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رهبر انقالب درگذشت تعدادی
از دانشجویان را تسلیت گفتند

...

یادداشت روز
امید ادیب
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هاشمیشاهرودی
فقیهساختارساز

یکی از مهم ترین اقداماتی که در هر نهضتی
بایدپیگیریشود،ضرورتایجادساختارهایی
برایپیگیریمنسجموهدفمنداهدافاست.
همواره اف ــرادی که به صــورت سیستمی و
ساختارمندبهسمتهدفهایطراحیشده
خودحرکتمیکنند،افرادموفقتریهستند
و پرکاری شان در طول تاریخ ،درخشان و
اثرگذار می شود .از این منظر شاید یکی از
مهمترینویژگیهایمرحومآیتا...هاشمی
شاهرودی در طول دهه ها مبارزه سیاسی و
علمی اش ،اهتمام به «ساختارسازی مبتنی
برنیازهایموجود»باشد.
ایــن فقیه مبارز به عنوان تنها شخصی که
از شهید سیدمحمدباقر صدر اجــازه کتبی
اجتهاد دارد ،زمانی که در ابتدای انقالب،
احساس کرد باید تشکیالتی بــرای مبارزه
منسجم با رژیم صدام ایجاد کند ،با هدایت
های استاد شهیدش ،مجلس اعالی انقالب
اسالمی عراق را پایه گذاری کرد .ثمره این
دوراندیشی و کالن نگری بعدها به ویژه بعد
از سقوط صدام دیده شد؛ به شکلی که این
مجلس تا مدت ها پرنفوذترین حزب سیاسی
در عراق به شمار می رفت.
دادســرا و شــورای حل اختالف دو یادگار
قضاییماندگار
این منش بعدها در مسئولیت هایی که این
چهره سیاسی در جمهوری اسالمی هم به
دســت آورد به وضــوح دیــده می شــود؛ وقتی
وی در مرداد  78به عنوان رئیس قوه قضاییه
انتخاب شد ،اهمیت احیای دادسراها را به
عنوان اصلی ترین حلقه مفقود شده اصالح
دستگاه قضا احساس کرد و از همان ماه های
نخستین بر اصالح ساختار دستگاه قضایی
اهتمام ورزید .به همین دلیل پس از حل موانع
قانونی ،به سرعت اقــدام به احیای این نهاد
مهم قضایی کرد تا از انباشت انبوه پرونده های
قضایی جلوگیری شود( .هر چند مشکالت
دستگاه قضا بیش از ظرفیت آن زمان بود و حل
تدریجیآنمدتهابهطولانجامید).تأسیس
شوراهای حل اختالف به عنوان یادگاری از
وی برای کاهش ورودی پرونده ها ،اقدام قابل
ذکردیگریاستکهنبایدازآنصرفنظرکرد.
از باب ادای دین همین جا باید گفت که اهالی
علم حقوق ،فصول متعددی در شرح خدمات
رئیس سابق قوه قضاییه و اقدامات وی در
مدرن کردن دستگاه قضایی آن زمان نگاشته
و البته انتقاداتی به مدیریت وی داشته اند که
موضوع اصلی این یادداشت نیست.
ایجادهیئتتنظیمروابطقوایسهگانه
یکیدیگرازفرازهایزندگیسیاسیاینفقیه
سرشناس،ایستادندرنقطهتنظیمروابطقوای
سه گانه و حل اختالف آن ها بــود .به عبارت
دیگر این ویژگی منحصر به فرد وی در ایجاد و
پرورش ساختارها موجب شد تا در مرداد 90
زمانی که هیئت عالی حل اختالف و تنظیم
روابطقوایسهگانهبرایاولینبارتشکیلشد،
با حکم رهبر انقالب به عنوان اولین رئیس این
هیئت منصوب شود .هیئتی که به شدت جای
آندرساختارسیاسیکشوراحساسمیشد.
البته شاید یکی از مهم ترین مراحل زندگی
سیاسی ایــن چهره مطرح سیاسی ،مدت
کوتاهی اســت که او به عنوان رئیس مجمع
تشخیص مصلحت منصوب شد .شرکت آیت
ا ...هاشمی شــاهــرودی در جلسات مجمع
تشخیصمصلحتنظامازاولمهر 96آغازودر
 14تیر 97بهپایانرسید.بااینحالاثرگذاری
هاشمی شاهرودی در مجمع فراتر از یک سال
و به شکلی بود که رهبر انقالب در پیام تسلیت
خودازویبهعنوان«رئیسیموفقبرایمجمع
تشخیص» یاد کردند .رئیس فقید مجمع در
همین مدت کوتاه توانست این نهاد مهم را
به نقش اصلی آن به عنوان بازوی مشورتی و
نظارتیرهبریبراینظارتبراجرایسیاست
هایکلینظامنزدیککند.
آیتا...هاشمیشاهرودیخودمیراثدارتفکر
شهید صدر بود و امروز باید گفت او این میراث
را در قالب تجربه نزدیک به پنج دهه از زندگی
سیاسیخودبرایآیندگانگذاشتهاست.
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ماجرای2خبروحکایت
مارادونا!

