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 کاهش چشمگیر شیب ابتال 
به ویروس کرونا در قم

معاون حقوقی و امور 
مجلس وزارت بهداشت، 
از کاهش چشــمگیر 
شــیب ابتال به ویروس 
کرونا و عبور از نقطه پیک 

آن با اقدامات بهداشتی درمانی گسترده در قم خبر 
داد. به گزارش ایلنا، کریم همتی افزود: طی این مدت 
تالش کردیم که مقدار بیشتری دارو و تجهیزات به 
قم وارد شود تا در این زمینه شاهد کاهش حداکثری 
مشکالت باشــیم. او با اشــاره به ظرفیت مناسب 
استان قم از نظر تولیدات صنعتی گفت: از استاندار 
قم درخواست می کنیم با هماهنگی وزارت صمت 
زمینه تولید مواد و ملزومــات امروز مردم همچون 
ماسک، لباس، تولید الکل 70 درصد به باال  و ... را در 
همین استان فراهم آورند تا انشاهلل شاهد حل مشکل 

داروخانه های سطح شهر باشیم.
    

افزایش ۱۱ درصدی نرخ کرایه 
تاکسی های پایتخت

شــورای اســالمی 
شــهر تهران اعالم کرد 
که در پــی اعالم دولت، 
الیحــه دوفوریتی ای 
را به تصویب رســانده 

که بر اســاس آن نرخ کرایه تاکســی تا پایان سال 
۱۱درصدافزایش می یابد. به گزارش ایسنا، محسن 
هاشمی، رئیس شورای اسالمی شهر تهران گفت: 
به دلیل افزایش نرخ بنزیــن دولت تصمیم گرفته 
است تا پایان سال نرخ کرایه تاکسی را افزایش دهد. 
علیرضا قنادان، مدیرعامل سازمان تاکسیرانی نیز 
در تشریح این مصوبه گفت: فرمانداری در حالی نرخ 
کرایه تاکسی در سال ۹۸ را ۲0 درصد افزایش داد که 
در متن مصوبه آمده است این رقم به فرض ثابت بودن 
) قیمت( حامل های انرژی است. درنهایت اعضای 
شورای شهر تهران به دو فوریت و کلیات این الیحه 
رأی مثبت دادند و بر همین اســاس نرخ کرایه ای 

تاکسی تا پایان سال ۱۱ درصد افزایش پیدا کرد.
    

شهروندان در روزهای پایانی 
سال به بهشت زهرا نروند

یک عضو کمیسیون 
فرهنگــی و اجتماعی 
شورای اســالمی شهر 
تهران از مدیریت شهری 
درخواست کرد که تدابیر 

الزم را برای محدودیت حضور مردم در بهشت زهرا 
در روزهای پایانی سال در پیش گیرند. به گزارش 
مهر، احمد مسجدجامعی تشکر ویژه ای از کارکنان 
بهشــت زهرا کرد که در حال خدمت در این شغل 
پرمشقت هســتند. او در ادامه با اشــاره به سنت 
ایرانیان بــرای حضور در پنجشــنبه و جمعه آخر 
سال در بهشت زهرا گفت: این سنت قدیمی است 
که بازماندگان نوروز را در کنار مردگانشان هستند. 
چنین اقدامی هرساله تشویق و توصیه می شده اما 
امسال کاماًل برعکس است.  او درخواست کرد که 
تمهیداتی با همکاری پلیس انجام شود و روش هایی 
مانند بستن راه ها یا محدودیت عبور در این محدوده 
موردتوجه قرار گیــرد، زیرا برای انجــام کارهای 
فرهنگی دیر شــده و باید توجه داشت که حضور و 
انبوه جمعیت می تواند چه تعداد را در معرض ابتال 

قرار دهد و باید در این خصوص چاره اندیشی شود.
    

