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صفحه

روزنامه

داخل  در  ایران  مردم  نه  امروز، 
مجازی  فضای  که  می پذیرند  کشور 
مردم  نه  کنیم،  محدود  یا  مسدود  را 
نهادهای  نه  و  زمین  سراسر کره  در 

بین المللی.
باید  گیران  تصمیم  و  سازان  تصمیم 
نمی تواند  تصمیمشان  که  بپذیرند 
برای همیشه محدودیت آفرین باشد. 
عالمانه  و  منطقی  به عبارت دیگر 
که  شود  گرفته  تصمیمی  که  نیست 
و  خارجی  و  داخلی  پشتوانه  هیچ 
روی  به جای  باشد.  نداشته  بین المللی 
سانسور،  و  محدودیت  به  آوردن 
با  سازنده  تعامل  که  است  آن  بهتر 
و  خواسته ها  به  و  باشند  داشته  مردم 
دوستانه  و  عادالنه  منطقی،  مطالبات 
عمل  جامه  و  گذاشته  احترام  آنها 
مسئوالن،  عملکرد  اگر  بپوشانند. 
راضی  و  اقناع  درون  از  را  مردم 
تحریک آمیزی  زمزمه  هیچ  کند 
خطری  نمی تواند  مجازی  فضای  در 
فضای  همین  باشد.  داشته  آنها  برای 
مجازی به شکل گسترده تر و قوی تر 
سال هاست  پیشرفته  کشورهای  در 

نقش آفرینی  محدودیتی  هیچ  بدون 
دارد و خطری را برای حکومت آنها 

نمی آفریند. 
و  پیشرفت ها  با  روزبه روز 
نوآوری های اعجاب برانگیز در دنیای 
مجازی،  و  الکترونیک  فن آوری، 
ساخته  جدید  امکاناتی  و  ابزارها 
می شود که از فیلترها و قفل ها عبور 
وفور  راحت تر،  خیلی  و  می کند 
اطالعات را در دسترس مردم جهان 

قرار می دهد. 
است  پیش  در  که  روندی  با  یقینًا 
امکاناتی  پایید که  نخواهد  دیرزمانی 
همه  که  شد  خواهد  عرضه  بازار  به 
و  شکست  خواهد  را  محدودیت ها 
در  همگان  اختیار  در  را  همه چیز 
خواهد  قرار  زمین  نقاط کره  سراسر 
زمان  و  زمین  نه  که  ابزاری  داد؛ 
جغرافیایی.  مرزهای  نه  و  می شناسد 
روی  به جای  می رسد  نظر  به  پس 
بهتر  سلبی«  »ابزارهای  به  آوردن 
است به »ابزارهای ایجابی و اثباتی« 
بن بست  در  آینده  تا  آوریم  روی  

کامل قرار نگیریم.

سخنگوی انجمن صنفی صنایع لبنی 
ایران از آغاز تخریب برندهای لبنی 
رقبا  توسط  جهانی  بازار  در  ایران 
کشور  صداوسیمای  برنامه  بهانه  به 
برندهای  رقبای  گفت:  و  داد  خبر 
انتشار  با  تا  می کنند  تالش  ایرانی 
فیلم اظهارات غیر کارشناسانه اخیر 
در صداوسیما، برندهای ایرانی را در 

بازارهای منطقه ای تخریب کنند.
با  گفت وگو  در  بنی طبا  محمدرضا 
تخریبی  موج  ادامه  به  اشاره  با  ایلنا 
صداوسیما  صبحگاهی  برنامه 
کرد:  اظهار  شیر،  آلودگی  درباره 
برآوردهای اولیه نشان می دهد فقط 
در روز اول به میزان سه تا پنج هزار 
کارخانه های  به  برگشتی  شیر  تن 

لبنی داشته ایم.
آن  بر  عالوه  داد:  ادامه  وی 
است  آن  از  حاکی  ما  شنیده های 
غیر  اظهارنظرهای  منفی  تأثیر  که 
صداوسیما  برنامه  در  کارشناسی 
استان ها  در  خانواده ها  شده  موجب 
شیر  دریافت  از  برخوردار  کم 

رایگان مدارس خودداری می کنند.
منفی  تأثیر  طبا؛  بنی  گفته  به 
صداوسیما  کارشناسی  غیر  برنامه 
و  نیست  کشور  داخل  به  محدود 
در  ایران  لبنی  برندهای  تخریب 
آغاز  رقبا  توسط  صادراتی  بازار 
به  خبرهای  افزود:  وی  است.  شده 
دستمان رسیده که نشان می دهد فیلم 
دست به دست  حال  در  صداوسیما 
شدن در کشورهای همسایه با عنوان 

