف آن ها مشخص شود. به تازگی 
هم یکسری موارد گران فروشی های سنگین را اعالم کردیم 
که در دســت بررســی اســت و امیدوارم به زودی اعالم 
شود. همچنین حتما امیدوارم که جرایمی که به متخلفان 
داده می شــود، آنقدر بازدارنده باشند تا دیگر کسی طرف 
ســودجویی از دارو و غذای مردم نیایــد تا بخواهد اخالل 

ایجاد کرده یا سود نامشروعی به دست آورد.

گاهی تعدادشــان حتی از تعداد مســافران واگن بیشــتر 
می شود، زندگیشــان زیر زمین می گذرد و صبحانه،ناهار و 
حتی شام شــان را در زیر زمین می خورند و خستگی شان 
نیز در صندلی های قرمز و آبی قطارها رفع می شــود. دخل 
و خرج و در آمدشــان به مسافرانی بسته است که سریع از 
کنارشان عبور می کنند تا از قطار جا نمانند و یا در واگن ها 
مشــغول مطالعه یا چک کردن گوشی شان می گذرد. این 
کاسبان زیر زمینی مترو این روزها تعدادشان به قدری زیاد 
شده که مسئوالن مترو تصمیم گرفتند برای ساماندهی آنها 

کاری کنند.
به گزارش ایســنا، در بین  کاسبان زیرزمینی همه نوع سن 
و تیپی به چشــم می خــورد؛ از پیرزنی که لیف و اســکاچ 
دستباف می فروشــد تا بانوی جوانی که دست ساخته های 
هنری خود را به مســافران عرضه می کند، دیگر شــنیدن 
صدای زنان و مردانی که ســنگ مرداب، گیاه دارویی، شارژ 
،خودکار، لباس های زنانه، ســفره و... در مترو می فروشــند 
به صدایی عادی بدل شــده اســت. هرچند که این ازدحام 
و تردد مدام دستفروشان در قطارها و  بساط گستری شان 
در ایستگاه های شــلوغ موجبات گالیه برخی از مسافران را 

نیز فراهم کرده است.
سرهنگ ســعید عطاالهی رئیس پلیس متروی پایتخت به 
تازگی اعالم کرده است که روزانه ۴5۰۰ دستفروش در مترو 
تردد می کنند که با توجه به تعداد ایستگاه ها و ورودی های 
مترو معضل بزرگی اســت که باید بــه آن توجه کنیم.تردد  

فعالیت ۴5۰۰ دستفروش در متروی تهران عدد بزرگی است 
که نشان می دهد، باید این دستفروشان ساماندهی شوند که 
در این میان مهدی شایســته اصل مدیرعامل شرکت بهره 
برداری متروی تهران در مورد ساماندهی دستفروشان مترو 
در گفت وگو با ایسنا می گوید: در برخی ایستگاه های پرتردد 
مثل امام خمینی،انقالب، تئاتر شهر و... تجمع دستفروشان 
افزایش یافته است؛ اما طی سالهای اخیر رهاشدگی شدید 
داشتیم و با توجه به اینکه طی سال های اخیر نیز مشکالت 
معیشتی شدت گرفته، شاهد هستیم که پدیده دستفروشی 
در ایستگاه های مترو بیشتر از گذشته شده است و مردم نیز 
برای کمک به این دستفروشــان معموال از این افراد خرید 
می کنند که ایــن عرضه و تقاضای زیاد در داخل واگن های 

مترو سبب افزایش این پدیده در مترو شده است.
شایســته اصل با اشــاره به تمایل مســافران بــه خرید از 
دستفروشان در مترو می افزاید: ما با دوگانه ای در مترو روبرو 
هستیم از سویی برخی مسافران با خریدشان از دستفروشان 
از آنها حمایت کرده و از ســویی دیگر برخی از ســروصدا و 
تردد این افراد گالیه مند هســتند و دقت داشته باشید که 
برای اثرگذار بودن تالش مسئوالن مترو و پلیس باید میزان 
تقاضا کاهش یابد و این مهم جز با کمک شــهروندان میسر 
نیســت و نمی توانیم همزمان با رغبت مسافران از اینگونه 
خریدها، اقدامــات بازدارنده انجــام داد و این اقدام در این 
شرایط امکان پذیر است و ما نیازمند همراهی مردم هستیم 
تا بتوانیم آرامش را به ســکوها و واگن ها برگردانیم.وی در 