 هشدار در خصوص مسمومیت
 با الکل صنعتی یا متانول

رئیــس ســازمان 
غــذا و دارو در خصوص 
مســمومیت بــا الکل 
صنعتی یا متانول هشدار 
داد. به گــزارش فارس، 

محمدرضا شانه ساز رئیس سازمان غذا و دارو گفت: 
با توجه به شــیوع گسترده بیماری ناشــی از کرونا 
ویروس جدید در کشور و تأکید بر بهداشت دست ها و 
گندزدایی مناسب سطوح در منازل و اماکن و نقش مهم 
استفاده از اقالم ضدعفونی کننده ازجمله  فرآورده های 
بر پایه الکل اتیلیک )اتانول( جهت پیشگیری از این 
عفونت، متأسفانه بر اساس مشــاهدات و اطالعات 
به دست آمده از برخی بیمارستان های کشور، مواردی 
از مسمومیت و فوت در اثر مصرف خوراکی و یا قرقره 
نمودن محلول های حاوی الــکل اتیلیک )اتانول( و 
حتی در برخی موارد مصرف خوراکی الکل متیلیک 
)متانول( به اشتباه و با هدف پیشگیری از عفونت کرونا 
ویروس جدید گزارش  شده است. شانه ساز ضمن تأکید 
بر اطالع رســانی این موضوع درخواست کرده است 
اطالعیه هشدار مسمومیت متانول به نحو مقتضی به 
کلیه مراکز و مؤسسات پزشکی و درمانی تحت پوشش  

معاونت ها سازمان ها اطالع رسانی شود.

از گوشه و کنار

ریحانه جوالیی

این روزهــا پیدا کردن ماســک و 
ژل های ضدعفونی کننده کاری بس 
دشوار و بلکه محال اســت. هر روز در 
شــبکه های مجازی و خبرگزاری ها 
از کشــف انبارهای احتکار این اقالم 
ســخن به میان می آید. یک روز پای 
احتکار شبکه فروش محصوالت آنالین 
در میان اســت و روز دیگــر در فالن 
شهرســتان چند هزار ماسک و ژل رو 
می شــود. با این حال اثری از این اقالم 

مکشوفه در سطح شهر نیست.
 مردم بی تفاوت شده اند یا 
حرف مسئولین برش ندارد؟

کرونا باعث احتکار، کم فروشــی 
و گران فروشــی ماســک و مــواد 
ضدعفونی کننده در کشــور شــد. تا 
جایی که ۱0 اسفند وزیر بهداشت در 
نامه ای به رئیس جمهور درخواســت 
کرد بر این حوزه نظارت بیشتر صورت 
گیرد. سعید نمکی در نامه خود  به حسن 
روحانی از وضعیت حال حاضر انتقاد 
کرد و خواستار همکاری همه دستگاه ها 

با این وزارتخانه شد.
در همین راستا، منتظری، دادستان 
کل کشــور در نامه ای خطاب به وزیر 
بهداشــت تأکید کرد: برابر ماده ۲۸۶ 
قانون مجازات اسالمی اخالل در نظام 
ســالمت مردم نه تنها جرم محسوب 
می شود، بلکه مجازاتی در حد مجازات 
افساد فی االرض دارد. او خواستار اعالم 
موارد احتکار، عدم عرضه مواد شوینده 
و ماسک و اقالم موردنیاز برای مبارزه با 
کرونا به دفتر دادستانی کل کشور شد 

تا با فوریت مورد پیگیری قرار گیرند.
طی روزهایی که با سایه ترسناک 
کرونا بر زندگی مردم در ایران گذشته 
است پرونده تخلف و احتکار زیادی در 
رابطه با عرضه و فروش ماســک و مواد 
ضدعفونی کننده در ایران تشــکیل  
شــده اســت. مجازات محتکران در 
حد فســاد فی االرض اعالم شــده و از 
۵ تا ۲۵ سال حبس تا اعدام در انتظار 

آن هاست. رئیس دستگاه قضایی نیز 
اعالم آماده باش برای برخورد با تخلفات 

به دادستان های کشور داده است.
ایــن در حالی اســت کــه اللهیار 
ملکشاهی، رئیس کمیسیون حقوقی و 
قضایی مجلس با انتقاد از نظارت ضعیف 
دولت بــر نحوه توزیع ماســک و مواد 
ضدعفونی کننده گفته بود: احتکار در 
شــرایط کنونی مصداق اقــدام علیه 