ایرانی ها به ما سم می دهند، است.
 90 اینکه  بر  تأکید  با  طبا  بنی 
بخش  به  متعلق  لبنی  صنایع  درصد 
خصوصی است و این صنعت جزو 
که  است  کشور  صنایع  معدود 
به درستی خصوصی سازی شده است، 
این  در  رقابت  میزان  کرد:  اظهار 
هیچ  که  است  باال  آنچنان  صنعت 
کم  محصول  تولید  ریسک  برندی 
به خوبی  چون  نمی کند  را  کیفیت 
کنار  مصرف  بازار  از  که  می داند 

گذاشته خواهد شد.
برندهای  تنوع  کرد:  اظهار  وی 
حاضر در بازار به مصرف کننده این 

هر  به راحتی  که  می دهد  را  اجازه 
برند که کیفیت باالتری داشته باشد 
را انتخاب کند و این به معنی فضای 
به شدت رقابتی برای افزایش کیفیت 

محصول است.
بنی طبا با یادآوری اینکه برندسازی 
خارجی  و  داخلی  رقابتی  بازار  در 
کار بسیار زمان بر و پرهزینه است، 
از  تعدادی  حاضر  حال  در  گفت: 
برندهای  میان  در  ایرانی  برندهای 
این  و  شده اند  شناخته  جهانی 
موفقیت بدون رعایت استانداردهای 

بین المللی ممکن نیست.
و  شیر  سرانه  مصرف  کاهش  وی 
پیش  دغدغه  بزرگترین  را  لبنیات 
روی کشور و صنعت لبنیات عنوان 
کرد و گفت: کاهش مصرف سرانه 
از  موجی  با  را  خود  لبنیات  و  شیر 
گوارشی  و  استخوانی  بیماری های 
هزینه های  که  داد  خواهد  نشان 
کشور  بودجه  بر  را  بسیاری  درمان 
تحمیل  ایرانی  خانوارهای  جیب  و 

خواهد کرد.
پخش  برای  صداوسیما  خطای  وی 
امری  را  کارشناسی  غیر  برنامه 
افزود:  و  دانست  سابقه  به  مسبوق 
پیش تر نیز صداوسیما با دامن زدن 
به وجود پالم یا دیگر افزودنی های 
غیرمجاز در لبنیات در کاهش سرانه 
لبنی  محصوالت  و  شیر  مصرف 
به عنوان ارزشمندترین و کامل ترین 
غذایی که هر انسان باید همواره از 

آن استفاده کند، مؤثر بوده است.
برنامه  در  کرد:  اضافه  طبا  بنی 
مجری  دیگر  بار  موردبحث 
صداوسیما استفاده از پالم یا افزودن 
مطرح  را  وایتکس  شوینده  ماده 
سوی  از  بارها  درحالی که  کرد 
بود.  شده  رد  به شدت  کارشناسان 
پالم  ادعای وجود  که  است  عجیب 
در محصوالت لبنی در حالی تکرار 
به  بهداشت سابق که  شد که وزیر 
طرح این موضوع پرداخته بود خود 
را  ادعا  آن  و  شد  اشتباهش  متوجه 
پس گرفت اما متأسفانه مثل پالم و 
اتهامات دیگر به صنعت لبنیات مثل 
یک شبه  می شود  که  است  خانه ای 

آن را خراب کرد اما مدت ها زمان 
می برد که بتوان آن را از نو ساخت.
پالم،  ماجرای  در  افزود:  طبا  بنی 
یک سال و نیم طول کشید تا میزان 
از  قبل  به  لبنی  محصوالت  فروش 
نادرست  و  غلط  ادعای  آن  طرح 

بازگردد.
که  سؤال  این  به  پاسخ  در  وی 
باید  چه  ماجرا  این  جبران  برای 
کرد،؛ یکی از راه های جبران اشتباه 
پیش آمده را فرهنگ سازی مصرف 
شیر در رسانه ملی دانست و گفت: 
به طور  ارشد صداوسیما  مسئوالن  از 
کشور  مسئوالن  عموم  از  و  خاص 
برای  که  می رود  انتظار  عام  به طور 
نشان دادن مسئولیت پذیری خود در 
و  نام  به  و  افتاده  اتفاق  آنچه  قبال 
برای تضمین سالمت مردم ایران در 
حاضر  دوربین ها  و  رسانه ها  مقابل 
مردم  شیر  نوشیدن  ضمن  و  شوند 
و  بنوشند  شیر  که  کنند  دعوت  را 
استفاده  با  را  خود  فرزندان  سالمت 
از شیر سالم تضمین کنند و فریب 
که  صنعتی  درباره  غلط  اطالعات 
تضمین  برای  آن  اساس  و  پایه 
سالمت و امنیت غذایی مردمان این 

