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واکنشسخنگویسازمانغذاوداروبهخبر
«خوکیبودنبخشیازژلههایوارداتیموجود
در بازار»

موضوعژالتینبامنشأخوکیصحتندارد

کیانوش جهان پور مدیر کل روابط عمومی و سخنگوی
سازمان غذا و دارو در واکنش به کلیپی که به تازگی در
فضای مجازی منتشر شده و حاکی از ورود ژله با منشأ
استخوان خوک در کشور است ،گفت« :قطعا ژالتین های
مجاز موجود در بازار با برچسب اصالت کاال  ،فاقد هر گونه
منشأ خوکی است ».مدتی است که خبرهای منتشر شده
در کانال های متفاوت حکایت از ورود ژالتین با منشا
خوکی به کشور دارد و خبرگزاری پویا نیز مدعی خبری با
عنوان «خوکی بودن بخشی از ژالتین وارداتی» شد.
خبرگزاری پویا در روزهــای اخیر با ارائــه مستنداتی،
از "خوکی بــودن بخشی از ژلههای وارداتــی موجود در
بازار کشورمان" گفت و مدعی شد به دلیل دقیق نبودن
استفاده از روش  PCRبرای تشخیص خوکی یا گاوی بودن
ژلههای وارداتــی ،ژله هایی با منشأ خوکی بهراحتی در
بازار کشورمان بهفروش میرسد .با توجه به واردات بسیار
گسترده ژالتین به کشور و مصرف آن در صنایع مختلف
غذایی در قالب ژلهها ،پاستیل و ...اطالع از منشأ این
ژالتین های وارداتــی و حالل و حرام بودن آن از اهمیت
مضاعفی برخوردار است .به تازگی و در ادامه این ماجرا
با توجه به تشکیک در منشأ ژالتینهای وارداتی به کشور
و مشکوک بودن این ژالتینها به خوکی بودن ،تعدادی
از مستندسازان جوان کشورمان اقدام به تولید مستندی
کوتاه با عنوان "استخوان خــوک" درب ــاره منشأ تولید
ژالتینهای وارداتی به کشورمان کردهاند.
مهدی سامنی ،تهیهکننده این مستند توضیحاتی درباره
چرایی و نحوه ساخت این مستند ارائه کرده است« :ساخت
پروژه "استخوان خوک" از آنجا شروع شد که مطلع شدیم
برخی از اشخاصی که در حوزه سالمت مشغول به کارند،
دالیل و شواهدی در دست دارنــد که حکایت از واردات
ژالتینهای خوکی به کشور دارد! از آن جایی که خوک و
مشتقات آن در اسالم حرام است ،این مسئله مورد توجه
تیم ما قرار گرفت».
در پی مورد توجه قرار گرفتن دوباره این موضوع به واسطه
شبکه های اجتماعی و اخبار برخی رسانه ها با کیانوش
جهان پور مدیر کل روابط عمومی و سخنگوی سازمان
غذا و دارو تماسی داشتیم که وی در پاسخ به خراسان
گفت« :موضوع ژالتین با منشأ خوکی صحت نــدارد و
متاسفانه پخش یک کلیپ مربوط به چندسال قبل در
شبکه های مجازی ،اقدام غیر اخالقی بوده که صورت
گرفته است.
هیچ ژالتینی بدون مجوز سازمان غذا و دارو امکان ترخیص
ندارد و قطعا ژالتین های مجاز موجود دربازار با برچسب
اصالت کاال  ،فاقد هر گونه منشأ خوکی است و قابلیت
افتراق آن در آزمایشگاههای غذا و دارو وجود دارد».

چه کسانی پشت پرده تصمیم جنجالی ترامپ بودند؟

ترامپ و آخر الزمان مسیحی

فادرانی-آنگونهکهرسانههایآمریکاییبیانمیکنندبه
دلیلغیرمنتظرهبودنتصمیمترامپبرایانتقالسفارت
آمریکا از تل آویو به بیت المقدس ،مقدمات این کار آماده
نیستوحداقلسهتاچهارسالپروژهانتقالسفارتآمریکا
طول خواهد کشید .به این ترتیب در صورت سر کار آمدن
رئیس جمهور دیگری در سال  ۲۰۲۰که مخالف سیاست
دولت ترامپ باشد ،سفارت آمریکا در بیت المقدس ممکن
است هرگز باز نشود .به بیان دیگر ترامپ با این اقدام بخش
بزرگی از سبد رای حزب جمهوری خواه ،یعنی "مسیحیان
صهیونیست" را بــرای انتخابات  2020با خــود همراه
ساخته است .امری که می تواند نوعی تضمین پیروزی
او در انتخابات ریاست جمهوری آینده محسوب شود.
بنابراینتحلیلگرانمعتقدندتصمیمترامپبرایبهرسمیت