مورد طرح ســاماندهی دستفروشــان مترو، ادامه می دهد: 
در مرحله اول دســتورالعملی به پلیس مترو ابالغ شــده تا 
از حضور دستفروشــان آقا در واگن ویژه بانوان، ممانعت به  
عمــل آورند با اینکه قبال هم حضور آقایان دســتفروش در 
واگن ویژه بانوان ممنوع بوده است اما باتوجه به عدم توجه 
بــه این موضوع، مجددا این موضوع مورد تاکید قرار گرفت.
شایسته اصل ضمن اشاره به برگزاری جلسات و مذاکرات با 
وزیر دادگستری و مراجع قانون گذار برای تصویب آئین نامه 
»ممنوعیت ورود دستفروشان به واگن های مترو« می گوید: 
کلیات این طرح در گذشــته تهیه شده است چراکه قانونی 
در مجلس تصویب شــده که در مواد ۲۴ و ۲5 پیش بینی 
شده که یک دستورالعمل در مورد قطار شهری توسط هیات 
وزیــران تهیه، تصویب و ابالغ شــود و دیگر نیاز به مصوبه 
جدید قانونی توســط مجلس شورای اســالمی ندارد و این 
دستورالعمل اجرایی باید توسط هیئت وزیران مصوب و ابالغ 
شــود. البته متروی پایتخت به تنهایی مسئول تصویب این 
آئین نامه نبوده و اتحادیه قطار شهری نیز سال های گذشته 
اقداماتی را انجام داده و برای پر کردن خالء قانونی موجود و 
مرتفع کردن مشکالت موجود، شرکت بهره برداری متروی 
تهران پیگیر تصویب این آئین نامه شده است تا با همکاری 
دستگاه های مربوطه این مشکل حل شود و مقرر شد تا پیش 
نویســی از سمت شرکت بهره برداری آماده و به کمیسیون 

قضایی و حقوقی دولت تقدیم شود.
مدیرعامل شرکت بهره برداری متروی تهران از برنامه ریزی 

برای ســاماندهی دستفروشان متروی تهران خبر می دهد و 
می گوید: قرار است براساس آئین نامه مصوب هیات وزیران، 
در مرحله بعدی، حضور و فعالیت متکدیان، دستفروشــان 
و کــودکان کار در داخــل واگن ها ممنوع شــود، البته این 
جرائم کیفری نیســت؛ بلکه حقوقی اســت یعنی جریمه 
فردی برای خاطیان تعیین می شود. اگر فردی برای بار اول 
ناهنجاری های تعیین شده توســط قانون را در مترو انجام 

دهد، تذکرات اولیه به او داده می شود.
 اگــر دوباره ناهنجاری صورت گیــرد، جریمه فردی اعمال 
می شود. همچنین اگر فرد برای بار چندم ناهنجاری را انجام 
دهد از حضور در مترو و اســتفاده از ناوگان مترو برای مدت 

معینی محروم خواهد شد.
 البته این الگو در بســیاری از کشــورهای پیشرفته دارای 
مترو، در حال اجرا اســت.وی با اشاره به  راه اندازی  سامانه  
دستفروشــان مترو به نشانی metro.tehran.ir می افزاید: 
دستفروشان می توانند بدون محدودیت در سامانه ثبت نام 
کنند تا براســاس درخواست های ثبت شده در مورد در نظر 
گرفتن ویترین فروش برای دستفروشــان در ایستگاه های 
مترو اقداماتی را پیش بینی کنیم چراکه می خواهیم شرایطی 
را فراهم کنیم تا دستفروشان برای تأمین معیشت به جای 
عبور و مرور در داخل واگن ها و سکوها و ایجاد مزاحمت برای 
مسافران، در مکان های مشخص کاالهای خود را عرضه کرده 
و رضایتمندی مسافران بابت حضور دستفروشان کاسته شود 

و در عین حال معیشت این عزیزان نیز دچار مشکل نشود.

مدیرکل بهزیستی استان تهران با اشاره به وظیفه سازمان 
بهزیستی در ســاماندهی کودکان کار و خیابان بیان کرد: 
واقعیت این اســت کــه این موضوع نیازمنــد همگرایی و 
نگاه جامع بین دســتگاهی است که هر کسی آن بخش از 
ســهمی که در اختیار دارد را برعهده گیرد.سمانه زمانی در 
گفت وگو با ایسنا، درخصوص تعداد کودکان کار و خیابانی 
در تهــران بیان کرد: برای برخی از آســیب های اجتماعی 
نمی تــوان آمار متقنی ارائه داد زیرا تعداد آنها مدام درحال 
ریزش و رویش است.وی با اشاره به اینکه سازمان بهزیستی 

برای ســاماندهی کودکان کار و خیابــان برنامه دارد، این 
پرســش را مطرح کرد که آیا ایــن برنامه ها جامع و کامل 
هستند و از زمان آغاز اجرای این برنامه ها تمام این کودکان 
ساماندهی می شوند؟ اظهار کرد: واقعیت این است که این 
موضوع نیازمند همگرایی و نگاه جامع بین دستگاهی است 

که هر کسی آن بخش از سهمی که در اختیار دارد را برعهده 
گیرد.