کشور بنا شده است را نخورند.
ریاست  اگر  کرد:  اضافه  طبا  بنی 
منفی  تبلیغات  نتایج  از  صداوسیما 
بر  آن  تأثیر  و  لبنی  صنایع  علیه 
انجام  در  بود  آگاه  جامعه  سالمت 
تعلل  لحظه ای  ابهام  رفع  و  امر  این 
نمی کرد. همین انتظار از مدیر شبکه 
به  نسبت  که  می رود  هم  سیما  سه 
آنچه تحت مجموعه تحت مدیریتش 
نباشد. اصواًل  افتاده بی تفاوت  اتفاق 
ملی  رسانه  به عنوان  صداوسیما  از 
و  مصرف  فرهنگ  قبال  در  که 
مستقیم  مسئولیت  جامعه  سالمت 
در مرکز کمپین  داریم  انتظار  دارد 
قرار  شیر  مصرف  فرهنگ سازی 
بگیرد و تهدید پیش آمده را تبدیل 
سالمت  تضمین  برای  فرصتی  به 

جامعه کند.
وی یکی دیگر از تهدیدات تخریب 
مردم  دادن  سوق  را  لبنیات  و  شیر 
به مصرف لبنیات سنتی عنوان کرد 

ماجرای  افزود: همان طور که در  و 
تهدید  این  نیز  بار  این  دیدیم  پالم 
وجود دارد که مردم بیشتر به سمت 
مصرف لبنیات سنتی بروند که خود 
سالمت  برای  دیگری  جدی  تهدید 
این در حالی است که  مردم است. 
هیچ نظارتی بر روی محصوالت لبنی 
واحدهای  در  و  سنتی  شکل  به  که 
صنفی تولید و توزیع می شوند اعمال 

نمی کنند.
به  توجه  با  کرد:  اظهار  طبا  بنی 
و  سفت  رویه های  و  استانداردها 
تولید  کارخانه های  در  که  سختی 
ورود  امکان  دارد،  وجود  لبنیات 
به  شیر خام فاقد کیفیت و سالمت 
وجود  کارخانه ها  این  تولید  روند 
ندارد. حال باید مردم از خود بپرسند 
از  که  کیفیتی  فاقد  خام  شیر  که 
سوی کارخانه های لبنی و برندهای 
معتبر پس زده شده و تحویل گرفته 
چه  توسط  و  کجا  در  نمی شود 

واحدهایی استفاده می شود؟
صنایع  صنفی  انجمن  سخنگوی 
بیش  هم اکنون  اینکه  بابیان  لبنی 
مستقیم  به صورت  نفر  میلیون   2 از 
صنایع  صنعت  در  غیرمستقیم  و 
افزود:  هستند،  کار  به  مشغول  لبنی 
برای  باالیی  ظرفیت  صنعت  این 
افزایش اشتغال زایی دارد به نحوی که 
در  زادیی  فقر  برای  عاملی  می تواند 
روستاها باشد. توجه داشته باشید که 
شیر خام مورداستفاده کارخانه ها از 
خارج از کشور تأمین نمی شود و به 
همین دلیل زمانی که با توسعه این 
بازار  در  تقاضا  افزایش  و  صنعت 
مواجه باشیم، طبیعتًا این روستاها و 
با  که  هستند  کشور  محروم  مناطق 
تولید شیر باکیفیت و فروش آن به 
توانست  خواهند  لبنی  کارخانه های 
حجم باالیی از سرمایه و پول را به 

خانوارهای روستایی سرازیر کنند.
امکان  صنعت  این  گفت:  طبا  بنی 
آن را دارد تا با کمک دولت تولید 
روستاها  در  را  استاندارد  با  شیر 
راهی  طریق  این  از  و  دهد  توسعه 
فقر  کاهش  و  اشتغال زایی  برای 

فراهم نماید.

به شدت  ما  گفت:  رئیس جمهور  دفتر  رئیس 
تحت فشاریم و فشار بیش ازحدی را برخی گروه ها 
به دولت می آورند که چرا این کارها را نمی کنید.