شناختنقدسبهعنوانپایتختاسرائیل،حاصلیکالبی
گسترده بود .یک روزنامه آمریکایی ،افراد پشت پرده این
تصمیمرابررسیکرد.بهگزارشروزنامهلسآنجلستایمز،
ترامپ برای اعالن قدس به عنوان پایتخت اسرائیل – یکی
از مهم ترین و پرخطرترین تصمیمات در جهان در دوره
ریاستجمهوری او – یک دلیل اصلی را در بیانیهاش
خالصه کرد .ترامپ روز چهارشنبه از کاخ سفید گفت" :در
حالی که روسای جمهور سابق از این (انتقال سفارت) یک
وعده انتخاباتی بزرگ ساخته و در انجام آن ناکام مان دهاند،
امــروز ،من (آن) را انجام میدهم ".شاید تصمیم ترامپ،
باعث نگرانی خیلی ها در سراسر جهان شده است .اما
تصمیممزبور،بهخوبیبامحاسبهسیاسیترامپودیدگاه
شخصیاش از حکومت منطبق اســت.از دیدگاه ترامپ،

او رئیس جمهوری است که به سمت تغییر "تاریخی" در
حال حرکت است .در حالی که اطرافیانش خواهان اتخاذ
مواضع مبهم هستند .او رئیس جمهوری است که صریحا
از قضاوت نخبگان انتقاد میکند .او رئیس جمهوری است
که "وعدههای محققشده" را میشمارد .در این میان ،آن
وعدههایی که به رأیدهندگان داده شده و ترامپ آنان را
پایگاه خودش میداند ،از اهمیت ویژهای برخوردار است.
این پایگاه شامل اکثریت قدرتمندی از مسیحیان انجیلی
است.تصمیم ترامپ ،تبعات سیاسی مهمی برای مایک
پنس ،معاون رئیسجمهور دارد .او تنها مقام دولتی بود
که هنگام قرائت بیانیه به رسمیت شناختهشدن قدس
به عنوان پایتخت اسرائیل توسط ترامپ ،جلوی دوربین
ظاهر شد .پنس که جاهطلبیهای سیاسی اش با رسیدن
به منصب معاونت ریاست جمهوری به پایان نرسیده است،
به شکل نظامی ایستاده و با احترام به رئیس جمهور خیره
شدهبود.اوقراراستاواخرماهجاریبهاسرائیلسفرکند.
نظرسنجیها حاکی از آن است که این سیاست جدید ،به
طور گسترده محبوب نخواهد بود .یک پژوهش اندیشکده
بروکینگزکهجمعهمنتشرشد،نشاندادکهفقط ۳۱درصد
آمریکاییها از انتقال سفارت حمایت میکنند .کسانی
که از این ایده حمایت میکنند ،پرشور و متنفذ هستند.
اینان شامل تعداد زیادی از مسیحیان انجیلی و همچنین
یهودیان محافظهکا ِر برجسته میشوند .از جمله
برخی از
ِ
این یهودیان ،شلدون ادلسون ،میلیاردر متنفذ و یکی از
مهم ترین حامیان مالی حزب جمهوریخواه است .جان
هاگی ،کشیش انجیلی برجسته و رهبر گروه "مسیحیان
متحد برای اسرائیل" ،روز چهارشنبه طی ایمیلی گفته
که چندین بار با پنس و ترامپ دیدار و در هر دیدار مسئله
قدس را مطرح کرده است .در جوالی گذشته ،پنس یک
نطق اصلی در نشست ساالنه گروه مسیحیان متحد برای
اسرائیل ایراد کرد و هنگامی که گفت :دیگر مسئله انتقال
سفارت مسئله ،اما و اگر نیست ،بلکه فقط زمان انتقال آن
مطرحاست،ممتدترینتشویقرادریافتکرد.هاگیگفته:
جامعه مسیحیان صهیونیست ،اقدامات جسورانه رئیس
جمهوررافراموشنخواهدکرد.رئیسجمهورترامپبرای