امنیت ملی است.
 ۱۲ اسفندماه نیز محمد کاظمی، 
نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی 
مجلس از قوه قضائیه و سازمان تعزیرات 
حکومتی خواست که با احتکارکنندگان 
اقالم بهداشتی، به شــدیدترین وجه 

برخورد شود.
همچنین رئیس قوه قضائیه خطاب 
به دادستان های کشور برای مبارزه با 
تخلفات حوزه سالمت آماده باش داد. 
ابراهیم رئیســی، در جلسه مسئوالن 
عالی قضایی به دادستان های سراسر 
کشور گفت: به احتکارکنندگان اقالم 

بهداشتی و دارویی رحم نکنید.
رئیســی با تأکید بر لزوم برخورد 
مسئوالن ذی ربط با این مسئله تأکید 
کرد: خوشبختانه دادســتانی تهران 
بیش از ۲0 نفــر از محتکران کاالهای 
پزشکی را دستگیر و انبارهای آن ها را 
کشف کرده و تحویل وزارت بهداشت 
داده اســت که امیدواریم به سرعت در 

بازار توزیع شود.
خبرگزاری فارس نیز از  کشف ۱۶ 
تن ژل ضدعفونی کننــده در جریان 
گشت های بازرسی تعزیرات و   کشف 
۳0 میلیون ماسک در انبارهای احتکار 

شده خبر داد.
احتکار هنوز ادامه دارد

 با تمام خط ونشــان کشیدن های 
مســئولین اما انگار آن هایی که باید 
بترسند نترســیده اند و همچنان به 

احتکار یا گران فروشی ادامه می دهند.
به گزارش ایرنا، روز دوشــنبه انبار 
دیگری که صاحبان آن اقدام به احتکار 
ماسک و ژل ضدعفونی کرده بودند در 
جنوب غرب تهران کشف شد. در این 
انبار انواع ماسک های فیلتردار و ساده 

احتکار شده بود تا در موقعیت مناسب 
و به  قصد سودجویی از مردمی که بیش 
از هر زمان دیگری به آن نیاز داشتند با 

قیمتی باالتر فروخته شود. 
چنــد روز پیش نیــز از پارکینگ 
یک واحد مســکونی در شــهر تبریز 
تعــداد ۱۵ گالن ۲0 لیتــری محلول 
ضدعفونی کننده و ۱۶ کارتن هر کدام 
حاوی ۸00 عدد دستکش جراحی و 
از یک محل مجزا تعــداد ۳۲۸0 عدد 
ماســک مخصوص ایزوله و جراحی 

کشف شد.
برپایه همین گزارش، گشت های 
مشترک بازرســی، تاکنون ۱۱ واحد 
داروخانه و مرکز عرضه لوازم و تجهیزات 
پزشکی را در این خصوص پلمپ کرده 
و برای ۶0 واحد متخلف تشکیل پرونده 

داده است.
در پی این اخبار، دادســتان های 
مرکز استان های سراســر کشور نیز 
اعالم کردند پرونده های تشکیل شده 
برای گران فروشــان و محتکران اقالم 
بهداشــتی خارج از نوبت رســیدگی 
می شود و اگر عملکرد این افراد موجب 
اخالل در نظم عمومی شود، می تواند 
مشمول حکم اعدام نیز بشود. از سوی 
دیگر غالمحسین اسماعیلی سخنگوی 
قوه قضائیه از تشکیل ۱۱ پرونده ظرف 
یک هفته در دادسرای انقالب خبر داد. 
همان طور که در ابتــدای گزارش هم 
گفته شد به دســتور مقامات قضایی 
مجازات سنگینی برای محتکرین در 
نظر گرفته  شده است که به سرعت اجرا 