جلسه  پایان  در  واعظی  محمود  ایلنا،  گزارش  به 
با  خبرنگاران  جمع  در  حضور  با  دولت  هیئت 
بر  مبنی  اصولگرایان  از  یکی  اظهارات  به  اشاره 
اینکه محدودیت برخی از حساب های کاربری به 
ایران بوده است، گفت: این که  درخواست دولت 
به کارهایی  توجه  با  آقا  این  است،  کذب محض 
که در دولت قبل خودشان و دوستانشان می کردند 

در توهم است و فکر می کند این دولت هم این 
ادعا  این  اینکه  بر  تأکید  با  وی  می کند.  را  کار 

نه  ارتباطات  وزارت  گفت:  است،  محض  کذب 
در دوره من نه آقای جهرمی چنین کاری نکرده 
است. رئیس جمهور هم به شدت با این کار مخالف 
فشار  و  تحت فشاریم  به شدت  ما  برعکس  است. 
به دولت می آورند  را برخی گروه ها  بیش ازحدی 
که چرا این کارها را نمی کنید به حرف های این 

آقا می گویند فرار روبه جلو.

او با اعالم این که برنامه اقدام فوری گردشگری 
ایران از روز شنبه به اجرا درمی آید، اظهار کرد: 
محور این برنامه تبلیغات مثبت است که از چند 
سال پیش آغاز شده و حاال باید اوج بگیرد و این 

مدت جدی تر اجرا شود.
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
از اجرای برنامه ضربتی و اقدام فوری گردشگری 
قوا،  سران  و گفت:  داد  خبر  شنبه  روز  از  ایران 
شورای امنیت ملی، وزرای امور خارجه و اقتصاد 
در جریان وضع گردشگری کشور قرارگرفته اند. 
اینکه  ازجمله  داد؛  هم  قول هایی  همچنین  او 
هواپیمایی لوفت هانزا به ایران برگردانده می شود 

و بلیت موزه ها افزایش نخواهد داشت.
به گزارش ایسنا، علی اصغر مونسان وزیر میراث 
نشست  در  صنایع دستی  و  گردشگری  فرهنگی، 
مشترک با جامعه تورگردانان ایران که با موضوع 
گردشگران  ورود  بر  اخیر  وقایع  اثر  بررسی 
خارجی به ایران برگزار شد، اظهار کرد: نگرانی 
و دغدغه های شما را می دانم. مشکالتی ایجادشده 
است،  کرده  وارد  گردشگری  به  لطمه هایی  که 
ایجادشده  نیست که چنین چالشی  بار  اولین  این 
همه  می کنیم،  عبور  این وضعیت  از  حتمًا  است. 
توان خود را می گذاریم و اقداماتی مضاعف انجام 
گردشگری  معاون  کرد:  اضافه  وی  می دهیم. 

گردشگری  موجود  وضع  برای  را  خوبی  برنامه 
تا  کردیم  تأمل  مقداری  است،  کرده  آماده 
اجرا  به  را  آن  و  کند  فروکش  منفی  خبرهای 
فوری  اقدام  برنامه  این که  اعالم  با  او  بگذاریم. 
گردشگری ایران از روز شنبه به اجرا درمی آید، 
اظهار کرد: محور این برنامه تبلیغات مثبت است 
که از چند سال پیش آغاز شده و حاال باید اوج 

بگیرد و این مدت جدی تر اجرا شود.
گرفتن  مشارکت  به  دولت  هیئت  عضو  این 
ناامن  چهره  اصالح  برای  خارجه  امور  وزارت 
ایران، اشاره کرد و گفت: از وزیر امور خارجه 
درخواست کردیم سفرای ایرانی بیش از گذشته 
فعال شوند و تماس هایی با شرکت های هواپیمایی 
برقرار  متوقف کرده اند  ایران  به  را  که سفرشان 
کمک  با  تا  شود  دیگری  همکاری های  و  شود 
وزارت امور خارجه، سفرا و برنامه های پیش بینی 

شده به حالت نرمال برگردیم.
اثرات آن  و  است  بیان کرد: شرایط سخت  وی 
بود،  بزرگی  ضایعه  هواپیما  سقوط  دارد،  تداوم 
جان ۱۷۶ انسان از بین رفت و همه ما به خاطر 
آن ناراحت هستیم، از طرفی چون اخبار مربوط با 
ادامه اثرگذاری  این هواپیما ادامه دارد نسبت به 
آن نگران هستم، نمی دانیم کنترل اثرات منفی این 

