هوای تهران دوباره آلوده شد

شنبه  23آذر 1398
وطنامروز شماره 2815

شاخص کیفیت هوای تهران دیروز روی عدد  127قرار گرفت و باعث شد هوای تهران پس از یک هفته سالم بودن دوباره آلوده شود .به گزارش فارس،
شاخص کیفیت هوای تهران دیروز روی عدد  127قرار گرفت تا برای گروههای حساس ناسالم گزارش شود .تهران از ابتدای سال  25روز هوای پاک،
192روز هوای ناسالم 48 ،روز هوای ناسالم برای گروههای حساس و  2روز هوای ناسالم برای همه افراد داشت.

اجتماعی

حمل و نقل
واریز  2درصد هزینه هر سفر از جیب مردم
به جیب شهرداری

«وطن امروز» از آخرین وضعیت ماجرای خوراکیهای
حاوی قرص و کپسول دارویی گزارش میدهد

اسنپ کرایهها را گران کرد

شرکت تاکسی اینترنتی اسنپ به رانندههای خود اعالم کرد
نرخ کرایهها برای پرداخت عوارض شهرداری گران خواهد
شد .به گزارش «وطنامروز» ،مهرماه امسال جلسات متعدد
سهجانبه بین ش��هرداری ،صاحبان تاکسیهای اینترنتی
و وزارت کش��ور برگزار و در نهایت توافق ش��د  2درصد از
هزینه هر سفر به شهرداری تعلق گیرد؛ توافقی که به نفع
ش��هرداریها و صاحبان تاکس��یهای اینترنتی و به زیان
رانندهها و مردم است .این توافقنامه تا پنجشنبه گذشته
اجرایی نشده بود اما شرکت تاکسی اینترنتی اسنپ با ارسال
اطالعیهای به رانندههای خود اعالم کرد« :بنا به دستورالعمل
نظارتی تاکسیهای اینترنتی ،مصوب وزارت کشور و وزارت
صمت،قیمتپایهسفردرهمهتاکسیهایاینترنتیمشمول
عوارض شهرداری شده است .به اطالع میرسانیم کسر این
عوارض تاثیری بر درآمد ش��ما نخواهد گذاش��ت و معادل
رقم آن به هزینه سفر اضافه شده است .این مبلغ بر اساس
دستورالعمل فوق بهطور کامل به شهرداری پرداخت میشود
و از ساعت  12امش��ب  21آذرماه اعمال میشود» .طبق
اطالعیه اسنپ عوارض استفاده از تاکسیهای اینترنتی از
جیب مردم به جیب شهرداری میرود و اعمال این تفاهمنامه
یک ماه بعد از گران کردن بنزین و وعدهها برای عدم افزایش
نرخ کرایهها حداقل یک بدسلیقگی بزرگ محسوب میشود.

جامعه

ادامه طرحهای محرومیتزدایی سپاه
اینبار در استان تهران

 ۲ه��زار و  ۲۹۴طرح س��ازندگی
و محرومیتزدایی س��پاه حضرت
سیدالش��هدا(ع) اس��تان تهران با
حضور فرمانده کل سپاه پاسداران
به بهرهبرداری رس��ید .به گزارش
صداوسیما ،با حضور فرمانده کل سپاه پاسداران  ۲هزار
و  ۲۹۴طرح در حوزههای سازندگی ،محرومیتزدایی و
اقتصاد مقاومتی در استان تهران به بهرهبرداری رسید.
این طرحها شامل ساخت و مرمت مدارس ،مساجد ،خانه
محرومان و تجهیز مراکز درمانی و س��النهای ورزشی
است .دیروز سردار سالمی کلید  ۲خانه از طرحی ۲۴
واحدی را بهدست محرومان داد .وی در ادامه هم یک
سالن ورزشی ۵ ،کارگاه اشتغالزایی ،مرکز نیکوکاری و
مرکز بهداشتی و درمانی را در شهرک گلستان از توابع
ش��هرری افتتاح کرد .سردار س�لامی همچنین پروژه
 ۲۴واح��دی صاحبالزمان(عج) وی��ژه محرومان را در
شهرستان پردیس افتتاح کرد .سردار سالمی در ادامه
به ستاد س��پاه سیدالشهدا(ع) رفت و آغاز مرحله دوم
طرح توزیع  ۳۱۳جهیزیه از هزار و  ۲۰۰جهیزیهای را
که در برنامه سال  ۹۸بود افتتاح کرد.

