
سخنگوی سازمان غذا و دارو گفت: 
»وجود قرص و کپسول کامال سالم 
و دست نخورده و بدون تغییر رنگ 
یا تغییر در قوام آن در محصوالت 
این  نشان می دهد که  اشاره  مورد 
در  تولید،  از  بعد  و  تعمدا  موارد 
سطح عرضه به انحای مختلف در 

برخی بسته ها قرار گرفته است.
وبدا،  از  نقل  به  سپید  گزارش  به 
خصوص  در  جهانپور  کیانوش 
قبیل  از  خارجی  اجسام  مشاهده 
بندی  بسته  در  کپسول  و  قرص 
و  ویفر  کیک،  محصوالت  برخی 
تولیدی  برند   ۱۲ به  منسوب   ...
گفت: »آنچه مشخص است قرص و 
کپسول بعد از خط تولید و در سطح 
خرابکارانه،  اقدامی  در  و  عرضه 
هدفمند و سازمان یافته به بسته بندی 
وارد شده  محصوالت  از  تعدادی 
و مشکلی در سطح خطوط تولید 
و بسته بندی و حتی عرضه کالن 
مجاز  پخش  شرکت های  مسیر  از 

و رسمی مشاهده نشده است.«
وی افزود: »تنها مرجع اظهار نظر در مورد محتوای 
این قرص و کپسول ها، آزمایشگاه مرجع سازمان 
غذا و دارو است و تا این لحظه گزارشی از وجود 
داروهای مخدر یا قرص برنج در نمونه های ارسالی 
 نداریم. داروهای بررسی شده اغلب داروهای خانگی 
از جمله استامینوفن، بروفن، ستیریزین، هیدروکسی 
به  بلیستر خالی بوده و  زین، متوکلوپرامید و حتی 
نظر می رسد ایجاد رعب و وحشت و تخریب وجهه 
صنایع غذایی به طور عام مورد هدف بوده است.«
رییس مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت 
کپسول  و  قرص  »وجود  گفت:  ادامه  در  بهداشت 
کامال سالم و دست نخورده و بدون تغییر رنگ یا 
تغییر در قوام آن در محصوالت مورد اشاره نشان 
در  تولید،  از  بعد  و  تعمدا  موارد  این  که  می دهد 
بسته ها  برخی  در  مختلف  انحای  به  عرضه  سطح 
قرار گرفته و شرکت تولیدی خاصی هم هدف این 
بلکه تخریب وجهه  اقدام خرابکارانه قرار نگرفته، 
یک  عنوان  به  کشور  شکالت  و  غذا  صنعت  کل 

صنعت پیشرو هدف گذاری شده است.«

و  شناسایی  از  گزارشی  »تاکنون  افزود:  جهانپور 
بازداشت عاملین این اقدام در دسترس نیست لکن 
موضوع فراتر از ماموریت حوزه سالمت بوده و ابعاد 
امنیتی و سیاسی داشته و دستگاه های مسئول جهت 

روشن شدن ابعاد آن به موضوع ورود کرده اند.«
کرد:  تاکید  دارو  و  غذا  سازمان  سخنگوی   
»فروشگاه های مواد غذایی مکلف به تامین فرآورده ها 
از شرکت های پخش معتبر و مجاز در قبال فاکتور 
رسمی فروش هستند و در صورت خرید از توزیع 
کننده های غیرمجاز در قبال پیامدهای آن پاسخگو 

بود.« خواهند 
توسط  شده  عرضه  »محصوالت  کرد:  تاکید  وی 
پیگیری  و  رهگیری  قابل  مجاز  پخش  شرکت های 
برخی فروشگاه ها و محل های  متاسفانه  است ولی 
کننده های  توزیع  از  را  غذایی  محصوالت  عرضه، 
پایین تر  قیمت هایی  به  شناسنامه  بدون  و  غیرمجاز 
و  کاالها  مدخل  دقیقا  مسیر  این  و  می کنند  تهیه 
فرآورده های غذایی، آرایشی و بهداشتی غیرمجاز، 