مدیرکل بهزیســتی اســتان تهران با بیان اینکه ســازمان 
بهزیســتی یکی از دســتگاه هایی اســت که باید در بحث 
کــودکان کار وظیفه خود را ایفا کنــد، تاکید کرد: گروه ها 

و سازمان های دیگر نیز در زمینه ساماندهی کودکان کار و 
خیابان باید به ما کمک کنند. ضمن اینکه فراموش نکنیم 
باید تمام تالش خود را داشــته باشــیم کــه مجموعه ها و 
گروه های مردمی نیز در این مســائل و موضوعات می توانند 
نقش آفرینــی کنند و همه دســتگاه ها از جمله ســازمان 
بهزیســتی باید نگاه مثبت و موثری داشته باشند.زمانی در 
ادامــه از گروه های مردمی و جهادی خواســت تا برای حل 
ســاماندهی کودکان کار و خیابان کنار این دســتگاه قرار 

گیرند و برای رفع این مسئله گام بردارند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی اســتانداری تهران با تاکید 
بر لزوم نظارت بیشتر توسط اتحادیه و دستگاه های نظارتی 
بر عملکرد نانوایی ها از برخورد با نانوایان متخلف و تشویق 
نانوایان قانونمند خبر داد.حشمت اله عسگری در گفت وگو 
با ایســنا، در تشــریح روند نظارت بر بازار کاالهای اساسی 
گفت: با تشکیل اکیپ های گشت و نظارت، میزان بازرسی 
بر بازار تشــدید شــده اســت و با هرگونه تخلف احتمالی 
برخورد قانونی الزم صورت می گیرد.وی افزود: از فرمانداران 
ســطح استان خواسته شــده برای تنظیم بازار و نظارت بر 

قیمت ها به ویژه کاالهای اساســی به صورت مستمر پایش 
انجام دهند و فعالیت شبانه روزی داشته باشند. در حقیقت 
معاونین برنامه ریزی فرمانداری شهرستان ها باید با مطالبه 
گــری جدی و در چارچوب قانون از دســتگاه های اجرایی 
در راســتای تحقق اهداف اقتصادی اســتان مطالبه داشته 
باشند و با شــگل گیری زنجیره ای از هماهنگی نسبت به 

کنترل و تنظیم بازار اقدام کنند. عســگری ادامه داد: برای 
موضوع آرد و نان نیز مقرر شد فرمانداران استان با تشدید 
فعالیت کارگروه های آرد و نان و استفاده از بازرسان آموزش 
دیده نسبت به فعالیت نانوایی ها با حساسیت بیشتری اقدام 
کنند و با تخلفات صورت گرفته برخورد و نسبت به تشویق 
نانوایان قانونمنــد اقدام کنند.وی بر لزوم نظارت بیشــتر 

توسط اتحادیه و دستگاه های نظارتی بر عملکرد نانوایی ها 
تاکید کرد و افزود: با هرگونه گرانفروشی و اخالل در ساعات 
کاری و کیفیت نان برخورد قانونی الزم انجام خواهد شد و 
دستگاه های نظارتی از تمام ظرفیت های قانونی خود در این 
راستا استفاده می کنند.معاون استاندار تهران تاکید کرد: از 
ســوی دیگر اتحادیه نانوایان ضمن همراهی بیشتر با سایر 
دستگاه های نظارتی باید زمینه نظارت مردم را نیز با موظف 
کردن نانوایی ها به نصب ساعات کار و همچنین درج تلفن 

رسیدگی به تخلفات فراهم کند.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران از تهیه بسته 
پروژه های مشارکتی شهر تهران و بخش خصوصی خبر داد.