بهداشت
مدیرکل روابط عمومی سازمان بیمه سالمت:

بیمهشدگان رایگان فقط در
بیمارستانهای دولتی پذیرش میشوند

مدی��رکل رواب��ط عموم��ی و امور
بینالملل س��ازمان بیمه س�لامت
گفت :بیمهش��دگان رای��گان که از
دفترچ��ه بیمه همگانی س�لامت
استفاده میکنند ،فقط میتوانند به
بیمارستانهای دولتی مراجعه کنند .محمد هاشمی گفت:
کسی که توانایی مالی دارد و میتواند به بخش خصوصی
مراجعه کند ،میتواند دفترچه بیمه خود را تغییر داده و
به  ۴۴هزار مرکز طرف قرارداد بخش خصوصی مراجعه
کند .وی ادامه داد :بیمهشدگان سازمان بیمه سالمت در
 5صندوق بیمهای همگانی ،ایرانیان ،روستاییان و عشایر،
کارکنان دولت و س��ایر اقش��ار تحت پوشش قرار دارند.
بیمهشدگان صندوق بیمه همگانی سالمت که به اصطالح
تحت پوشش بیمه رایگان هستند و حق بیمه آنها توسط
دولت پرداخت میشود ،فقط میتوانند به بیمارستانهای
دولتی مراجعه کنند.
عضو هیأت علمی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد
تأکید کرد

ضرورت تشخیص زودهنگام
برای درمان انحراف فک و دندان کودکان

داشتن فک و دندانهای مرتب و
سالم نیازمند تشخیص زودهنگام
کودک و نوجوان برای درمان است
که بای��د مورد توجه ق��رار گیرد.
عبدالرضا جمیلی��ان ،عضو هیأت
علمی دانشکده دندانپزشکی گفت :زمانی که میخواهیم
فکی��ن را حرکت دهی��م به بیمار توصیه ارتودنس��ی
میشود و زمانی که بخواهیم دندانها را حرکت دهیم
ارتودنسی ثابت باید انتخاب شود ،با این وجود در این
موارد بیمار نباید درمان را انتخاب کند .وی با تاکید بر
اینکه انحراف فک در سنین کودکی براحتی تشخیص
داده میشود ،گفت :ضروری است درمان هم در همان
س��نین انجام ش��ود ،چرا که بعد از بلوغ نیاز به درمان
ارتودنسی همراه با جراحی است .جمیلیان با اشاره به
اینکه ارتودنسی در کودکان برای پیشگیری از مشکالت
احتمالی از دس��ت دادن زودهنگام دندان ش��یری نیز
اس��تفاده میشود ،گفت :تشخیص زودهنگام و درمان
بموقع میتواند کمک شایانی به بیمار برای رشد فک
و دندان سالم و مرتب کند.

راز کیک
رمز قرص

سخنگوی سازمان غذا و دارو در گفتوگو با «وطن امروز»:
قراردادن قرصها در کیکها و مواد خوراکی هدفدار
و سازماندهی شده است
اسداهلل خسروی
خبرنگار