دوخبردردومکانوبسیارمتفاوتامامشترک،در
ایجاد یک سوال.در شورای تیتر روزنامه ،همکارم
خبری را نقل کرد که همه تعجب کردند و این که
خیری در یکی از مناطق محروم آمادگی خود را
برای احداث یک سد وقفی اعالم می کند ولی به
دلیلاینکهردیفقانونیبرایجذبکمک خیران
آبخیزداری وجود ندارد! موفق به احداث سد نمی
شود(.آبدرخانهوماتشنهلبانمیگردیم)منطقه
تشنه،خیریآمدهولیقانون«سد»این«سد»است.
نمیخواهمبگویمقانونشکنییاکارشکنیشده
و مردم ،اراضی و یک منطقه همچنان تشنه باقی
مانده اند ولی چرا باید این دستگاه های متولی
تدابیر قانونی نداشته و از قبل دلو وریسمان تهیه
نکرده باشند و امروز به دلیل نبود قانون ،این پروژه
معلقبماندومردمومنطقهتشنهبمانند!
باالخرهوقتیفرهنگسقایی،آبرسانیواحداث
آب انبار یکی از فرهنگ های رایــج ایــران بــوده و
هست ،آیا نباید متولیان به دوران فعلی و نیازهای
روز وصل شوند و جایگزین آن را که سد و عملیات
آبخیزداری و ...اســت ،در فایل کــاری خود قرار
دهند .بگذریم از این ماجرا ،خواستم بگویم گاهی
قانون ،البته چه عرض کنم ،به خاطر نبود تدبیر

مجبوریمازکناردریاتشنهبرگردیم!
اما خبر دوم که باز سوالی مشابه خبر اول برایم
ایجاد کرد این بود که همکارم گفت داوطلبی در
یکی از شهرستان های خراسان شمالی برای
پروژه گردشگری شال و کاله و به اداره گردشگری
مراجعه می کند .کارشناس مربوط حرف هایش
را گوش می کندو می گوید کاری ضروری دارم،
منتظرباشبرمیگردم.اومیرودامادیگرمراجعه
کننده موفق به دیــدار وی نمی شود .ولی بعد از
مدتهادستگاهمتولیمیگویددراینشهرستان
امکانموافقتنیست!بایدبرایمرکزاستانتغییر
درخواستدهید.
چرا باید در شهرستان نیازمند ،متقاضی موجود
باشد ولی در عمل با در بسته رو به رو شود ،این
در حالی است که ابتدا متولی استانی به دنبال
متقاضی می چرخد و سرمایه گذار را پیدا می کند
ولیدستگاهمربوطشهرستانپسازموافقتاولیه
اورامنتظرمیگذاردودرنهایتاورابهمرکزاستان
«شوت»میکند.چرا؟
موانعقانونیکهنبوده،نیازشهرستانهمکهبوده
استپسچرااینپروژهگردشگریکهامکانایجاد
چند شغل را فراهم می آورد ،موتورش استارت
نخوردهاست؟
جان سخن این که ،در دو خبر یاد شده یک وجه
مشترک وجود دارد ؛ آن که هم برای احداث سد،
بودجه اش بود و متقاضی داشت و در عین نیاز به
مانع خورد و هم در احداث این پروژه گردشگری
متقاضیبودهودرعیننیازبهمانعخورد.چرا؟
آیا باز هم می توان داد سخن از تحریم و نبود بودجه
و سرمایه گذار و ...سر داد یا این که اشکال در خود
ماست.یادآنمثلمعروفافتادمکه«مارادوناراول
کن،غضنفررابچسب!»