خواهد شد.
در ادامــه کشــف های ملزومات 
بهداشتی برای پیشــگیری و مقابله با 
کرونا روز گذشــته خبرگزاری ایلنا از 
کشف  ۱۵0 تن پودر شوینده احتکاری 
به همراه حدود ۴ میلیــون قلم انواع 
تجهیزات بهداشتی و داروی احتکاری 

در کشور خبر داد. 
محمدرضا مقیمی، رئیس پلیس 
امنیت اقتصادی در تشــریح جزئیات 
این خبر اظهار کرد: در راستای اجرای 
مستمر طرح تشدید مبارزه با احتکار و 
قاچاق کاال در سراسر کشور، کارآگاهان 

پلیس امنیــت اقتصــادی در بازدید 
از انبارهــا و مراکز پخــش تجهیزات 
بهداشتی و دارویی در سطح کشور، ۲۴ 
مرکز توزیع متخلف را شناسایی و پلمپ 
کردند. به گفته او در این بازرســی ها 
۳ میلیــون و ۸۸۱ هــزارو 77۶ قلم 
دارو و تجهیزات بهداشــتی شــامل؛ 
۲ میلیون و ۸00 هزار قلــم انواع دارو، 
۸۶۱ هزارو۹۲0 عدد انواع دستکش، 
۱۵۴ هــزار و ۱۴۹ بطری انــواع مواد 
ضدعفونی کننده، ۶۵ هزار و 707 عدد 
انواع ماســک و ۱۵0 تن پودر شوینده 

احتکاری کشف شده است.
همچنین ۲۴ متهم دستگیر و برای 
سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی 
تحویل داده شدند. بیشترین کشفیات 
متعلق به استان های کرمانشاه، لرستان 

و البرز بوده است. 
احتکار اما تنها مختص مردم عادی 
نبوده است. شرکت اینترنتی معروف 
که در حوزه خریدوفــروش کاالهای 
اینترنتی فعالیــت می کند هم یکی از 
متهمان شناخته  شده است. روزهای 

زیادی بر سر تایید یا تکذیب این خبر 
درگیری وجود داشت تا اینکه باالخره 
صداوسیما صحت این خبر را تایید و این 
شرکت را به احتکار ۵ میلیون ماسک 

متهم کرد.
 ماسک های کشف شده 

کجا می روند؟
یکی از ســؤاالتی کــه در روزهای 
اخیر ذهن بسیاری را درگیر خود کرده 
این اســت که با توجه به کشفیات چرا 
هنوز داروخانه ها می گویند ماسک و 

محلول های ضدعفونی ندارند؟ 
ســید یاســر رایگانی، سخنگوی 
سازمان تعزیرات حکومتی می گویند 
این ماسک ها تحویل وزارت بهداشت 
شده اند. با استناد به گفته های او تا به 
امروز بیش از 7 هزار بازرســی صورت 
گرفته اســت که برخــی از واحدها 
تذکر گرفته انــد، اما بیــش از ۲ هزار 
پرونده تخلف در حوزه اقالم بهداشتی 
تشکیل شده است. همچنین تاکنون 
بیش از ۶ میلیون ماسک، ۵۴ هزار لیتر 
ماده ضدعفونی کننــده و ۴۲ میلیون 
دســتکش یک بارمصرف کشف شده 

است.
ســخنگوی ســازمان تعزیــرات 
حکومتی با بیان اینکه روز دوشــنبه 
۵0 هزار ماسک تحویل وزارت بهداشت 
شد، خاطرنشان کرد: با توجه به دستور 
وزارت بهداشــت مبنی بر ارائه اقالم 
کشف شــده به ایــن وزارتخانه، اقالم 
تحویل وزارت بهداشت می شود. البته 
طی کردن مراحل اداری این کار حدود 
دو روز طول می کشد، ولی ما به  محض 
کشف اقالم، آن ها را در اختیار وزارت 

بهداشت قرار می دهیم. 
این در حالی اســت که مسئوالن 
وزارت بهداشت هم پاسخ قانع کننده ای 
در این رابطه نمی دهند و مثل همیشه 
برای جواب دادن پاس کاری به دیگران 
صورت می گیرد یا از پاسخ دادن طفره 