کی��ک و کلوچههای قرصی این روزها خبرس��از ش��ده و
هیچ ارگانی توضیح واضحی درباره خبر خوراکیهای حاوی
دارو نمیدهد .س��خنگوی سازمان غذا و دارو در گفتوگو با
«وطنامروز» درباره قراردادن حرفهای قرص یا کپس��ول در
برخی فرآوردههای مواد غذایی ،گفت :شکی نیست برخی با
اهداف خرابکارانه بهدنبال نابودی صنعت غذایی کشور هستند
تا مانع رشد صنایع پیشرویی شوند که ارزآوری قابل توجهی
برای کشور دارند .البته زوایای چنین رویکردی گسترده است،
زیرا مش��اهده خوراکیهای حاوی قرض و کپسول در برخی
مناطق نشان از آن دارد که این عمل کامال با برنامه قبلی و
سازماندهی ش��ده بوده است .کیانوش جهانپور به پیشرفت
صنعت شیرینی و شکالت کشور اشاره کرد و گفت :این صنعت
چون چندسالی است مسیر رشد را میپیماید و صادرات آن به
کشورهای همجوار بخوبی در حال انجام است ،بنابراین برآیند
چنیناقدامناجوانمردانهایجزشیطنتوتخریبصنایعپیشرو
چیز دیگری نیست ،چرا که عامالن این کار قرص و کپسولها
را در محصوالت داخلی طوری تعبیه کردهاند که به این صنعت
ضربه جدی وارد شود .بنابراین هدف تهدید سالمت شهروندان
نیست ،زیرا وجود قرص و کپسول کامال سالم و دستنخورده و
بدون تغییر رنگ یا شکل آن در فرآوردههای غذایی بیتردید
نشان از تخریب وجهه کل صنعت غذا و شیرینی و شکالت
کشور دارد .وی با بیان اینکه اقدام عامالن در قراردادن قرص
در فرآوردههای 12شرکت غذایی شیرینی و شکالت کشور
به ش��بهات احتمالی رقابت بین شرکتهای تجاری و تولید
این محصوالت پایان میدهد ،افزود :کامال محرز و مشخص
اس��ت که چنین رویکردی فقط برای ضربه به اقتصاد کشور
بوده و قطعا در این مسیر هزینههای هنگفتی نیز شده است.
وجود قرص و کپسول در کیکها میتواند موجب بیاعتمادی
مردم به صنایع غذایی کشور و در نهایت ضربه خوردن صنعت
کش��ور ش��ود .با این اتفاقات میتواند .فضایی ایجاد شود که
اذهان عمومی در داخل و خارج از کشور مشوش شود .البته
باید گفت تاکنون پس از انجام آزمایش��ات متعدد هیچ گونه
مورد خاصی که با مصرف این مواد از فروشگاهها و ...مشکالتی
برای مصرفکنندگان ایجاد شده باشد ،گزارش نشده است.
سخنگوی سازمان غذا و دارو ادامه داد :تاکنون به این نتیجه
رس��یدهایم که قرصها در برخی محصوالت کیک ،کلوچه و
ویفر بهصورت عمد و بعد از تولید و در سطح عرضه به انحای
مختلف جاسازی ش��ده و شرکت تولیدی خاصی هم هدف
این اقدام خرابکارانه قرار نگرفته اس��ت .آنچه مشخص است
قرصها و کپس��ولها بعد از خط تولید و در س��طح عرضه و
در اقدامی خرابکارانه ،هدفمند و سازمانیافته به بستهبندی
تعدادی از محصوالت وارد شده و مشکلی در سطح خطوط
تولید و بستهبندی و حتی عرضه کالن از مسیر شرکتهای
پخش مجاز و رسمی مشاهده نشده است .رئیس مرکز روابط
عمومی وزارت بهداشت بیان کرد :تنها مرجع اظهار نظر درباره
محتوای این قرصها و کپسولها ،آزمایشگاه مرجع سازمان غذا
و دارو است و تا این لحظه گزارشی از وجود داروهای مخدر یا
قرص برنج در نمونههای ارسالی نداریم .داروهای بررسیشده
اغلب داروهای خانگی از جمله استامینوفن ،بروفن ،سیتریزین،
گروه اجتماعی :ش��هردار تهران ش��ب
شورا
انتخاب��ات هیاترئیس��ه ش��ورای عالی
اس��تانها با ریخت و پاش کمسابقه هدایای گرانقیمتی به
رایدهندگان تقدیم کرد و مرتضی الویری ،عضو شورای شهر
تهران رئیس شورای عالی استانها شد!
به گزارش «وطن امروز» ،با برگزاری انتخابات هیاترئیسه
ش��ورای عالی اس��تانها مرتضی الویری در سومین سال از
پنجمین دوره شورای عالی استانها رئیس این شورا شد .به
گزارش فارس ،در انتخابات هیأترئیسه شورای عالی استانها
علیرضا احمدی نماینده مردم قم در شورای عالی استانها و
مرتضی الویری نماینده مردم تهران در شورای عالی استانها
کاندیدای ریاست شورای عالی برای سومین سال از پنجمین
دوره بودند که در نهایت مرتضی الویری برای س��ومین سال
رئیس شورای عالی استانها شد .در دور اول رأیگیری  71نفر
از  ۷۵نماینده حضور داشتند که مرتضی الویری توانست 35
رأی را اخذ کند و احمدی  34رأی آورد و  2نماینده هم رأی
سفید به صندوق انداخته بودند .از آنجا که الویری و احمدی
هیچکدام نتوانسته بودند نصف بهعالوه یک رأی کسب کنند
رأیگیری مجدد تکرار شد .اما در دور دوم رأیگیری در نهایت
الوی��ری با  40رأی از مجموع  71رأی رئیس ش��ورای عالی
استانها شد .در ادامه این جلسه کیومرث خزلی نماینده مردم
استان کرمانشاه و سیدعبدالرزاق موسوی نماینده مردم استان
فارس به عنوان نامزدهای نایبرئیسی شورای عالی استانها
مطرح شدند که در نهایت موسوی با  ۴۱رأی انتخاب شد و
خزلی هم  ۲۸رای کسب کرد.
■■توزیعهدایایویژهبینبرخیاعضایشورایعالیاستانها
در میهمانی حناچی