همزمان با ارائه الیحه بودجه  98به مجلس مطرح شد:

وعده ها و اعترافات اقتصادی روحانی در بهارستان
سال آینده همه شستا وارد بورس می شود

محمد اکبری  -رئیس جمهور که برای ارائه الیحه
بودجه به مجلس آمده بود ،ضمن تشریح محورهای
اصلی الیحه بودجه  ،98اعترافات اقتصادی قابل
توجهی داشت که از جمله آن ها صفر شدن ذخایر
اسکناسارزدراوایلامسالوگرانفروشیخدمات
دولتیوهزینهتمامشدهباالدردستگاههایدولتی
بود .روحانی همچنین وعده های جدیدی را مطرح
کردکهمهمترینآنهاحضورهلدینگشستاباهمه
زیرمجموعههایشدربورسبود.
به گزارش خراسان سرانجام پس از دو هفته تاخیر
دولتدرارائهسنددخلوخرجسال 98بهمجلس،
حسن روحانی روز گذشته در مجلس حضور یافت.
ویدرسخنرانیارائهالیحهبودجهاظهارکرد :آنچه
آمریکادرسال ۹۷مدنظرداشتدوموضوع ناامیدی
ملتایرانبهآیندهنظاموالقایناکارآمدینظامبود
تامردمتصورکننددولتبراوضاعمسلطنیستوبه
تعبیر برخی سایت ها و روزنامه هایی که متاسفانه
گاهی نادرست و ناپسند است دولت کشور را رها
کردهواوضاعازکنترلخارجشدهاست.
▪اوایلسال،ذخیرهاسکناسارزصفربود

وی با بیان این که مردم ما شاید همه ریزهکاریها
را ندانند ،افزود :ما اوایل سال  97در مقطعی قرار
گرفتیم که ذخیره اسکناس ارزی تقریب ًا صفر بود،
آن التهابات در بازار به وجود آمد و دولت ناچار
شد برای آرام کردن بازار و نجات کشور از التهاب
،تصمیماتی هرچند سخت بگیرد و اجــرا کند و
برای دولت نه اولویت اول و دوم که اولویت سوم
بود .وی در توضیح اقدامات دولت در چند ماه
گذشته برای کنترل التهاب بازار به نمایندگان
مجلس گفت :او ًال بانک مرکزی ما تصمیم گرفت
که بر مبنای مشکالت روزمره برنامهریزی نکند،
در گذشته بانک مرکزی هر روز که در بازار التهابی
پیش میآمد ناچار میشد پول و اسکناس بیشتری
به بازار عرضه کند تا جلوی التهاب را بگیرد ،اما
امروز بر عکس عمل کردیم .رئیس جمهور با بیان
این که امروز ذخایر بانک مرکزی از لحاظ ذخایر
اسکناس از هر روز دیگر بهتر است ،افزود :امروز
مشکالت بانک مرکزی به حداقل ممکن رسیده
است و تالش برای روابط بانکی با دیگر کشورهای
دیگر به رغم تحریم ادامه دارد و در واقع ثبات مالی
و ارزی را در یکی دو ماه گذشته به ویژه بعد از 13
آبان شاهد هستیم.