روایت مشاور اقتصادی رئیس جمهور از فاصله طبقاتی و رقم واقعی یارانه نقدی

فاصله ثروتمندترین و فقیرترین صدک جامعه  86برابر است

دستیار ویــژه اقتصادی رئیس جمهور گفت :صدک اول
(ثروتمندترینقشر)جامعهدرمقایسهباصدکآخردرآمدی
نسبت یک به 86دارد که عدد غیرقابل قبول و ناعادالنه ای
است.نیلیافزود:درقشرهایمیانیجامعهنابرابریکمتری
درمقایسهبادودهکاولوآخرجامعهوجوددارد.بهگزارش
خبرگزاری صداوسیما ،مسعود نیلی در برنامه گفت وگوی
ویژه خبری شبکه دو سیما،افزود :در جامعه ،فقر بازتولید
نمی شود اما ساز و کار هایی که وضع فقرا را بهتر کند ،فعال
نیست .بزرگ ترین گروه فقیر در کشور افرادی هستند که
شغلدارنداماازنظرعمقفقرافرادبیکارفقیرترند.ویگفت:
شغلدرآمدکافیایجادنمیکندبنابراینبرایخروجازفقر
بایدکاریکنیمکهسطحدرآمدیشاغالنافزایشیابد.
▪گرفتن مالیات از 800هزار نفر 8،میلیون نفر را از فقر
میرهاند

دستیارویژهاقتصادیرئیسجمهورافزود:اگرنظاممالیاتی
هدفخودراشناساییکندواز 800هزارنفربادرآمدباالی

جامعهمالیاتگرفتهودرمیانهشتمیلیوننفردهکپایین
توزیع شود ،این دهک از فقر مطلق خارج خواهد شد .نیلی
گفت :مالیات در کشور ما هیچ گاه بازتوزیعی نبوده بلکه
تأمینکنندهبودجهاست.ویافزود:نظاممقابلهبافقر،نظام
کارایینبودهاست.
▪در سال 89باید 18هزار تومان یارانه توزیع می شد نه
 45هزارتومان

دستیار ویــژه اقتصادی رئیس جمهور گفت :همان طور
که در الیحه بودجه سال  97پیش بینی شده است ،برای
شناساییافرادنیازمند،آنهابایدبراساسجدولدرآمدی
که دولت اعالم کرده است در سازمان های حمایتی کمیته
امدادوبهزیستینامنویسیکنند.ویگفت:درسال 89که
هدفمندییارانههااجراشد،یارانهنقدیبایدبین 18تا20
هزار تومان بر اساس درآمد دولت از اجرای این طرح بین
خانوارهاتقسیممیشدامادولت45هزارتومانیارانهنقدی
پرداختکردکهموجبکسریبودجهومسائلدیگرشد.

▪برنامههایمانبرایتحققعدالتبربیعدالتیافزوده

به گزارش باشگاه خبرنگاران ،وی یادآور شد :بسیاری از
برنامههایمابراساستحققعدالتتنظیمشده،امابیشتر
به بی عدالتی دامن زده است .نیلی اذعان کرد :در چند
مقطع بازسازی توزیع درآمد و ثروت داشته ایم که یک مورد
آن مربوط به دوران پیروزی انقالب اسالمی است .مشاور
ویژه رئیس جمهور در امور اقتصادی با بیان این که نظام
مقابلهبافقروحمایتازقشرکمدرآمد،کارآمدنبوده،افزود:
دلیل این که حمایت ما از قشر ضعیف به نتیجه نمیرسد
این است که نمیتوانیم این قشر را به درستی شناسایی
کنیم.ویادامهداد:بهترینکارایناستکهعدهایراباکد
شناسایی مشخص به عنوان جمعیت فقیر بشناسیم و این
مسئلهدربودجه ٩٧دیدهشدهاست.
▪مسئلهبیکاریجدیومهماست

نیلی با بیان این که در کشور ما متوسط نرخ بیکاری در
بلند مدت  ۱۲درصد است ،افــزود :این در حالی است