واقعه چقدر زمان می برد.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
چهار  سه  هواپیما  سقوط  از  پس  این که  بابیان 
اظهار  است،  می برده  سر  به  در شوک  را  روزی 
افسوس  با  اما  است  حاکم  ویژه ای  شرایط  کرد: 
که  نمی شود  درست  چیزی  نه تنها  خوردن 
گردشگری داخلی را نیز تحت تأثیر قرار می دهد. 
باید شادابی را به خودمان برگردانیم و گردشگری 

داخلی را پایش کنیم.
وی اضافه کرد: شاید گردشگری داخلی ارتباطی 
به گردشگران خارجی نداشته باشد اما به شدت اثر 
اجازه  درنتیجه  می گذارد.  جریان  آن  بر  را  خود 
ندهیم گردشگری داخلی از شادابی بیافتد، از اخبار 
افزایش  را  تبلیغات  حجم  و  بگیریم  فاصله  منفی 
دهیم. او با انتقاد از انتشار اخبار منفی در ارتباط 
با کنسل شدن تورهای گردشگری، اظهار کرد: 
واردشده  به گردشگری شوک  است که  درست 
بعضی  نزنیم،  دامن  آن  به  خودمان  دست کم  اما 
و  می گیریم  قرار  مصاحبه  جریان  در  وقت ها 
این  درحالی که  می کنیم،  تعجیل  آمار  دادن  در 
آمارها متقن نیستند. خبر منفی برای گردشگری 
آن  دیده ایم،  صدمه  کافی  به اندازه  ما  است.  سم 
بیان  از  منظور  اگر  نزنیم.  دامن  نکنیم،  را تشدید 
جریان  در  دولت  کل  که  است  آن  آمارها  این 
داده ایم.  انجام  را  کار  این  ما  بگیرد، خوب  قرار 

خبرنگاران،  جمع  در  دولت  هیئت  جلسه  حاشیه  در  رئیس جمهوری  دفتر  رئیس 
گفت: گزارش هایی که ما درباره رد صالحیت ها چه درباره افرادی که اکنون در 
است  این  می کنیم،  دریافت  ندارند،  که حضور  کسانی  چه  و  دارند  مجلس حضور 
دولت  از  یا  برجام حمایت کردید،  از  شما  مثال  به طور  که  شده  گفته  آنها  به  که 
و  تفکر  مسائل  که  داده اند  قرار  آنها  پرونده  در  را  مسائلی  و  کرده اید   طرفداری 

اندیشه است.

مقامات سعودی به سفیر سوریه گفته اند 
آنچه در روابط دو کشور بوده »چون 

ابر تابستانی خواهد گذشت«.
سعودی  عربستان  و  دولت های سوریه 
و  روابط  نزدیکی  برای  را  گام هایی 
دو  میان  دیپلماتیک  رابطه  ازسرگیری 

طرف انجام داده اند.
آرتی  سایت  عصرایران،  گزارش  به 
»نزدیکی  عنوان  با  مطلبی  در  روسیه 
در  ریاض  و  دمشق  میان  روابط 
گام های  از  ملل«  سازمان  راهروهای 
به  شدن  نزدیک  برای  سوریه  دولت 

عربستان سعودی خبر داده است.
عربستان  دعوت  درباره  خبر  این 
مراسم  به  سوریه  سفیر  از  سعودی 
دیپلماتیک در سازمان ملل و پذیرش 
مراسم  این  در  سوریه  سفیر  حضور  و 

است.
»بشار  که  است  آمده  خبر  این  در 
سازمان  در  سوریه  نماینده  جعفری« 
نمایندگی  دفتر  سوی  از  متحد  ملل 
به  سازمان  این  در  سعودی  عربستان 
مراسم رسمی دعوت شد و او در این 

مراسم شرکت کرد.
دولتی  روزنامه  توسط  خبر  این 

»الوطن« سوریه منتشر شده است.
بن  فهد  سفر  به افتخار  میهمانی  این 
عبداهلل المبارک وزیر مشاور سعودی به 
مقر سازمان ملل متحد و در چارچوب 
عربستان  ریاست  برای  آماده سازی ها 

سعودی بر گروه 20 برگزارشده بود.
)نماینده  المعلمی  مراسم،  این  در 

المبارک  و  ملل(  سازمان  در  سعودی 
نماینده  بشار جعفری  با  وزیر سعودی 
دیدار  متحد  ملل  سازمان  در  سوریه 
کردند. این موضوع باعث جلب توجه 

حاضران در مراسم شد.
در این دیدار، مقامات سعودی گفته اند 
باید بر آنچه تابه حال در روابط دمشق 
و  پوشید  چشم  داشته  وجود  ریاض  و 
الزم است تا روابط برادرانه در روابط 