▪وابستگی 81هزارمیلیاردتومانیصندوقهای
بازنشستگیبهبودجه

رئیس جمهور گفت :به نیروهای مسلح دو حقوق
میدهیم؛حقوقشاغالنوتمامحقوقبازنشستگان
نیروهایمسلح.دربودجهسال،98حدود 81هزار
میلیارد تومان برای کمک به صندوقها پرداخت
میکنیم و از  110هــزار میلیارد تومان در بخش
رفاهی در بودجه 81،98هزار میلیارد تومان برای
بخش صندوقهاست .وی تصریح کرد :چه زمانی
باید صندوقها را در مسیر درست قرار دهیم؟ تا کی
بایدبودجهصندوقهاازبودجهساالنهپرداختشود؟
پساینهمهسرمایهگذاریبرایصندوقچهبود؟
▪اعتراف روحانی به گران فروشی دولت با ذکر
مثالیازسرانههزینهدانشآموزان

وی افــزود :دولــت خدمات را گــران به مــردم ارائه
میکند و اگــر شما میخواهید از گرانفروشی
صحبت کنید لطفا نــام دولــت را در ایــن فهرست
بگذارید.روحانی با اشــاره به ایــن که ما بــرای هر
دانشآموز به طور متوسط چهار میلیون تومان از
خزانهمردموبیتالمالهزینهمیکنیم،گفت:البته
به طور متوسط ،در حالی که اگر دولت بخواهد این
خدمت را از مردم بخرد و مردم خودشان این کار را
انجام دهند ،حداکثر یک میلیون تومان میشود ،
چهار برابر از پول بیتالمال برای یک دانشآموز
هزینه میکنیم در حالی که میتوانیم این را ارزان
کنیم.رئیسجمهورتاکیدکرد:البتهاینکاریکساله
امکانپذیرنیستوممکناستپنجتا 10سالطول
بکشد؛امسالدربودجهاینپیشنهادراارائهکردیمکه
سالآیندهحداقل 10درصدبهصورتخریدخدمت
باشدواینمیتوانددرآیندهنیزباتصویبنمایندگان
مجلسشورایاسالمیادامهپیداکند.
▪ ســال  ،98ســال عــرضــه بـــزرگ بنگاههای
اقتصادیبهبازارسرمایهاست

روحانیبابیاناینکهباقولیکهوزیرجدیدکارداده،
سال،98سالعرضهبزرگبنگاههایاقتصادیبه
بازارسرمایهخواهدبودافزود:انشاءا...همهشستا،
بهبازارسرمایهخواهدآمد.البتهدرهمهاینکارهایی
که میخواهیم بکنیم ،بعضیها ضرر میکنند.
هیئت مدیرههای مختلف ،مجمعهای مختلف و
داستانهایی وجود دارد .بنابراین برای این که از
اینهابگذریم،بایدهمهتوانمانرابهکاربگیریم.

ایسنا-پیام تسلیت مقام معظم رهبری در پی حادثه درگذشت دانشجویان دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات منتشر شد .در این پیام با اشاره به درگذشت تعدادی از دانشجویان و زخمی
شدن تعدادی دیگر آمده است:حادث ه مصیبت بار امروز بسیار دردآور و تأسفبار است .این جانب ضمن ابراز همدردی با مصیبتدیدگان و عموم جامع ه دانشگاهی ،به هم ه بازماندگان
این عزیزان تسلیت عرض می کنم و شفای مجروحان را از خداوند متعال مسئلت می نمایم و از خداوند صبر و اجر برای خانوادههای داغدار طلب می کنم .