مجتبی شفیعی در گفت وگو با ایسنا، درباره لزوم اجرای پروژه 
بزرگراهی شهید متوســلیان، گفت: این پروژه همچنان در 
دست مطالعه قرار دارد؛ ولی با توجه به قطع شبکه بزرگراهی 
در این منطقه، باید فکری برای اتصال این شبکه بزرگراهی 
کرد و این یک نیاز برای منطقه اســت.معاون حمل و نقل و 
ترافیک شــهرداری تهران با اشاره به مدل پیشنهادی برای 
اجرای این پروژه بزرگ، اظهارکرد: مدل پیشنهادی از سوی 
معاونت عمرانی، استفاده از ظرفیت مشارکت بخش خصوصی 

در این پروژه است و با توجه به اینکه یک مجموعه در بخش 
خصوصی، پیشنهاد احداث این پروژه و اجرای آن را در قالب 
یک مدل مالی با مشارکت شهرداری و شهروندان ارائه داده 
است و در این مدل، تامین مالی این پروژه به این شیوه دیده 
شده، به نظر می رسد در صورت تامین مالی، انجام این پروژه 
بهتر از انجام ندادن آن است. وی در پاسخ به این سوال که آیا 
شهر تهران در بخش حمل و نقل عمومی اولویت های باالتری 

نســبت به بزرگراه شهید متوســلیان ندارد؟ گفت: برخی از 
پروژه ها شاید پیشنهاد بخش خصوصی باشد که به هر دلیلی 
نســبت به اجرای این پروژه ها تمایــل دارند، لذا ما نیز هیچ 
ممنوعیتی برای مشــارکت بخش خصوصی نداریم.شفیعی 
خاطرنشان کرد: بر اســاس هماهنگی ها و برنامه ریزی های 
انجام شده ما به زودی مجموعه ای از پروژه هایی که می تواند 
با مشارکت بخش خصوصی در شهر تهران انجام شود اعالم 

و اطالع رســانی خواهیم کرد و این مشارکت از سطح خرد 
تا کالن را در بخش های مختلف شــهری اعم از شهرسازی، 
عمرانی، بافت فرسوده و ...، همچون مشارکت در پروژه های 
دوچرخه و موتورســیکلت های اشــتراکی یا ساخت مترو را 
شــامل می شــود و نکته قابل توجه و جذاب در این بخش، 
تنوع ســبد پیشنهادی بســیار زیاد در پروژه های مشارکتی 
شهر تهران است.وی گفت: به عنوان مثال شرکت مپنا اخیرا 
اعالم کرده است که آمادگی دارد یک خط کامل را با سرمایه 
گذاری خودش در حوزه ساخت و تامین تجهیزات این خط 

مترو احداث کند.

مدیرکل دفتر طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت از مجوز 
ســازمان غذا و دارو به ۲۰ داروی گیاهی کمک کننده در 
درمــان کرونا و توزیع ۱۰ قلم از آنها در بازار خبر داد.دکتر 
نفیسه حسینی یکتا در گفت وگو با ایسنا، درباره طرح های 
تحقیقاتی جهت اســتفاده از ظرفیت های طب ایرانی برای 
کمک به بهبود مبتالیان کرونــا توضیح داد: بیش از ۱۰۰ 
طرح تحقیقاتــی در حوزه طب ایرانــی و گیاهان دارویی 
برای کمک به پیشــگیری و درمان کرونا در دانشــگاه ها و 
مراکز تحقیقاتی مختلف از ابتدای این بیماری در کشــور 
آغاز شــد.وی درباره به نتیجه رسیدن طرح ها و چگونگی 
ارایه مجوز به داروهای گیاهی، گفت: نتایج برخی از طرح ها 

منجر به تولید داروی گیاهــی برای کمک به درمان کرونا 
شد؛ به طوری که حدود ۲۰ مجوز دارویی-گیاهی )فرآورده 
طبیعی( از ســوی ســازمان غذا و دارو داده شــد و از این 
تعداد ۱۰ دارو در بازار دارویی کشــور توزیع شد.حســینی 
یکتا درباره اثربخشی داروهای گیاهی مجوز گرفته از سوی 
سازمان غذا و دارو در کمک به درمان بیماران کرونا، گفت: 
مجوز این فرآورده ها بر اســاس طرح های تحقیقاتی انجام 
شده است و در طرح تحقیقاتی مشخص است که هر یک از 

این فرآورده های طبیعی بر روی چه عالمتی و چه متغیری 
تاثیر خواهند داشت و بر همان اساس نیز مورد استفاده قرار 
می گیرند.مدیرکل دفتر طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت 
در ادامه در پاسخ به سوال ایسنا درباره وضعیت بودجه طب 
ایرانی و مکمل گفت: سال گذشته در بودجه ۱۴۰۰، ردیف 
مستقل برای دفتر طب ایرانی و مکمل را داشتیم که بالغ بر 
5۰ میلیارد پیش بینی شــده بود و از این میزان حدود ۳۰ 
درصد محقق شــد. اما در سال جاری، ردیف مستقل برای 