جعلی و تقلبی است .«
اولیای  از  پایان  در  دارو  و  غذا  سازمان  سخنگوی 

مدارس و دانش آموزان و مصرف کنندگان خواست 
محصوالت غذایی را از صرفا از فروشگاه های معتبر 
تهیه کرده و هنگام خرید به سالم بودن بسته بندی و 
دستکاری نشدن بسته های محصوالت دقت نموده و 
در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک، در سراسر 
کشور مراتب را به سامانه تلفنی ۱۹۰ گزارش کنند.«
گفتنی است در روزهای گذشته برخی محصوالت 
از  برخی  در   ... و  ویفر  و  کیک  همچون  غذایی 
نقاط کشور دیده شده که در بین آنها، کپسول هایی 
جاسازی شده بود. سخنگوی سازمان غذا و داروی 
اجسام  جاگذاری  »نحوه  بود:  گفته  پیش تر  کشور 
آن هم  است  گزارش شده  که  مواردی  در  خارجی 
 ۱۲ از  بیش  به  منسوب  از محصوالت  تعدادی  در 
شرکت مختلف، مشخصا در نواحی خاصی از نوار 
ساحلی جنوب کشور، ارتباطی به خطوط تولید و 
احتمال  به  و  نداشته  غذایی  صنایع  کارخانجات 
انگیزه های خاص در سطح عرضه  با  افرادی  قوی 
زمینه،  این  در  اقدام  اولین  و  داشته اند  مداخالتی 
رهگیری مسیر پخش این موارد هست که می تواند 

عامل یا عاملین را مشخص نماید.«

شناسایی نوع قرص های 
جاسازی شده در کیک ها

مدیر کل استاندارد آذربایجان شرقی 
هم با بیان این که تاکنون بیش از ۳۰ 
آزمایش از سوی وزارت بهداشت بر 
روی این کیک ها انجام شده است،  
اظهار کرد: »هنوز ۱۰ آزمایش دیگر 
در دست انجام است، اما جدیدترین 
نتایج آزمایش های وزارت بهداشت بر 
روی این محصوالت نشان می دهد که 
این قرص ها از "نوع استامینوفن" و 
"آنتی هیستامین" بوده و تاکنون اثری 
از قرص های روانگردان و توهم زا 

در آن ها دیده نشده است.«
به گزارش ایسنا، ساسان فرشی حق رو با 
تاکید بر این که در خط تولید کیک های 
آلوده به قرص مشکلی وجود نداشته 
در  قرص ها  این  »اگر  افزود:  است،  
خط تولید داخل کیک قرار داده شده 
بود، بعد از حرارت روکش کپسول 
از  کلی  به  نیز  قرص  و  می شد  آب 
بین می رفت؛ بنابراین مشخص است 
که عده ای جعبه کیک را باز کرده و قرص ها را در آن 
جاسازی کردند.« این مقام مسئول در ادامه در پاسخ 
به این که آیا امکان بسته بندی مجدد کیک بدون این که 
مصرف کنندگان متوجه شوند، وجود دارد یا نه، تصریح 
کرد: »این امکان برای کسانی که بخواهند تقلب کنند 
وجود دارد، اما کارشناسان می توانند متوجه باز و بسته 
شدن جعبه کیک بشوند.« فرشی حق رو با تاکید بر این که 
جاسازی قرص در کیک نمی تواند در فرآیند تولید اتفاق 
افتاده باشد، گفت: »تاکنون کیک های آلوده به قرص در 
استان های هرمزگان و سیستان و بلوچستان کشف شده 

و در ۱۲ برند مختلف مشاهده شده است.«
در همین رابطه رئیس هیات مدیره کانون انجمن های 
این که جاسازی  بر  تاکید  با  نیز  ایران  غذایی  صنایع 
قرص از نظر فنی نمی تواند در خط تولید اتفاق افتاده 
باشد، از پلمب شدن چند انبار نگهدارنده کیک های 
آلوده به قرص خبر داد و گفت: »اگر از این انبارها 
کیکی توزیع شده باشد از بازار جمع آوری شده است.«
مدیر بازرسی و نظارت اتاق اصناف سیستان و بلوچستان 
نیز اعالم کرد: »عوامل توزیع کیک های حاوی قرص 

شناسایی شدند.