دو کشور برقرار شود.
مقامات سعودی به سفیر سوریه گفته اند 
آنچه در روابط دو کشور بوده »چون 

ابر تابستانی حتمًا خواهد گذشت«.
و  روسیه  تی  آر  سایت  نوشته  به 
روزنامه سوری الوطن، مقامات سعودی 
استقبال  سوریه  سفیر  از  گرمی  به 
تعجب  باعث  موضوع  این  و  کردند 

حاضرین شد.
خود  سفارت  امارات  هم  پیش ازاین 
بود.  کرده  بازگشایی  دمشق  در  را 
کنسول امارات در دمشق درباره روابط 
و  امارات  روابط  بود  گفته  کشور  دو 

سوریه، قوی و متمایز است.
در مراسم روز ملی امارات در دمشق نیز 
کرده  امیدواری  ابراز  امارات  کنسول 
بود، امنیت و ثبات به همه بخش های 
سوریه تحت رهبری حکیمانه رهبری 

این کشور برگردد.
هم اکنون  سوریه  و  سعودی  عربستان 
و  ندارند  دیپلماتیک  و  رسمی  رابطه 
و  ریاض  در  کشور  دو  سفارتخانه 

دمشق، تعطیل است. 

آمریکا  خارجه  وزارت  مقام  یک 
شورای  مجلس  نماینده  پیشنهاد  به 
اسالمی برای اعطای جایزه به هرکسی 
که ترامپ را از میان بردارد، واکنش 

نشان داد.
به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری 
رویترز، رابرت وود نماینده آمریکا در 
امور خلع سالح تعیین جایزه سه میلیون 
دالری از سوی نماینده مردم کهنوج 

مضحک«  »اقدامی  را  مجلس  در 
خواند.

کهنوج  مردم  نماینده  حمزه،  احمد 
اسالمی  شورای  مجلس  در  کرمان 
گفت که از طرف مردم استان کرمان، 
هرکسی  به  سلیمانی(  سردار  )زادگاه 
بردارد،  میان  از  را  ترامپ  دونالد  که 
خواهد  اعطا  دالری  میلیون  سه  جایزه 

کرد.

ملی  توزیع شرکت  و  تأمین  معاون 
پخش فرآورده های نفتی با هشدار اینکه 
به علت سرمای هوا و باال رفتن مصرف 
گاز خانگی، کشور در آستانه خاموشی 
قرار دارد، از هم وطنان درخواست کرد 
انرژی کمتری مصرف کنند چراکه در 
دی ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال 
میلیون   ۲۵۰ خانگی  گاز  مصرف  قبل 

لیتر افزایش داشته است.
به گزارش ایرنا، اکبر اکبری در چهل 
و دومین جلسه کارگروه آلودگی هوا 
 ۵۲ دی ماه  تا  امسال  ابتدای  از  افزود: 
 ۱۱ و  طبیعی  گاز  مترمکعب  میلیارد 
سوخت  لیتر  میلیون   ۶۰۰ و  میلیارد 
است  مصرف شده  کشور  در  مایع 
درمجموع  مترمکعب  میلیارد   ۶۴ یعنی 
مصرف  به  طبیعی  گاز  و  گاز  و  نفت 
با  داشت:  اظهار  وی  است.  رسیده 
بخش  در  گاز  مصرف  هوا  شدن  سرد 
فعلی  افزایش یافته و در شرایط  خانگی 
همین  برای  نیست  ممکن  آن  کاهش 
نیروگاه ها  مایع  سوخت  ذخایر  تمام 
اکبری،  گفته  به  است.  اتمام  به  رو 
باوجوداینکه ایران که جزو کشورهای 
درحال توسعه است اما ازلحاظ آالیندگی 
جزو ۱۰ کشور اول دنیا قرار دارد که 
حل این مسئله باید موردتوجه مسئوالن 
قرار گیرد. وی ادامه داد: دی ماه امسال 
روزانه ۲۵۰ میلیون لیتر سوخت مایع در 
کشور  حمل ونقل  و  نیروگاه ها  بخش 
مصرف شد که اگر گاز طبیعی را به 