دفتر طــب ایرانی و مکمل در بودجه ۱۴۰۱ در نظر گرفته 
نشده است.حســینی یکتا درباره بودجه سال جاری ادامه 
داد: بر همین اساس نیز باید منتظر باشیم که برنامه ریزی ها 
بــرای تامین نیازهای مورد نظر جهت تحقق اهداف تعیین 
شــده شــده و انجام برنامه های عملیاتی به منظور اجرای 
اســناد باالدستی به چه شــکلی خواهد بود.وی همچنین 
در پاســخ به ایســنا درباره تعرفه های ویزیت متخصصان 
طب ســنتی با توجه به ابالغ تعرفه های پزشــکی امسال، 
توضیح داد: تعرفه های متخصصان طب ایرانی معادل سایر 
متخصصان اســت و در جدول تعرفه ها نیز به همان شکل 

تعریف می شود.

دبیرکل جمعیت مبارزه با دخانیات با اشاره به ممنوعیت 
فروش ســیگار به افراد زیر ۱۸ سال تاکید کرد: حتی 
تک فروشــی نیز به این افراد ممنوع اســت.به گزارش 
ایســنا، محمدرضا مسجدی بااشــاره به قانون جامع 
کنترل دخانیات افزود: دکه و کیوسک و سوپرمارکت 
و... بر اســاس قانون تعریف شــده هستند و لذا طبق 
قانون فقط مکان هایی قادر به فروش دخانیات هستند 
که از شــهرداری و اداره بهداشت مجوز داشته باشند.
وی با بیان این که نیروی انتظامی و ســازمان اصناف و 
شهرداری و تعزیرات ناظر هستند ولی متأسفانه قوانین 
اجرایی نمی شود، افزود: مشکالت به دلیل نبود قوانین 

و آیین نامه نیســت ولی آن کس که باید نظارت، اجرا 
و پیگیری کند، وجود ندارد و یا سهل انگاری می کند.

مســجدی همچنین مصــرف دخانیــات را در اماکن 
عمومی ممنــوع دانســت و افزود: هرجایی که بســته 
نســبت، جزئی از امکان عمومی اســت؛ حــال آن که 
اداری، ورزشی، فرهنگی یا تجاری باشد.وی در خاتمه 
ســخنان خود در یک برنامــه رادیویی با تاکید بر این 
که امروز به جای قهوه خانه قلیــان خانه داریم، گفت: 
قهوه خانه مخصوص ارائه مواد غذایی ســالم است ولی 
امروز می گویند بیشــتر درآمدشــان بر اساس فروش 

دخانیات است.

رئیــس مرکز ملــی پیش بینــی و مدیریــت بحران 
مخاطرات وضع هوا با بیان اینکه شرایط جوی در هفته 
جاری آرام است و در نقشه ها مخاطره خاصی مشاهده 
نمی شــود،گفت: در هفتــه جاری زابل گــرد و خاک 
شدیدی را تجربه خواهد کرد و در سایر نقاط کشور نیز 
گرد و خاک رقیق و غبار محلی دور از انتظار نیســت.
صادق ضیاییان در گفت وگو با ایسنا، درباره جریان گرد 
و غبــار در هفته جاری در کشــور، اظهار کرد: اگرچه 
به طور کلی در هفته جاری گرد و غبارهای شــدیدی 
وجود ندارد ولی در اســتان زابل گرد و خاک شدیدی 

پیش بینی می شود. 

در باقی اســتان ها نیز گرد و غباری خفیف و پراکنده 
مورد انتظار اســت.وی درباره شــرایط جوی کشــور 
در هفتــه جاری نیز افــزود: در هفته آینده بارش های 
پراکنده در شــمال غرب کشــور پیش بینی می شود 
و در سایر نقاط کشــور نیز آسمانی صاف و به  تدریج 
ابری همراه با وزش باد و گاهی وزش باد شدید و غبار 
رقیق و غبار محلی مورد انتظار اســت.وی در پایان با 
بیــان اینکه در هفته جاری دمای هوا روند افزایشــی 
دارد،تصریح کرد: دمای هوا به طور کلی روند افزایشی 
دارد ولی این افزایش دما چشمگیر نیست  و نواسانات 

دمایی مورد انتظار است.

دبیرکل جمعیت مبارزه با دخانیات خبر داد

فروش سیگار حتی تک فروشی به زیر ۱۸ ساله ها ممنوع
رئیس مرکز ملی پیش بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا:

هیچ مخاطره جوی کشور را تهدید نمی کند