حرفمردم



ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

پیامك2000999 :

•• چــرا نــرخ مهریه را بــا تــوجــه بــه افــزایــش
دستمزدها و نرخ تورم محاسبه نمی کنند؟
ایــن چه عدالتی اســت که به خاطر حباب
سکه که یک مشت مفسد اقتصادی به وجود
آورده اند باید خیل عظیمی از جوانان ما که
سازندگان آینده مملکت هستند زندانی
باشند؟!
•• آیا مدعی العموم فقط درخصوص جرایم
سیاسی،اجتماعی می تواند ورود کند؟ اگر
غیر از این است چرا به نمایندگی ازمردم با
تولیدکنندگانموادلبنیبرخوردنمیکنند؟
تعزیرات که می گوید ازدست ماغیراز جریمه
کاری ساخته نیست.
•• دوره قبل قبض تلفنم تا تاریخ 97.8.30
مبلغ  86هزار تومان بود که پرداخت کردم.
امــا در دوره جــدیــد یعنی از  97.9.1تا
 97.10.4قبض برایم آمده به مبلغ 105
هزار تومان که  135هزار تومان هم بدهی
قبلی دارد .چطور چنین چیزی امکان دارد؟
با هرجا که تماس می گیرم روی پیغام گیر
هستند و جواب نمی دهند.
•• تصور کنید در رسانه های خارجی از ما
بگویند که یک دانش آموز بر اثر آتش سوزی در
کالس درس فوت شد .واقعا زشته!
•• هرجاکه می روی تا قلم به دست می گیرند
فوری فیش کارمزد می نویسند! مگرآن آقای
کارمند یا مسئول حقوق نمی گیرد؟ به خدا
ارزش کاری آن کارمند یا مسئول و اداره زیر
سوال می رود .از طرفی این پول ها به جیب
چه کسی یا کسانی می رود؟
•• وقتی بعد از موج گرانی مربوط به دالر و
طال ،پارچه فــروش ها به دنبال هر کــدام از
کرپ های شان پسوند یک کشور خارجی
را اضافه کردند و کرپ های متری  20هزار
تومان و  30هزار تومان قبلی را به نام کرپ