نماینده مردم قم در ش��ورای عالی استانها درباره ادعای
مهندسی در انتخابات هیأترئیسه شورای عالی استانها گفت:
متاسفانه برخی اعضای شورای عالی استانها چهارشنبهشب
ش��ام را میهم��ان حناچی بودند ک��ه در پایان نی��ز به آنها

هیدروکسی زین ،متوکلوپرامید و حتی بلیستر خالی بوده و
به نظر میرسد ایجاد رعب و وحشت و تخریب وجهه صنایع
غذایی به طور عام مورد هدف بوده اس��ت .وی اظهار داشت:
تاکنون گزارشی از شناسایی و بازداشت عامالن این اقدام در
دسترس نیست و موضوع فراتر از ماموریت حوزه سالمت بوده
و ابعاد امنیتی و سیاسی داشته و دستگاههای مسؤول جهت
روشن شدن ابعاد آن به موضوع ورود کردهاند .فروشگاههای مواد
غذایی نیز مکلف به تامین فرآوردههای غذایی از شرکتهای
پخش معتبر و مجاز در قبال فاکتور رس��می فروش هستند
و در ص��ورت خری��د از توزیعکنندهه��ای غیرمجاز در قبال
پیامدهای آن پاسخگو خواهند بود .وی بیان کرد :محصوالت
عرضه شده توسط شرکتهای پخش مجاز قابل رهگیری و
پیگیری اس��ت ولی متاسفانه برخی فروشگاهها و محلهای
عرضه ،محصوالت غذای��ی را از توزیعکنندههای غیرمجاز و
بدون شناسنامه به قیمتهایی پایینتر تهیه میکنند و این
مس��یر دقیقا مدخل کاالها و فرآوردههای غذایی ،آرایشی و
بهداشتی غیرمجاز ،جعلی و تقلبی است .وی در پاسخ به این
سوال که توصیه شما به مصرفکنندگان در چنین شرایطی
چیست؟ گفت :نخریدن کاالهای داخلی در این شرایط کمک
به عامالن نابودی تولید داخل است اما به والدین توصیه میشود
از فروش��گاههای معتبر خرید کنند و از خرید کاالهایی که
بستهبندیهای مشکوک دارند خودداری کنند و در صورت
مشاهده هرگونه موارد مشکوک ،در سراسر کشور مراتب را به
سامانه تلفنی  ۱۹۰وزارت بهداشت گزارش دهند .وی اضافه
کرد :در پی گزارشات مردمی و آزمایشات به عمل آمده هیچ
نوع قرص برنج ،متادون و ...دیده نش��ده است .آن چیزی که
مشخص است توزیع این مواد از مجاری غیرمجاز انجام شده
و البته با قیمت کمتری در دسترس فروشگاهها قرار گرفته