امینی فرد، عضو کمیسیون بهداشت مجلس:

 تالش مجلس برای جلوگیری از دخل 
و تصرف دولت در بودجه سالمت

عضو کمیسیون بهداشت مجلس با تاکید بر اینکه با توجه به بدهی های 
انباشته، بودجه ۱۵ درصدی وزارت بهداشت جوابگو نیست، از تالش 
این کمیسیون برای پیش بینی حکمی در بودجه ۹۹ به منظور جلوگیری 
از دخل و تصرف دولت در یک درصد مالیات بر ارزش افزوده به 

بخش سالمت خبر داد.
محمد نعیم امینی فرد در مورد افزایش ۱۵ درصدی بودجه وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در الیحه ۹۹، گفت: »هر چند 
بودجه این وزراتخانه نسبت به سال گذشته ۱۵ درصد رشد داشته 
اما با توجه به تورم بیش از 4۰ درصدی و بدهی های انباشته شده از 

سالیان گذشته، جوابگو نیست.«
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی افزود: »در 
بسیاری از موارد میزان برخورد وزارت بهداشت و ارگان های وابسته با 
نرخ تورم ممکن است بسیار بیشتر از 4۰ درصد باشد بنابراین بودجه 
پیش بینی شده برای وزارت بهداشت ناکافی و انقباضی است.« وی ادامه 
داد: »افزایش بار بیماری های مزمن و اجرای راهنمای بالینی نیازهای 
جدیدی را در وزارت بهداشت ایجاد می کند که به طور قطع نیاز به 
افزایش بودجه بیشتری خواهیم داشت.« وی یادآور شد: »البته بودجه 
وزارت بهداشت در بسیاری از موارد محقق نمی شود زیرا نزدیک به 
6۰ درصد بودجه این وزراتخانه مربوط به درآمدهای اختصاصی است 
و مشخص نیست چند درصد آن تحقق پیدا کند بنابراین باید بودجه 
متناسب و متوازنی را برای حوزه بهداشت و درمان پیش بینی کرد.«

امینی فرد افزود: »مجلس در بودجه سال ۹8 پیش بینی کرد که یک 
درصد از درآمدهای مالیات بر ارزش افزوده به بخش بهداشت و 
درمان کشور اختصاص یابد و باید این یک درصد بدون دخل و 
تصرف در چارچوب قانون به وزارت بهداشت اختصاص می یافت 
اما متاسفانه سازمان برنامه و بودجه در این موضوع دخل و تصرف 
کرد.« این نماینده مردم در مجلس دهم یادآور شد: »بر این اساس در 
بودجه سال ۹۹ به دنبال این هستیم که حکم قانونی را پیش بینی کنیم 
که دولت امکان دخل و تصرف در یک درصد مالیات بر ارزش افزوده 
بخش سالمت و پولی که مردم برای سالمت خود به خزانه واریز 

می کنند را نداشته باشد و صرف امور دیگری غیر از سالمت نکند.«

 ارتباط افزایش کارانه پزشکان 
با بدهی سازمان های بیمه گر

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: »در طرح تحول 
سالمت به بهانه ماندگاری پزشکان در مناطق محروم کارانه آنها 
افزایش پیدا کرد و همین موضوع باعث ایجاد بدهی های سازمان 

تأمین اجتماعی و بیمه سالمت شد.«
بشیر خالقی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در گفت وگو 
با فارس، در واکنش به اعتراض برخی از پزشکان درباره پرداخت 
نشدن کارانه ها و تصمیم به لغو اعمال جراحی غیراورژانسی اظهار 
داشت: »در طرح تحول سالمت به بهانه ماندگاری پزشکان در 
مناطق محروم کارانه آنها افزایش پیدا کرد و همین موضوع باعث 