ایتا،
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های آلمانی  ،آمریکایی  ،فرانسوی و ...تغییر
دادند و به بهانه گرانی دالر متری صد هزار
تومان و بیشتر به مردم فروختند معلومه که
مردم بینوای بی درآمد که در این بار گرانی به
شر شکم شان هم گیر کرده اند ،از یک شنبه
بازار پارچه های ارزان استقبال می کنند.
•• فساد 6000میلیارد تومانی! من 10سال
کار کنم می شه  120میلیون تومان .صد
ســال کــار کنم میشه یــک میلیارد و 200
میلیون تومان .در شرایطی که یک راننده
مجبوره برای خرج زندگیش بیاد تو طرح زوج
وفرد و یک بار هم دوربین های کنترل ترافیک
خطا نمی زنند که راننده جریمه نشه یا اون
افسر یک بارکوتاه نمیاد .بعدش چطور شش
هزارمیلیارد اختالس میشه و مسئوالن مدتی
بعد می فهمند؟!
•• خانم ابتکار به خودشان افتخار کنند که
اختالل ارتباطی در خانواده های ایرانی رو به
افزایش است و تاکنون هیچ کار مفیدی برای
رفع آن انجام نداده اند!
•• تخفیف در فروشگاه های شهرداری عوام
فریبی اســت؛ البته این مسئله در خصوص
فروشگاه های رفاه هم صدق می کنه.اول
قیمت را مــی برند بــاال ،بعد مثال تخفیف
30درصــد می زنند که تــازه با اعمال آن به
قیمت اصلی کاال می رسیم!
•• ب ــاز طــرفــدارهــای اســتــقــال بــه ســتــاره
پرسپولیس گیر دادند.خسته نمی شوند!
شما همین طور به انتقاد های الکی ادامه
بدهید و پرسپولیس هم به برد هاش!
•• آقــای پزشکیان اگر شما به جای کارمند
گمرک بودید چه کار می کردید آن هم وقتی
به شما این طور حرف زشت زده شود؟ کار
مردم با توهین درست نمی شود.
•• تیترصفحه آخرروزنامه تان نوشته مواضع
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عجیب پزشکیان .متن را خواندم اصال عجیب
نبود .نمی دانم چرا روزنامه تان این قدر این
موضوع را بزرگ می کند؟ به نظر من بیرون
انداختن نماینده با آن وضع اصال کاردرستی
نبود.
جوابیه وزارت بهداشت
پیرو درج مطلبی با عنوان «فروش بدون نسخه
داروی زولپیدم» به استحضار می رساند:
داروی زولپیدم داروی ــی تــازه وارد و کمتر
شناخته شــده اســت که توسط بسیاری از
افــراد جایگزین بیشتر خــواب آورهــا شده و
حتی نگرانی های مرسوم در مصرف دیگر
آرام بخش هــا و خــواب آورهـــای ابتدایی،
ظاهرا در مصرف این دارو وجــود نداشت.
این دارو به هیچ وجه بــدون نسخه نیست و
مصرف خودسرانه و خود تجویزی آن منجر
به برخورد با افراد زیادی شده است زیرا حاال
بــدون مصرف زولپیدم حتی قــادر به ادامه
زندگی خود نیستند .پیش از این کارشناسان
بارها از اعتیاد به زولپیدم در میان جوانان،
ورزشــکــاران ،دانــش آمــوزان و دانشجویان
گزارش هایی داده اند که لزوم پرداختن به
ایــن اعتیاد مــدرن و هشدار دربــاره مصرف
خودسرانه این دارو را دوچندان می کند.
زولپیدم نه تنها یک داروی کم عارضه نیست
بلکه ســوء مصرف و مصرف خودسرانه آن
عـــوارض متعددی مثل اخــتــال حافظه،
رفتارهای عجیب و لجام گسیخته ،اختالل
خــواب ،اختالل شناختی و بعضا مــواردی
از مرگ مشکوک را به دنبال داشته است.
هرگونه ارائــه این دارو بدون نسخه و تجویز
پزشک خالف مقررات دارویی کشور و قابل
پیگرد قانونی است.
دکتر زارع نژاد -مشاور وزیر و رئیس مرکز
روابط عمومی وزارت بهداشت

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس:

مسئوالن مدرسه؛ مقصر حادثه آتش سوزی زاهدان

ازسویکمیسیونآموزشوتحقیقاتمجلس،مدرسه«اسوهحسنه»زاهدان
 100د رصدغیراستاندارداستومسئوالنآنمقصردرآتشسوزیشناخته
شدند.سخنگوی این کمیسیون گفت :یک شنبه آینده مسئوالن آموزش و
پرورشوسازمانبرنامهوبودجهگزارشاقدامهایانجامشدهپسازحادثه
آتشسوزیمدرسهدرزاهدانرابهکمیسیونارائهمیکنند.بهگزارشخانه
ملت ،سید «حمایت میرزاده» افزود :اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات
برای بررسی زوایای پنهان این حادثه سفری به زاهدان داشتند که فیلم و

تصاویری از حادثه در اختیار کمیسیون قرار گرفت و بر اساس این گزارش،
مدرسهبهطورقطعغیراستانداردشناختهشد.وییادآورشد:مدرسهقبلی
که دانش آموزان در آن تحصیل میکردند ،دارای مجوز نوسازی آموزش و
پرورشبودکهبهدلیلاجارهایبودناینمکانوپایانمهلتآن،دانشآموزان
بهمکانجدیدمنتقلشدنددرحالیکهمدیرانمدرسهطینامهایبهآموزش
و پرورش اعالم کردند که قصد تغییر مکان مدرسه را دارند اما منتظر تایید
بازرساننشدندودر 15آبانماهبهمکانجدیدنقلمکانکردند.