است .وی ادامه داد :نهادهای امنیتی برای یافتن سرنخها وارد
عمل شدهاند و در صورت شناسایی عامالن آن اطالعرسانی
میشود .در روزهای پایانی هفته گذشته ،تصاویری از وجود
قرص و کپسول در کیکهای خوراکی تولید برخی کارخانجات
نوبلوچستان و هرمزگان در فضای
ایرانی در استانهای سیستا 
مجازی منتشر شد که بررسیهای انجام شده توسط نهادهای
مسؤول ،واقعی بودن این گزارشها را تایید کرد .رئیس مرکز
روابط عمومی وزارت بهداشت در واکنش به این موضوع با تاکید
بر اینکه گزارشات واصله به وزارت بهداشت مبنی بر وجود قرص
و کپسول در کیکهای خوراکی به هیچ عنوان به خط تولید
این محصوالت مربوط نیست ،گفت :طبق بررسیهای انجام
شده از گزارشات مردمی در  2استان سیستانوبلوچستان و
هرمزگان،مشخص شد این قرصها پس از تولید و در مرحله
عرضه داخل کیکها گذاشته شده است.
جهانپور با بیان اینکه جاسازی قرصها در این کیکها پس
از روند تولید اتفاق افتاده است،اظهار کرد :طبق گزارشهایی
که به دست ما رسیده و بررسیهایی که از شرکتهای صنایع
غذایی در این استانها داشتهایم،این قرصها به هیچ عنوان
طی فرآیند تولید درون کیکها گذاشته نشده است.
■■جاسازی قرص و کپسول در کیکها عمدی بوده است

مدیرکل امور فرآوردههای غذایی و آشامیدنی سازمان غذا
و دارو گفت :جاس��ازی قرص و کپسول در برخی کیکهای
برند ایرانی به صورت عمدی و پس از تولید و خارج از کارخانه
انجام شده و احتماال یک اقدام برای تشویش اذهان عمومی
بوده است.
محمدحسین عزیزی افزود :مواردی که گزارش شده شامل
جاسازی قرص و کپسولهای مختلف از جمله آنتیبیوتیک
بوده که در داخل کیکهای چند برند معروف جاسازی شده

اظهارات مسؤوالن در  48ساعت گذشته درباره ماجرای کیکها و قرصها
نام و سمت

اظهارات

سیدمحمد صابری ،رئیس
اورژانس کرمان

 3کودک در شهرستان بافت و  4کودک در شهر کرمان بعد از مصرف کیک حاوی قرص به مراکز درمانی مراجعه کردند.

داروهای بررسی شده اغلب داروهای خانگی از جمله استامینوفن ،بروفن ،سیتریزین ،هیدروکسی زین ،متوکلوپرامید و حتی بلیستر خالی بوده و
به نظر میرسد ایجاد رعب و وحشت و تخریب وجهه صنایع غذایی به طور عام مورد هدف بوده است.
کیانوش جهانپور ،سخنگوی
این قرصها نمیتواند از مبدأ کارخانه در بین کیکها جاگذاری شده باشد ،چرا که طی مراحل پخت ،آمادهسازی و بستهبندی ،چنین امری
وزارت بهداشت
غیرممکن است و تنها راهی که میتوان این قرصها را در بین کیکها جاگذاری کرد این است که بعد از مرحله بستهبندی ،بستهها را باز کنند و
بعد از جاگذاری قرص ،بستهبندی آن را دوباره ببندند.
روابط عمومی یکی از
شرکتهای تولیدکننده کیک

به نظر میآید این اتفاق از سوی یکسری انسان با هدف خاص و برای خراب کردن برند موفقی مثل ما طراحی شده است .برای نخستینبار
چنین گزارشی از بندرعباس به ما اعالم شد که آن موضوع قبل از اتمام پیگیری ،توسط شاکی خصوصی اعالم رضایت شد و حاال از
سیستانوبلوچستان چنین اتفاقهایی گزارش میشود.

بهروز دهقان ،سرپرست مرکز
بهداشت چابهار

تمام کیکهای مشکوک با پیشنهاد دادستان چابهار از سراسر این شهرستان جمعآوری شد و در حال پیگیری موضوع هستیم .این اتفاق
نخستینبار  3هفته پیش در کنارک به ما اعالم شد و در حال پیگیری ماجرا بودیم که از امروز صبح مواردی در چابهار گزارش شد.