ایجاد بدهی های سازمان تأمین اجتماعی و بیمه سالمت شد.«
وی با بیان اینکه در حال حاضر بیمه سالمت بودجه خود را از 
محل بودجه عمومی و بیمه تأمین اجتماعی بودجه اش را از دستمزد 
کارگران تأمین می کند، اظهار داشت: »با توجه به شرایط سخت 
اقتصادی کشور و افزایش ناگهانی تعرفه ها این بیمه ها نیز با مشکالتی 
مواجه شده اند و توانایی پرداخت سریع بدهی های خود را ندارند.« 
خالقی با بیان اینکه الزم است پزشکان به شرایط سخت اقتصادی 
کشور توجه داشته باشند و مانند سال های گذشته در کنار مردم 
حضور یابند اظهار داشت: »پزشکان نباید پیش از بیش بر نگرانی 
مردم بیفزایند همچنین از بیمه ها نیز انتظار می رود دستورالعمل 

خاصی را برای پرداخت مطالبات مراکز درمانی به کار گیرند.«

خانه ملت
شماره ۱۵۵۵ ۲۳ آذر ۱۳۹8
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ماجرای قرص های جاسازی شده در کیک به کجا رسید؟

جهانپور:وقوعیکاقدامخرابکارانهسازمانیافتهمشهوداست
 موردی از قرص برنج یا مواد مخدر در نمونه های مکشوفه مشاهده نشده است

بیمه  طرح  درباره  بیمه سالمت،  سازمان  خدمات سالمت  بیمه  معاون 
سالمت پناهندگان )اتباع خارجی( در کشور توضیح داد.

به گزارش سپید، طرح بیمه سالمت پناهندگان از سال ۹4 طی توافق نامه ای 
عالی  کمیساریای  و  کشور  وزارت  خارجه  اتباع  امور  کل  اداره  با  که 
پناهندگان به امضا رسید، در حال اجرا است و پس از آن گروهی از 
پناهندگان شامل سه گروه بیماران خاص،  اتباع آسیب پذیر و اتباع غیر 
آسیب پذیر تحت پوشش بیمه سالمت هستند و پناهندگان قانونی می توانند 
با مراجعه به مراکز طرف قرارداد بیمه سالمت، خدمات و تعرفه بستری 

را مشابه ایرانی ها دریافت کنند.
بنابر اعالم بیمه سالمت، تمام اتباع باید از سوی وزارت کشور به این 
سازمان معرفی شوند و با در دست داشتن کارت سبز اقامت و مدارکی 

جهت اثبات هویت خانوادگی در صورتی پذیرش می شوند که توسط 
وزارت کشور به سازمان بیمه سالمت معرفی شده باشند و نام آنها در 
سامانه سازمان بیمه سالمت ثبت شده باشد. اکنون اما با آغاز طرح پوشش 
اجباری بیمه همگانی سالمت چه تغییراتی قرار است در روند بیمه شدن 

اتباع خارجی پیش آید؟ 
در همین راستا،  کوروش فرزین، معاون بیمه خدمات سالمت سازمان 
بیمه سالمت در گفت وگو با ایسنا، ضمن تاکید بر آنکه متولی امور اتباع،  
وزارت کشور و کمیساریای عالی پناهندگان هستند،  گفت: »اتباع از طریق 
قراردادی که کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل با وزارت کشور 

دارد به سازمان ما معرفی می شوند.«
وی با بیان اینکه روند آزمون ارزیابی وسع برای اتباع وجود ندارد، ادامه 

داد: »به همین دلیل تغییری در روند بیمه شدن اتباع به وجود نمی آید 
و مانند گذشته اتباع در دو قالب اتباع آسیب پذیر و اتباع غیرآسیب پذیر 
به سازمان بیمه سالمت معرفی می شوند که حق بیمه گروه اول توسط 
افراد  خود  توسط  دوم  گروه  بیمه  حق  و  پناهندگان  عالی  کمیساریای 