می روند.
الکل هم کنار کرونا جان می گیرد

۲۲ روز از اعالم رســمی شــیوع 
کووید-۱۹ در کشــور می گــذرد. در 
برخی استان ها شرایط کمی بهتر شده 
است. خبرها از ســیر نزولی شیوع در 
قم خبــر می دهند اما اوضــاع تهران، 
گیالن و مازندران همچنان وخیم است. 
نمایندگان و مسئوالن استان گیالن 
یک صدا معتقدند قرنطینه باید هرچه 
سریع تر آغاز شود تا بتوان این ویروس 
ناشــناخته و مرگبار را مهــار کرد؛ اما 
مســئوالن انگار هنوز نمی دانند چه 

باید بکنند.

بر اســاس گفته هــای کیانوش 
جهانپور، رئیس مرکز اطالع رســانی 
وزارت بهداشــت در روزهای گذشته 
تعداد بهبودیافتــگان روند صعودی 
داشــته اســت. او همچنین از مردم 
خواهش کرده اســت همچنــان به 
قرنطینه خانگی ادامــه دهند و جز در 
موارد ضروری از خانه بیرون نیایند. او 
اخیرا گفته بود کارمندان اگر می توانند 
از مرخصی خود استفاده کنند و به محل 
کار نروند تا زنجیره این ویروس سریع تر 

قطع شود.
در ایــن میان آمارهای رســمی از 
بیست و یکمین روز شــیوع کرونا در 
ایران حاکی از این است که تا ظهر روز 
گذشته تعداد مبتالیان این ویروس به 
هشت هزار و ۴۲ نفر رسیده است که از 
این تعداد ۲هزار و 7۳۱ نفر بهبود یافتند 
و ۲۹۱ نفر نیز جان خود را از دست دادند. 
از طرفی مصرف الکل  با هدف پیشگیری 
از ابتال به کرونا تاکنون جان حدود۳0 
نفر را گرفته است. به گفته رئیس بخش 
مســمومیت های بیمارستان لقمان 
درحالی که این نوع مســمومیت های 
الکلی نــادر تلقی می شــود، وارد یک 
پیک از این نوع مســمومیت شده ایم، 
بطوری که از هفته گذشته به یک باره، 
روزانه شاهد بستری شدن میانگین ۳ 

تا ۵ نفر در بیمارستان هستیم.
امسال عید متفاوتی داریم

بــا نزدیک شــدن نــوروز یکی 
از ترس هــای مــردم و مســئولین 
دیدوبازدیدها و رســم و رسوم رایج 
در میان ایرانیان است. باید این نکته 
را در نظــر بگیریم که اســتان تهران 
بیشــترین تعداد مبتالیان را دارد و 
دو هــزار و ۱۱۴ نفــر در تهران مبتال 
هستند. مازندران نیز تقریباً خودش 
را به صدر جدول رسانده و ۸۸۶ مورد 
مبتالبــه بیماری کوویــد-۱۹ دارد. 
قــم 7۵۱ مورد، گیــالن ۵۲۴ مورد، 
مرکــزی ۴۱۶ مورد، ســمنان ۲۲۱ 
مورد، قزوین ۲۵7 مورد، گلستان ۱7۶ 
مورد و فارس ۱۵۱ مورد تا روز گذشته 
مبتالبه بیماری کووید- ۱۹ داشته اند. 
مردم ایران امســال نــوروزی کامال 
متفاوت و بدون ادای رســوم عادی و 
رایج سال های گذشته خواهند داشت؛ 
همراه با رعایت توصیه های بهداشتی و 
به حداقل رساندن ارتباطات با محیط 
خارج از خانه. باشد تا با به کارگیری این 
تمهیدات مهمان ناخوانده چینی از این 
دیار رخت بربندد و مردم به آسودگی 

نفسی تازه کنند.