پیگیری برندهای متخلف تولید اسنک حجیم شده

متخلفان نامرئی سالمت غذایی

چند روز پیش خبری با عنوان استفاده از ذرت دامی در دو برند معروف
اسنک حجیم شده (پفک) رسانه ای شد و سخنگوی سازمان غذا و داروی
کشور ،از احتمال تعطیلی موقت یا دایم برخی خطوط تولید دو برند
معروف اسنک پف کرده که از ذرت دام در تولید محصوالتشان استفاده
کردهاند ،خبر داد.
دکتر کیانوش جهانپور به ایسنا گفته بود ،بررسی ها حاکی از آن است که
حداقل دو شرکت این تخلف را داشته اند و موضوع هم از جنبه علمی و فنی
و هم از جنبه رعایت مقررات پایبند بودن به اصول اولیه ،در دست بررسی
های تکمیلی و اقدام است و قطعا هر شرکتی که این اتفاق را رقم زده باشد،
مدیرعامل و مسئول فنی اش پاسخ گو خواهند بود و حتی ممکن است به
تشخیص مراجع ذی صالح و حسب مقررات ،به تعطیلی موقت یا دایم
برخی از خطوط تولید هم منجر شود.
با وجود این تخلف آشکار در تولید ماده ای غذایی ،از برندهای متخلف
نامی برده نشده است؛ با این که ممکن است محصوالت این دو شرکت
تولید کننده که از ذرت دامی در تولید محصوالت خود استفاده کرده
اند ،همچنان در بازار وجود داشته باشد اما اطالع رسانی و صیانت از
سالمت مردم به خوبی از سوی سازمان غذا و داروی کشور انجام نشده
است .از آن جا که موضوع سالمت جامعه در هر مقوله ای از اهمیت
بــرخــوردار است و ضــرورت اطــاع رسانی به مــردم به ویــژه در مقوله
سالمت در اولویت قرار دارد ،همچنین با توجه به این که یکی از اصلی
ترین مصرف کنندگان اسنک حجیم شده یا همان پفک ،افراد با سنین

کمتر هستند ،برای اطالع از نام برندهای متخلف و آگاه سازی مردم
به منظور صیانت از سالمت جامعه ،با سخنگوی سازمان غذا و داروی
کشور گفت و گو می کنیم.
جهانپور  ،سخنگوی سازمان غذا و داروی کشور در گفت و گو با «خراسان»
پاسخ گوی سواالت ما بود که در ادامه می خوانید:
شنیده می شود یکی از این برندهای متخلف که از ذرت دامی برای
تولید اسنک های حجیم شده (پفک) استفاده کرده ،شرکت  ...بوده
است ،آیا این قضیه را تایید می کنید؟
خیر  .اسامی را اگر الزم باشد رسانه ای می کنیم .این مورد در حال بررسی
است و دو شرکتی که تخلف کرده اند ،خطوط تولید غالت حجیم شده بر
پایه ذرت آن ها متوقف و پرونده آن ها به دستگاه قضایی ارجاع شده است.
اما در این قضیه ،بحث سالمت مردم مطرح است و باید نام این دو شرکت
اعالم شود تا مردم برای مراقبت از سالمت خود ،آن محصول را استفاده
نکنند.
لزوم و دلیلی ندارد نام شرکت را اعالم کنید به ویژه قبل از این که پرونده
قضایی تکمیل شود.
به هر حال مردم در حال استفاده از این محصول هستند و در قبال
سالمتشانمسئولهستیمتابیشترازاینسالمتآنهاتهدیدنشود.
به نظر بنده ،قبل از قطعی شدن احکام قضایی ،این کار مطابق قانون
نیست.شما می توانید مشروح این گزارش را در روزنامه خراسان رضوی یا
در سایت  khorasannews.comبخوانید.
khorasannews.com
مخاطبان محترم می توانند مطالب مربوط
به تیتر های زیر را که در صفحه اول آمده
است  ،در شماره امــروز روزنامه خراسان
رضوی یا سایت اینترنتی روزنامه خراسان
به نشانیwww.khorasannews.com
مطالعهکنند.
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