پرداخت می شود.«
معاون بیمه خدمات سالمت سازمان بیمه سالمت به دسته سوم و  چهارم 
اتباع اشاره کرد و گفت: »اتباعی که در قالب دانشجو به کشور آمده اند 
بیمه  سازمان  اقشار  سایر  صندوق  قالب  در  دانشگاه شان  طریق  از  نیز 
سالمت،  بیمه می شوند. دسته آخر نیز شامل اتباع غیرقانونی می شود که 
از هیچ نوع بیمه ای برخوردار نیستند؛ چراکه از سوی وزارت کشور به 

ما معرفی نشده اند.«

معاونت توسعه وزارت بهداشت طی نامه ای انتصاب ژن های خوب در 
این وزارتخانه را ممنوع اعالم کرد.

به گزارش سپید، سید کامل تقوی نژاد معاون توسعه وزارت بهداشت طی 
نامه ای خطاب به معاونین این وزارت خانه و روسای دانشگاه های علوم 

پزشکی شرایط انتصاب و نقل و انتقال مدیران را اعالم کرد.
متن این نامه به شرح زیر است:

کلیه معاونین ، مشاورین و روسای محترم دانشگاه های علوم پزشکی کشور
با سالم و احترام

پیرو دستورات مکرر مقام محترم وزارت قبل از صدور احکام توسط آن 
عزیزان برای سطوح مدیریتی مختلف رعایت موارد ذیل الزامی است:

۱- نصب افراد در پست هایی که در ساختار و تشکیالت وزارت بهداشت 
درمان و آموزش پزشکی و همچنین دانشگاه ها تعریف نشده است در 

قالب ابالغ انشایی از وجاهت قانونی برخوردار نمی باشد.
۲- کلیه همکاران قبل از صدورهرگونه حکم و ابالغ جهت مدیران کل 
معاونین و مشاورین و نفرات اول بعد از خود در دستگاه اجرایی ضمن 
کسب نظر مراجع ذی ربط ، نظر و تایید نهایی مقام محترم وزارت را اخذ 

نمایند. بدیهی است عدم تایید ایشان منجربه لغو حکم صادره خواهد شد.
۳- با توجه به شرایط حساس کشور و جو سیاسی قبل از انتخابات مجلس 
شورای اسالمی ، هرگونه نقل و انتقال و انتصاب مدیران ارشد در سطح 
استان ها که با فشار سیاسی و در راستای حمایت از جریان خاصی و 
توسط فرد یا جریان سیاسی محلی مورد بهره برداری قرار گیرد مطرود 

و غیر قابل قبول است.
گرفته،  قرار  تاکید  مورد  محترم  وزیر  توسط  بارها  که  همانگونه   -4
نزدیکان در پست های اجرایی و غیر اجرائی در  انتصاب وابستگان و 
سطح وزارتخانه ودانشگاه ها مذموم و غیر منطبق با شیوه شایسته ساالری 
با پرهیز از این شیوه  و عدالت خواهی دولت تدبیر و امید است. لذا 
ناپسند حتی در صورتی که بستگان و نزدیکان شایسته داریم با استفاده 
از اندیشه خردمندانه ایشان به شیوه نظرخواهی غیر مستقیم و غیر رسمی 
ازصدور هرگونه ابالغ اجرایی و مشورتی برای ایشان و تقویت ذهنیت 

ژن خوب در اذهان جامعه دوری جوییم.
توفیق همه عزیزان را از خداوند بزرگ مسئلت دارم.

سیدکامل تقوی نژاد، معاون توسعه مدیریت،منابع و برنامه ریز

آیا بیمه اجباری سالمت  شامل حال اتباع هم می شود؟

انتصاب ژن های خوب در وزارت بهداشت ممنوع