تاکنون بیش از  ۳۰آزمایش از سوی وزارت بهداشت بر روی این کیکها انجام شده است .هنوز  ۱۰آزمایش دیگر در دست انجام است اما
ساسان فرشی حقرو ،مدیرکل
جدیدترین نتایج آزمایشهای وزارت بهداشت بر روی این محصوالت نشان میدهد این قرصها از «نوع استامینوفن» و «آنتیهیستامین» بوده و
استاندارد آذربایجان شرقی
تاکنون اثری از قرصهای روانگردان و توهمزا در آنها دیده نشده است.
محمدحسین عزیزی ،مدیرکل
امور فرآوردههای غذایی و
آشامیدنی وزارت بهداشت

مواردی که گزارش شده شامل جاسازی قرص و کپسولهای مختلف از جمله قرص برنج یا ترامادول و در مواردی آنتیبیوتیک بوده که داخل
کیکهای چند برند معروف جاسازی شده است .بررسیها نشان میدهد این اقدام عمدی به منظور تشویش اذهان عمومی است.

هادی بهلولی ،مدیر بازرسی
و نظارت اتاق اصناف
نوبلوچستان
سیستا 

یکسری قرص در مناطق نیکشهر و چابهار در کیکهای خاصی کشف شده که در گشت مشترک از سوی وزارت بهداشت ،جمعآوری شده و در
حال حاضر در آزمایشگاههای این وزارتخانه در دست بررسی است.

سردار محمدمسعود زاهدیان،
رئیس پلیس مبارزه با
موادمخدر ناجا

تاکنون موردی از وجود قرصهای اکستازی در داخل محصوالت غذایی تولید داخل نداشتهایم .قاچاقچیان به خاطر جلوگیری از کشف،
موادمخدر را در بستههای مختلف از جمله موادغذایی جاسازی میکنند اما باید توجه داشت که محصوالت غذایی تولید داخل مجوز و آرم
وزارت بهداشت و پروانه بهرهبرداری دارند و مطمئنا کنترلهای الزم بر آنها اعمال میشود و تاکنون موردی در این راستا نداشتهایم.

شهرداری شام داد؛ الویری رئیس شورایعالی استانها ماند

انتخابات تکراری شوراها

هدایای ویژهای داده شد .علیرضا
احمدی ،نماینده مردم استان
قم در ش��ورای عالی استانها
و یکی از کاندیداهای تصاحب
ریاست این شورا پس از پایان
رایگیری برای انتخاب رئیس
شورای عالی استانها در جمع
خبرنگاران اظهار کرد :انتخابات
به گونهای برگزار ش��د که برخی دوستان آن را مهندسی و
مدیریت کرده بودند .وی تصریح کرد :در این میهمانی شاهد
بودیم برخی اعضای شورای عالی استانها شام را میهمان آقای
حناچی ،شهردار تهران بودند و در واقع میهمانی ویژهای برای
برخی از اعضا در مجموعه اراضی عباسآباد گرفته شد .نماینده
مردم استان قم ادامه داد :همچنین در این شب هدایایی از
قبیل هارد کامپیوتر ،کیف چرم نوین ،ترمه و ...به ارزش حدود
 3/5میلیون به میهمانان حاضر داده ش��د .حال این س��وال
مطرح میشود که چه لزومی دارد همزمان با شب انتخابات
هیأترئیسه شورای عالی استانها میهمانی ویژهای از سوی
شهردار تهران برگزارشود؟ همه این موارد برای مهندسی و
مدیریت انتخابات هیأترئیسه بوده است .احمدی همچنین
با اشاره به حضور نیافتن  3نفر از نمایندگان مردم خوزستان
در این جلسه شورای عالی استانها گفت :در حالی که وزارت
کشور حضور این  3نماینده را در جلسه شورای عالی استانها
قانونی اعالم کرده بود و طی یک نامه به ریاست شورای عالی
اس��تانها بر این موضوع تاکید کرده بود ،متاسفانه امروز از
حضور آنها در جلس��ه ممانعت شد .وی ادامه داد :همچنین
وزارت کش��ور از ریاست شورای عالی استانها خواسته بود

