
کشف ۹۶۴ هزارعدد کاالی بهداشتی و دستگیری ۲۴ محتکر
جانشین رئیس پلیس امنیت اقتصادی ناجا از کشف بیش 
از ۹۶۴ هزار عدد انواع ماسک و کاالی بهداشتی به همراه 
۴۶ هزار و ۸۵۷ لیتر انواع ضدعفونی کننده و مواد شوینده 

در کشور خبر داد.
به گزارش سپید به نقل از ایسنا، سهراب بهرامی افزود: 
»با توجه به تغییر رنگ وضعیت شیوع کرونا ویروس در 
برخی از استان ها و روند افزایشی شیوع بیماری، تشدید اقدامات کنترلی و مقابله ای با احتکار اقالم 
بهداشتی در دستور کار این پلیس قرار گرفت.« وی افزود: »طی دو هفته گذشته کارآگاهان پلیس 

امنیت اقتصادی با تشکیل تیم های مشترک از ۸۴۹ باب واحد صنفی و مراکز توزیع عمده اقالم 
بهداشتی بازدید و ۱۲ مرکز نگهداری و پخش اقالم بهداشتی متخلف را شناسایی کردند.« جانشین 
رئیس پلیس امنیت اقتصادی ناجا اضافه کرد: »کارآگاهان این پلیس پس از هماهنگی با مراجع قضائی 
در بازدید از مراکز متخلف مذکور، بیش از ۹۶۴ هزار انواع ماسک و کاالی بهداشتی مقابله ای کرونا 
به همراه ۴۶ هزار و ۸۵۷ لیتر انواع ضد عفونی کننده و مواد شوینده کشف و ۲۴ محتکر را دستگیر 
کردند.« بهرامی اضافه کرد: »پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی متهمان دستگیر شده به 
مراجع قضائی و اقالم مکشوفه به مراکز ذی ربط تحویل شدند.« وی در پایان ضمن اشاره به اینکه 
احتکار کاال یک امر ناپسند و غیر اخالقی است و باعث ضربه زدن به نظام توزیع، عرضه و تقاضا 
و افزایش بی رویه قیمت کاال می شود از هموطنان درخواست کرد در صورت مشاهده هرگونه 

جرایم اقتصادی به ویژه احتکار موضوع را از طریق سامانه فوریت های پلیسی ۱۱۰ اطالع دهند.

خبـر

رییس کل سازمان نظام پرستاری با انتقاد از روند 
رسیدگی به پرونده پرستاران شهید مدافع سالمت، 
در عین حال بر لزوم لحاظ مزایا برای پرستاران آسیب 

دیده در دوران کرونا تاکید کرد.
به گزارش سپید، محمد میرزابیگی در مراسم یادواره 
شهدا و ایثارگران حوزه پرستاری گفت: »رسالت 
سازمان نظام پرستاری صنفی و حرفه ای است. در 
رابطه با امور صنفی شهدا وظایفی داریم، پرستاران 
در عرصه های مختلف مظلوم هستند اما در  بخش 
شهادت مظلوم تر هستند و ما می خواهیم به امور صنفی 
شهدای پرستار هم توجه کنیم. عزیزی در  بخش 
کرونا شهید می شود بعد من در تهران نشستم و باید 
پرونده ای در تهران خدمتم شرفیاب شود که ببینم این 
فرد شهید است یا نیست. این چه رفتاری است که با 
شهدا می شود؟« میرزابیگی گفت: »از امروز واحدی 
به نام پیگیری امور شهدای پرستاری در سازمان نظام 
پرستاری تشکیل می دهیم. ما می گوییم بالغ بر۱۱۰ 
شهید پرستاری داریم که آمار ما با وزارتخانه متفاوت 
است؛ ولی نمی دانیم چند نفر را وزارتخانه تایید 
می کند. ما می گوییم نزدیک ۸۰ هزار پرستار به کرونا 
مبتال شدند. حال اگر پرستاری در  بخش خصوصی 
شهید شود بر اساس آیین نامه شهید نیست؟ آیا ما 
حتی ذره ای از خاک پاک شهدا هستیم که تعیین کنیم 
آنها شهید هستند یا خیر؟ در برخی تصمیم گیری ها 

نباید خیلی اداری فکر کنیم. این شهدا در مقایسه 
با شهدای دفاع مقدس تعدادی ندارند. بیاییم در 
رابطه با مسائل پرستاری شهدا و کار آنها در کرونا 
عمیق تر باشیم.« وی افزود: »حساب کردن مزایایی 
برای کسانی که در دوران کرونا آسیب دیدند تاکید 
بعدی ما است. به طور مستند صحبت می کنم، این 
چه عدالتی است در مورد پاداش ها؟ به تعداد ۲۰۰ 
نفر پرستار برای ۲۳۰ ساعت خدمت، میانگین ۱۰۰ 
تا ۵۰۰ هزار تومان پرداخت شده است. بعد برای 

برخی برای ۲۰ ساعت »آنکالی« در ماه، ۱۰ میلیون 
تومان پرداخت شده است. بعد می خواهیم انگیزه 
هم بدهیم؟ البته ما داریم به نمایندگی از پرستاران 

این سخنان را می گوییم آنها هنوز چیزی نگفتند.«
میرزابیگی ادامه داد: »در این مدت آمار می دهند که 
حدود ۵۲ هزار مجوز استخدامی گرفته شده است 
که ۴۰ درصد آن از نیروی های پرستاری است. 
البته هنوز این تعداد به شکل کامل به چرخه کار 
نیامده اند و این در حالی است که ۴۰  هزار تخت 