آن اضافه کنیم می بینیم حدود ۵۰۰ 
میلیون مترمکعب گاز در بخش خانگی 
تأکید کرد:  اکبری  مصرف شده است. 
انرژی  منابع  می دهد  نشان  ارقام  این 
مصرف  کشور  در  بی رویه  به صورت 
که  زمانی  دیگر  طرف  از  و  می شود 
و  تجهیزات  مانند  مصرف  سیستم 
خودروها ناقص باشد به انتشار آلودگی 
در هوا منجر خواهد شد که اگر فکری 
به  نشود  افزایشی  روند  این  حال  به 
انجامید.  خواهد  منابع  تمام  مصرف 
ملی  شرکت  توزیع  و  تأمین  معاون 
پخش فرآورده های نفتی گفت: اکنون 
باید بیشتر نیروگاه های ما تجدید پذیر 
مشکالت  باوجود  معتقدیم  می بودند، 
از  استفاده  با  می توانیم  اما  اقتصادی 
فناوری ها و پتانسیل داخل این مشکل را 
تا حد زیادی برطرف کنیم، باید فکری 
به حال مصرف انرژی در کشور بکنیم 
زیست محیطی  آالینده های  منبع  چون 
 ۸۰ روزانه  گفت:  وی  هستند.  هوا  و 
میلیون لیتر توزیع تولید بنزین پاک و 
۶۰ میلیون لیتر نفت و گاز پاک داریم 
انتقال  برای  را  خود  تالش  نهایت  و 
سوخت پاک تولیدشده به  جایگاه های 
عرضه سوخت می کنیم، اکنون در ۱۶۰ 
استاندارد  با  جایگاه مواصالتی سوخت 
 ۴۳۰ در  و  می شود  توزیع   ۴ یورو 
بنزین یورو ۴  جایگاه در کالن شهرها 
و ۱۶۶ جایگاه کالن شهرها نفت و گاز 

یورو ۴ نیز در حال توزیع است.

ملی  امنیت  کمیسیون  عضو  یک 
شورای  مجلس  خارجی  سیاست  و 
به  »دشمنان  این که  بابیان  اسالمی 
به  ما  کشور  کردن  وادار  دنبال 
انتحاری  تصمیم های  یکسری  گرفتن 
افراطی  فشار  فضای  گفت:  هستند«، 
علیه ایران شکل گرفته که این گذرا و 
موقتی است لذا نباید در چنین فضایی 
شود.  گرفته  انتحاری  تصمیمات 
حشمت اهلل فالحت پیشه در گفت وگو 
با ایسنا، با اشاره به برداشتن گام پنجم 
و  برجامی  تعهدات  در کاهش  ایران 
مکانیسم  شدن  فعال  آن  دنبال  به 
اروپایی ها  توسط  اختالف  حل 
دنبال  به  ما  دشمنان  کرد:  اظهار 
یکسری  به  کشورمان  کردن  وادار 
تصمیم گیری های انتحاری هستند، اما 
ایران گذرا  افراطی علیه  فضای فشار 
و موقتی بوده و با توجه به این نگاه 
شود  گرفته  درستی  تصمیم های  باید 
نه این که یکسری تصمیمات انتحاری 
موضوع  در  داد:  ادامه  وی  باشد. 
هسته ای عماًل ما دیگر سقف و حدی 
قالب  در  می توانیم  اما  نمی پذیریم  را 
ببریم.  پیش  را  برنامه هایمان   NPT
ما می توانیم به قابلیت های الزم برای 
هر نوع تولید هسته ای برسیم و فاصله 
برسانیم  حداقل  به  را  منابع  و  زمانی 
پس دلیلی ندارد که کشورمان برای 
از  خروج  موضوع  حقوقش  تأمین 

NPT را مطرح کند.
و  ملی  امنیت  کمیسیون  عضو  این 
کرد:  تأکید  مجلس  خارجی  سیاست 
تجدیدنظر  طرح  شرایط  این  در 
بین المللی  آژانس  با  همکاری  در 
است.  انحصاری  رفتاری  هسته ای 
منع  پیمان  قالب  در  می توانیم  ما 
 )NPT( گسترش سالح های هسته ای
اکنون  برسیم  هسته ای  قابلیت  هر  به 
در  عضویت  علی رغم  آمریکایی ها 
را  تخطی  بیشترین  کنوانسیون ها 
دلیلی  دارند،  کنوانسیون ها  انجام  از 
دچار  دنیا  که  شرایطی  در  ندارد 
یکسری  ما  شده  انتحاری  شرایط 
را  مناسباتمان  و  حقوقی  بنیادهای 
می توانیم  آن  به جای  بزنیم،  هم  به 
ملل  منشور  قالب  در  را  رفتارهایمان 
ملل  منشور  چون  کنیم  توجیه  متحد 
بر همه کنوانسیون های بین المللی غلبه 
دارد، لذا نباید اقدامات و رفتارهایمان 
در  شویم  متهم  که  باشد  به گونه ای 
حال انجام اقدامات خطرناک هستیم. 
ملی  امنیت  کمیسیون  سابق  رئیس 
شورای  مجلس  خارجی  سیاست  و 