انتخابات در جلس��ه بعدی و با
حض��ور تمام اعضای ش��ورای
عالی استانها برگزار شود که
متاسفانه ریاست شورای عالی
اس��تانها به هیچکدام از این
موارد اعتنایی نکرد و در نهایت
انتخابات را ب��دون حضور این
افراد و مهندس��ی شده برگزار
کرد .به گزارش تس��نیم ،در جلسه پنجشنبه شورای عالی
استانها و در مرحله اول برای تصاحب ریاست این شورا علیرضا
احم��دی از قم و مرتضی الویری از تهران با همدیگر رقابت
کردند که در مرحله نخس��ت الویری  35رای و احمدی 34
رای را کسب کردند و با توجه به قوانین مبنی بر اینکه رئیس
باید اکثریت آرا را به خود اختصاص دهد بار دیگر انتخابات
کاندیداها برای تصاحب ریاست شورای عالی استانها برگزار
شد .در نوبت دوم الویری با کسب  40رای توانست به عنوان
رئیس سال سوم شورای عالی استانها در دوره پنجم انتخاب
شود .احمدی نیز در این دور  28رای کسب کرد.

■■توضیح�ات الوی�ری درباره حض�ور نیافت�ن نمایندگان
خوزستان در جلسه شورای عالی استانها

رئیس شورای عالیاستانهاتوضیحاتی درباره حضورنیافتن
 3عضو شورای عالی استانها و میهمانی چهارشنبهشب ارائه
کرد .به گزارش فارس ،مرتضی الویری ،رئیس ش��ورای عالی
استانها در جمع خبرنگاران درباره انتخابات هیأترئیسه اظهار
داشت :هر سال انتخابات هیأترئیسه در شورای عالی استانها
برگزار میش��ود و امروز هم این اتفاق افتاد .الویری در پاسخ
به پرسش��ی مبنی بر اینکه چرا  3نماینده استان خوزستان

است.
وی ادامه داد :بیشتر موارد در استانهای جنوبی از جمله
سیستانوبلوچستان و هرمزگان بوده و به نظر میرسد اقدامی
عمدی بوده اس��ت ،چون بستهبندی کیکها باز شده و بعد
قرص یا کپسولها در کیکها جاسازی شده است.
عزیزی گفت :بعد از گزارش این موارد بازرسان در مغازهها،
انبارها و کارخانهها موضوع را پیگیری کردند و هر چه در این
مراکز کارتنها و پاکتهای کیک را باز کردند ،در هیچکدام
چی��زی نبوده و فق��ط در مواردی بوده که کیک باز ش��ده،
دس��ت بچهها و دانشآموزان دیده شده است .مدیر کل امور
فرآوردههای غذایی و آش��امیدنی س��ازمان غذا و دارو گفت:
کیکهایی که در آنها این قرصها و کپسولها جاسازی شده
از برندهای معروف بودهاند اما در کارخانه یا مغازهها موردی از
وجود قرص یا کپسول در کیک مشاهده نشده است .وی افزود:
در خط تولید این کیکها مشکلی نبوده ،چون امکان ندارد که
قرص یا کپسول در فرآیند تولید سالم بماند ،بنابراین ممکن
است افرادی در بیرون کارخانه این اقدام را انجام داده باشند و
احتمال اینکه در کارخانه این اتفاق افتاده باشد بسیار بعید است.
عزیزی گفت :در مواردی که پاکت کیک بسته بوده ،قرص یا
کپسولی دیده نشده و فقط در مواردی این قرصها و کپسولها
دیده شده که پاکت کیک باز شده است.
مدیرکل امور فرآوردههای غذایی و آشامیدنی سازمان غذا
و دارو افزود :این نوع کیکهای مشکوک در استان تهران یا
استانهای ش��مالی دیده نشده و فقط در برخی استانهای
جنوب��ی از جمله سیس��تان و بلوچس��تان و هرمزگان دیده
شده است.
وی ادامه داد :ممکن است افرادی عامدانه از داخل یا خارج به
قصد خرابکاری این اقدام را انجام داده باشند که باید شناسایی
شوند اما تاکنون هیچ موردی از مسمومیت یا فوت ناشی از
مصرف این کیکها گزارش نشده است.
عزی��زی گفت :مواردی که این قرصها و کپس��ولها در
کیکها جاس��ازی شده بسیار کم بوده و حجم باالیی نبوده
است .اصال در کیکهای پلمب در مغازهها و فروشگاهها این
مشکل وجود ندارد و فقط در مواردی که کیکی خریداری شده
و دست افراد بوده این موارد گزارش شده است.
وی افزود :مردم خیالشان راحت باشد کیکهایی که در
مغازه وجود دارد ،مشکلی ندارد و امکان ندارد کیک تولیدی
در کارخانهها این مشکل را داشته باشد و خود صاحبان برند
این کیکها نیز شاکی و پیگیر هستند.