همیشه،توسطیهودیانومسیحیان،محترمشمردهوبهیاد
سپرده خواهد شد .روابط انجیلی با اسرائیل ،ریشههای
بسیاریدارد.برخیریشههاباپیشگوییهایآخرالزمانی
مبنیبرسیطرهیهودبراسرائیلوبیتالمقدسوهمچنین
جنگ تمدنها مرتبط است .یک پژوهش مربوط به سال
 ۲۰۱۴که توسط موسسه پیو انجام شده است نشان داد
که  ۸۲درصد انجیلیهای سفیدپوست آمریکا معتقدند
خدا اسرائیل را به مردم یهود داده است .برای پنس ،پیوند
با انجیلیها به طور ویژه مهم است .او در دولت ترامپ ،به
عنوانیککانالارتباطیباجامعهانجیلیهاوطبقهحامیان
مالی جمهوریخواه عمل میکند .اگر او به دنبال ریاست
جمهوری باشد ،ممکن است این نقش برای او ارزشمند
باشد .یک مقام کاخ سفید گفته ،در خالل جلسات هفته
گذشتهباترامپ،پنسازجملهکسانیبودکهقویاازاعالمیه
قدس حمایت کرده است.پنس به طور ویژه مشتاق بود که
اینتصمیمقبلازسفربرنامهریزیشدهاوبهاسرائیلومصر
گرفته شود .قرار است پنس در پارلمان اسرائیل در بیت
المقدسیکسخنرانیرسمیایرادکند.نیکیهیلیکهدر
زمان حکومت بر ایالت کارولینای جنوبی و قبل از انتصاب
به عنوان نماینده آمریکا در سازمان ملل از حمایت انجیلی
برخوردار بود ،به عنوان حامی قدرتمند موضع ترامپ در
قبال قدس ظاهر شد .متیو بروکس ،مدیر اجرایی ائتالف
یهودی جمهوریخواه گفته هنگامی که پنس در فوریه
گذشته در کنفرانس ملی در الس وگاس سخنرانی کرد،
وعدهانتقالسفارت،عاملاصلیتشویقاوبود.معموالاین
کنفرانس ،آزمونی برای نامزدهای جمهوریخواه است
که خواهان حمایت مالی ادلسون هستند .بروکس گفته
انتقالسفارتبرایمدتطوالنی،مسئلهاصلیبرنامهشان
بودهاست.اومعتقداستازهمانزمانیکهپنسدرکنگره
بوده،حمایتقویازاسرائیلبهعملآوردهبود.درآنزمان،
پنسقانونینوشتکهازحقاسرائیلبرایاحداثیکمانع
امنیتی حمایت میکرد .پس از آن ،پنس به عنوان حاکم
ایالت ایندیانا ،قانونی را امضا کرد که با بایکوت اسرائیل
مخالفتمیکرد.همچنیناودرسال ۲۰۱۴بههمراهگروه
مسیحیانمتحدبرایاسرائیل،بهآنجاسفرکرد.
که متوسط نرخ بیکاری در دنیا شش درصد است و این
موضوع نشان میدهد بیکاری در اقتصاد ما مسئله جدی
و مهمی است .متأسفانه طوالنی شدن بیکاری منجر
به بروز آسیبهای اجتماعی میشود،بنابراین با تعداد
زیادی از جوانان بیکار مواجه هستیم که نمیتوانند به
بازار کار ورود کنند .دستیار ویژه رئیس جمهور در امور
اقتصادی تصریح کرد :از یک طرف آمارها نشان میدهد
متوسط تعداد شاغالن  ۷۵۰هزار نفر است و از سوی دیگر
آمارها سه میلیون و پانصد هزار نفر بیکار در کشور را اعالم
می کند ،به گونهای که جوانان ما عمدت ًا تحصیل کرده و
آماده برای ورود به بازار کار هستند ،اما شغلی برای خود
پیدا نمیکنند.
▪ایرانیکیازبزرگترینمصرفکنندگانانرژی

نیلی با بیان این که ایران یکی از مصرفکنندگان بزرگ
انرژی در دنیاست ،افزود :منشأ  ٧٠درصد آلودگی هوا،
مصرفانرژیاست،بنابراینانتظارمیرودعالوهبراصالح
مصرف انرژی در خانوارها ،جایگزینی سیستم حمل و نقل
عمومیبهجایسیستمحملونقلشخصیراشاهدباشیم.
به گفته وی اصالح قیمت حامل های انرژی موجب اصالح
مصرفانرژیخواهدشد.
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از میان خبرها
 2مقام هواپیمایی با اشاره به مذاکره با
ایرباس و بوئینگ خبر دادند:

فروشندگان هواپیما فاینانسور می شوند
بردبار :روز گذشته دو مقام هواپیمایی خبرهای جدیدی
دربــاره فاینانس هواپیماهای جدید ارائه دادنــد .رئیس
سازمان هواپیمایی کشوری ازآخرین مذاکرات انجام
شده با شرکت بوئینگ برای تعیین فاینانسور (تامین مالی
کننده) قرارداد فروش هواپیماهای این شرکت به ایران
در هفته گذشته خبر داد و گفت :در این مذاکرات بوئینگ
پذیرفت که خرید چند فروند هواپیما را تامین مالی کند.
وی البته درپاسخ به خراسان درباره این که دقیقا بوئینگ
فاینانس چند فروند هواپیما را پذیرفته است؟ گفت  ،االن به
خاطر ندارد.به گزارش خراسان علی عابدزاده عصردیروز
درنشست خبری نمایشگاه حمل ونقل درپاسخ به پرسشی
دربــاره مشخص نبودن تامین مالی قــراردادهــای خرید
هواپیماهای نو گفت:سه شرکت هواپیماساز بوئینگ،
ایرباس و ِا یت ـیآر پذیرفتهاند تعدادی از هواپیماهایی
را که در قرارداد خود به هما تحویل خواهند داد  ،از نظر
تأمین مالی فاینانس کنندکه هفته پیش آخرین مذاکرات
را با بوئینگ داشتیم .عابدزاده گفت :هماکنون ایرانایر
در حال مذاکره است تا از منابع فاینانس این شرکتها
طبق قرارداد استفاده کند.همچنین مدیرعامل هما نیز
از مذاکره با ایرباس برای فاینانس هواپیماهای جدید
خبر داد .فرزانه شرفبافی در گفتوگو با فارس ،درباره
سرنوشت جذب فاینانس برای هواپیماهای هما گفت:
در حال رایزنی برای جذب فاینانس هستیم اما شرکت
ایرباس نیز قبول کرده است که فاینانس هواپیماها را
برعهده بگیرد .وی همچنین درباره مصوبه  ۳۳۰میلیون
دالری هما و میزان مصرف آن بابت خرید هواپیماها گفت:
این پول در واقع مصرف نشده بلکه به عنوان پیشپرداخت
خرید هواپیماها بهشرکت های سازنده هواپیما داده شده
است .شرفبافی درباره تصمیمات کنگره آمریکا و تأثیر آن
بر قراردادهای بوئینگ گفت  :نظارت بیشتر کنگره آمریکا
بر قراردادها فقط ممکن است صدور مجوزهای اوفک و
وزارت خزانهداری آمریکا را کمی با تاخیر مواجه کند ،اما
اثری بر لغو مجوزهای خرید بوئینگها ندارد .وی اظهار
کرد :همچنین هما از هواپیماهای ایتیآر بابت مسیرهای
کوتاه و توسعه شهرها استفاده میکند.

9کشته و 50زخمی در حمله داعش
به کلیسایی در کویته پاکستان
حمله تروریستی داعــش به یک کلیسا در شهر کویته
پــاکــســتــان 9کــشــتــه و بــیــش از 50زخــمــی بــرجــای
گذاشت«.سرفراز بگتی» وزیر امور داخلی ایالت بلوچستان
تایید کردکه انفجار در یک کلیسا در شهر کویته مرکز ایالت
بلوچستان رخ داده و پس از آن تیراندازی نیز صورت گرفته
است.به گفته وی؛چهار تروریست به این کلیسا حمله
کردند که یکی از آن ها از سوی نیروهای امنیتی که در
اطراف این کلیسا مستقر بودندکشته شد،یکی دیگر از
تروریستها هم که جلیقه انتحاری به تن داشت ،خودش را
نزدیک در ورودی کلیسا منفجر کرد و تروریست های دیگر
پس از مشاهده وضعیت از محل حادثه متواری شدند.در
زمان این حادثه تروریستی نزدیک به  400نفر در داخل
کلیسا حضور داشتند.بیشتر مجروحان این حادثه زنان و
کودکان هستند.
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