اسالمی با اشاره به اقدام اروپایی ها 
اظهار  ماشه  مکانیسم  کردن  فعال  در 
شود  اجرا  ماشه  مکانیسم  اگر  کرد: 
ماند،  نخواهد  باقی  برجام  عماًل دیگر 
چون تحریم ها برمی گردد مگر آنکه 
در قطعنامه تازه ای دوباره تحریم ها را 
تعریف کنند، این یعنی دوباره پرونده 
که  می شود  وارد  دادگاهی  در  ما 
تصمیم گیرنده اصلی آن آمریکایی ها 
مسیر  از  داد:  ادامه  وی  هستند. 
برجام  در  شکافی  ترامپ  و  جانسون 
از  برجام  اعضای  همه  که  شد  ایجاد 
از  با  آنکه  ضمن  می کنند  ضرر  آن 
بین رفتن برجام معاهده منع اشاعه هم 
از بین می رود. معاهده ای که بیش از 
داشته  ذهنی  امنیت  ایران  برای  آنکه 
باشد برای سایر طرف ها امنیت ذهنی 
دارد، لذا هزینه برای همه خواهد بود 
شاید فقط آمریکا از آن سود ببرد که 

آن هم در کوتاه مدت است.
ضرر  به  کرد:  تأکید  فالحت پیشه 
غیر  ادبیات  که  است  اروپایی ها 
شود،  حاکم  مناسبات  بر  دیپلماتیک 
کشور  خارجی  سیاست  تیم  تاکنون 
را  دیپلماتیک  ادبیات  کرده  سعی 
اما وقتی رفتار اروپایی ها  حفظ کند، 
ممکن  می شود  آمریکایی ها  شبیه 
است همین ادبیات امنیتی بر مناسبات 
با اروپایی ها هم حاکم شود آن زمان 
دیگر اروپایی ها نمی توانند پاسخگوی 
می کردند  فکر  که  باشند  خود  مردم 
به سوی  سرد  جنگ  دوران  از  بعد  از 

نوعی آرامش رسیده اند.
ایجاد  »ناامنی هایی  این که  بابیان  وی 
خواهد شد«، اظهار کرد: عامل ناامنی 
آمریکاست، ترامپ از روز اول اعالم 
کرد که باید اروپایی ها هزینه تأمین 
این  اروپایی ها  اما  بدهند  را  امنیتشان 
سعی  ترامپ  نکردند.  باور  را  حرف 
ایجاد کند  تازه ای  تهدیدهای  می کند 
را  اروپا  پولی  و  مالی  هزینه های  تا 
در  کرد  سعی  ایران  دهد.  افزایش 
تهدیدکننده  بازیگر  نقش  زمینه  این 
به گونه ای  اما می بینید  باشد  نداشته  را 
انجام  را  کار  این  آمریکایی ها 
علی  ایسنا،  گزارش  به  می دهند. 
شورای  مجلس  رئیس  الریجانی 
اسالمی در نطق خود در مجلس گفته 
دلیلی  هر  به  اروپایی ها  اگر  که  بود 
در استفاده از ماده ۳۷ توافق هسته ای 
ایران  اسالمی  جمهوری  کنند  اقدام 
تصمیم جدیدی در همکاری با آژانس 
در  هم  آن   طرح  که  گرفت  خواهد 

مجلس آماده است.

واکنش عضو کمیسیون امنیت ملی به احتمال 
:NPT خروج ایران از

علم الهدی: 
 برخالف کشور های دیگر، ما آغاز جنگ 

را جشن می گیریم نه پایان آن را!

ریاض و دمشق آشتی می کنند
 سفیر سعودی به سوریه: اتفاقات قبلی مثل ابر تابستانی 

خواهد گذشت

 واکنش آمریکا به تعیین جایزه
برای کشتن ترامپ

کشور در آستانه خاموشی قرار دارد
افزایش شدید مصرف گاز خانگی

نقد و تحلیل خبر
گروه نقد و تحلیل خبر روزنامه طلوع

تحلیل این خبر  را در ستون 
سمت راست بخوانید

از هر دری کالمی

واعظی:

رئیس دفتر رئیس جمهور: 

مونسان:

اقدام فوری گردشگری برای خروج از بحران از روز شنبه

فیلمصداوسیمادرکشورهایهمسایهدستبهدستمیشود
 بازگشت سه تا پنج هزار تن شیر به کارخانه های لبنی در یک روز

رئیس دفتر رئیس جمهور: 