ماسک و ژل های ضدعفونی کننده در داروخانه ها موجود نیست

ادامه چرخه احتکار، کشف و کمبود اقالم بهداشتی

خبر

در پی صدور بیانیه کمیســر عالی حقوق بشر سازمان 
ملل متحد در خصوص همکاری همه کشورها برای مقابله 
با ویروس کرونا، سازمان دفاع از قربانیان خشونت در نامه ای 
به ایشان بر لغو تحریم های همه جانبه علیه ایران در راستای 
امکان ایجاد مقابله برای این وضعیت در داخل کشور تأکید 

کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنــا، در این نامه بــه عدم امکان 
دسترســی شــهروندان کشــورهای تحت تحریم های 
اقتصادی به مراقبت های بهداشتی به شــکل برابر با سایر 
کشورها؛ چالش های ایجاد شده توسط تحریم های ایاالت 
متحده و شــکل گیری نوعی از تروریســم پزشکی برای 

مردم ایران؛ممنوعیت معامالت بانکی، عدم دسترســی به 
درمان های اساسی پزشکی و خرید تجهیزات پزشکی مانند 
دستگاه های اسکن اشعه ایکس و CAT یا بهینه سارزی و  
تعمیر تجهیزات موجود در اثر تحریم های اقتصای اشــاره 

شده است.
در این نامــه همچنین به ارتباط مداوم این ســازمان با 
کمیساریای عالی حقوق بشر و همچنین گزارشگر  ویژه حق 
سالمتی و ابراز نگرانی های جدی این سازمان در مورد اثرات 
منفی تحریم های جامع بر مردم، که گزارشگر ویژه اقدامات 
اجباری یکجانبه )UCM( آن را جنگ اقتصادی نامیده؛ 

تاکید شده است.

همچنین با اســتناد بــه اظهارات اخیر کمیســر عالی 
حقوق بشر درخصوص ضرورت همکاری های بین المللی 
برای مبارزه با ویروس کرونا و لزوم خاتمه اقدامات اجباری 
یکجانبه در کشورهای هدف تحریم برای مبارزه مؤثرتر با 
این بیماری و با اشاره به بند ۱0 تا ۱۲ گزارش اخیر گزارشگر 
ویژه وضعیت حقوق بشر درایران درخصوص تأثیر فشارهای 
اقتصادی بر سالمتی مردم و لزوم همبستگی جهانی برای 
نابودی ویروس کرونا و لغو تحریمها در کشــورهای تحت 
تحریم ازجمله ایران؛ از کمیســرعالی درخواست شده که 
برای محکومیت علنی اقدامات اجباری یکجانبه به ویژه در 

زمان اقدامات اورژانسی و فوری؛ اقدام کند.

در بخش دیگری از این نامه به اعالمیه اصول حقوق بین 
الملل در مورد روابط دوستانه و همکاری بین دولتها مطابق با 
منشور ملل متحد درخصوص خودداری کشورها از هرگونه 
اجبار سیاســی یا اقتصادی علیه اســتقالل سیاسی سایر 
کشورها و درخواســت از رویه های ویژه شورای حقوق بشر 
برای بررسی راه های حذف، به حداقل رساندن و جبران تأثیر 

منفی تحریم ها اشاره شده است.

نامه سازمان دفاع از قربانیان خشونت به کمیسرعالی حقوق بشر سازمان ملل متحد:

شاهد شکل گیری نوعی از تروریسم پزشکی علیه مردم ایران هستیم

رئیس بخش 
مسمومیت های بیمارستان 
لقمان: مصرف الکل  با هدف 

پیشگیری از ابتال به کرونا 
تاکنون جان ۲۰ نفر را گرفته 

است. درحالی که این نوع 
مسمومیت های الکلی نادر 

تلقی می شود، وارد یک 
پیک از این نوع مسمومیت 

شده ایم

استان تهران بیشترین 
تعداد مبتالیان را دارد و 

دو هزار و 114 نفر در تهران 
مبتال هستند. مازندران نیز 

تقریباً خودش را به صدر 
جدول رسانده و ۸۸۶ مورد 
مبتالبه بیماری کووید-19 

دارد
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