در این مدت فعال شده است و این تعداد تخت 
نیاز به ۱۰۰ هزار پرستار دارد.«

وی افزود: »ما کمبود نیرو داریم و تعداد تخت و 
پرستار تناسب ندارد. با قبول استاندارد که ۲.۵ نفر نیرو 
به ازای هر تخت است باید تالش شود تا کمبود نیرو 
رفع شود. نکته دوم در رابطه با تعرفه گذاری است که 
به نتیجه رسید اما پس از دوندگی های فراوان گفتند 
پول نداریم. اکنون به نقطه ای رسیدیم که قرار است 
پس از بیانات مقام معظم رهبری این موضوع به نتیجه 
برسد اما بازهم در روال اداری مانده ایم. تقاضا داریم 
گونه ای افزایش تعرفه رخ دهد که نیاز پرستاران هم 
در آن دیده شود.« میرزابیگی تاکید کرد: »اصال چیزی 
به نام پاداش کرونا را جمع کنید، پاداشی که با این 
کیفیت توزیع می شود در کالم بزرگ است اما وقتی 
به پرستار می رسد بسیار کم است. آیین نامه سختی 
کار را به گونه ای ساماندهی کنید که  بخش های عفونی 
بشوند جزو  بخش های زیان آور و هرکس بر اساس 

تالشش امتیازات را دریافت کند.«
به گزارش ایسنا، وی افزود: »در مورد نیروهای شرکتی 
باید فکری شود، پرستاران در مدیریت  بخش ها به 
ساعت و ثانیه فعال هستند. ظلم است که به پرستار 
شرکتی مانند سایر پرستاران توجه نکنیم. همه هراس 
از موج چهارم داریم و نیاز است این عزیزان در عرصه 

و صحنه فعال باشند.«

انتقاد سازمان نظام پرستاری از روند رسیدگی به پرونده شهدای مدافع سالمت
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سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا با اشاره به اظهارت ضدعلم از 
جمله وجود میکروچیپ در واکسن کرونا از سوی برخی مدعیان 
دروغین طب سنتی و اسالمی گفت: »عده ای عامدانه با بیان این 
دست سخنان می خواهند بین علم و دین جدایی و تفرقه ایجاد 
کنند. موضع وزارت بهداشت در مقابل این افراد مشخص است و 

خوشبختانه اعتماد اکثر مردم به جامعه پزشکی باال است.«
به گزارش سپید، علیرضا رئیسی در گفت وگو با ایسنا درخصوص 
اظهار نظر برخی مدعیان طب سنتی و اسالمی )تبریزیان( درخصوص 
درمان کرونا گفت: »ما با ویروس ناشناخته ای در دنیا طرف هستیم 
که دانشمندان در تولید واکسن مؤثر آن، کیت و... کمک کردند و 
اینکه حرفایی ضد علم زده شود، بسیار ناپسند است.« وی افزود: 
»گاهی فردی مدعی می شود که دارویی کشف کرده که بر اساس 

روند قانونی سازمان غذا و دارو مورد بررسی قرار می گیرد و اگر 
تایید شود مورد استفاده قرار می گیرد، اما گاهی فردی می آید می گوید 
دارویی کشف کرده که فقط همان دارو کارایی دارد و دیگر داروها 
مشکل دارند، که این موضوع منطقی نیست. اینکه اعالم کنند در 
واکسن کرونا میکروچیپ کار گذاشته شده موضوعی به شدت 
ضد علم است و اتفاقا عده ای عامدانه با بیان این دست سخنان 
می خواهند بین علم و دین جدایی و تفرقه ایجاد کنند که ضرر 
به مراتب بدتری از داروهایی دارد که این افراد توصیه می کنند.«

وی افزود: »دانشمندان بزرگ کشور خودمان و برخی بنیان گذارن 
علم در دنیا از متدینین بودند. امام صادق )ع( یک عالم است که 
نمی توان در احادیث ایشان حتی یک جمله ضد علم پیدا کرد. 
مراجع و بزرگان دینی ما هم همینگونه هستند و مقام معظم رهبری 

یکی از الگوهای خوب رعایت پروتکل های بهداشتی میان رهبران 
دنیا هستند.« رئیسی با بیان اینکه البته ذکر این نکات نافی تاثیر 
داروهای طب سنتی نیست، تصریح کرد: »اگر کسی بگوید ماسک 
نزنید، کرونا توطئه است و... هم خود و هم دیگران را درگیر خواهد 
کرد. یک مثال بارز ترامپ است که کرونا را مسخره کرد و االن 
مردمش را می بینیم که در چه شرایط بدی هستند و بیشترین مرگ 

و میر و ابتال در آمریکا است.«
وی با اشاره به اینکه باید مقابل کسانی که حرف غیر علمی می زنند 
ایستاد، اظهار کرد: »البته این آقا )تبریزیان( پیش تر هم اقدامات اینچنینی 
و ضد علم انجام داده بود، او همان کسی است که کتاب »هاریسون« 
را سوزاند، کدام عالم دینی در طول تاریخ، کتاب علمی آتش زده 
است؟ اگر شما علمی بیشتر از کتاب هاریسون دارید بیایید آن را 

نقد کنید، البته اگر ایشان اصال بلد باشند این کتاب را بخوانند.«
معاون بهداشت وزارت بهداشت گفت: »موضع وزارت بهداشت 
در مقابل این افراد مشخص است و خوشبختانه اعتماد اکثر مردم 

به جامعه پزشکی باال است.«

انتقاد وزارت بهداشت از مدعیان دروغین طب سنتی

از هاریسون سوزی تا عوارض واهی برای واکسن کرونا