■■توضیح پلیس مبارزه با موادمخدر درباره کشف کیکهای
حاوی قرص

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر درباره ماجرای وجود قرص
در کیکهای خوراکی توضیحاتی ارائه کرد .سردار محمدمسعود
زاهدیان درباره انتشار تصاویری در فضای مجازی مبنی بر وجود
قرص در کیکهای خوراکی اظهار کرد :بررسیها حاکی از این
است که قاچاقچیان با بهرهمندی از جاسازیهای مختلف ،مواد
مخدر را قاچاق میکنند .وی درباره کیکهای کش��ف شده
گفت :بر اساس گزارش واصله از پلیس مبارزه با مواد مخدر
هرمزگان از یک دستگاه خودروی نیسان چند عدد کیک که
حاوی تعداد معدودی قرص بود ،کشف شد که برای تعیین
ماهیت به آزمایشگاه پلیس مبارزه با موادمخدر ارسال شده
است و تحقیقات در اینباره از سوی پلیس ادامه دارد.
در جلس��ه حضور نداشتند ،گفت 2 :عضو شورای خوزستان
ش��کایتی به دیوان عدالت اداری داشتند مبنی بر اینکه این
 3عضو نباید در جلسه شورای عالی حضور یابند .رأی دیوان
عدالت اداری هم مبنی بر این بود که این  3عضو در جلسه
حضور پیدا نکنند و 3نماینده جدید معرفی شوند که مدیرکل
بازرسی خوزستان ،اشکاالت و ایراداتی به انتخابهای جدید
گرفت و قرار ش��د ت��ا  24آذرماه این موضوع تعیین تکلیف
شود .وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا وزارت کشور
نامهای به ش��ورای عالی اس��تانها ارسال کرده که انتخابات
هیأترئیسه در هفته آینده برگزار شود ،گفت :تاکنون چنین
نامهای به دست ما نرسیده و چنین موضوعی نیز مطرح نشده
است.
رئیس شورای عالی استانها درباره هدایایی که در شب
انتخابات هیأترئیسه به اعضای شورای عالی استانها داده شده
است ،گفت :ما در طول سال  8تا  10دعوت از ناحیه شهرداری
تهران یا دستگاههای مختلف داریم و معموالً هم هدایایی به
این اعضا داده میشود .الویری خاطرنشان کرد :این موضوع
در طول سال به صورت متداول اتفاق میافتد .وی در پاسخ
به پرسش دیگری مبنی بر اینکه چرا شب انتخابات این دعوت
انجام شده است ،گفت :تاریخ دعوت را دستگاههای مختلف
مشخص میکنند و اعضای شورای عالی هم ماهی یک بار دور
یکدیگر جمع میشوند و باید از این فرصت استفاده کرد .الویری
درباره انتخابات نیز بیان داشت :در هر صورت انتخابات امروز به
درستی برگزار شد و هیأترئیسه شورای عالی استانها به مدت
یک سال به فعالیت خود ادامه خواهد داد .عضو هیأترئیسه
مجلس در پاسخ به پرسش دیگری درباره حضور نیافتن امیر
شهال ،نماینده مردم خراسان رضوی در شورای عالی استانها
گفت :از وی شکایتی به عمل آمده و دادستان اجازه حضور
در جلسات ش��ورای عالی استانها و شورای شهر مشهد را
نداده اس��ت ،البته شهال حکم برائت دریافت کرده که هنوز
تحویلش داده نشده است.

