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»ایران« بررسی کرد

مصرف گاز خانگی درایران 
62 برابر دنیا 

14

وزیر فرهنگ و  ارشاد اسالمی خبر داد
 ساعت 16 امروز؛ یونایتد-سیتی 

در لیگ برتر انگلیس

 حضور 11 فیلم فارابی 
در جشنواره فیلم فجر 

 دربی غول های منچستر 
در تئاتر رؤیاها
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تحلیل رهبر انقالب از شکست دشمن در اغتشاشات اخیر

محاسبه دشمن درباره مردم اشتباه بود 

گروه سیاسی/ رئیس جمهور پنجشنبه و جمعه 
گذشــته در دور دوم ســفرهای اســتانی دولــت 
ســیزدهم میهمان مردم استان یزد بود؛ سفری 
کــه ویدیوها و عکس هــای دریافتــی از آن در دو 
روز گذشــته بــه تیتر اول رســانه های کشــور بدل 
شــد. شکوه استقبال مردم استان یزد از آیت اهلل 
رئیســی بــه حــدی بود کــه کاربــران شــبکه های 
اجتماعی این اســتقبال را کم نظیر دانســتند اما 
در ورای این صحنه های به یاد ماندنی، شکست 
»پروژه تفرقه و یأس« از سوی دشمن، رساترین 
تعبیــری اســت کــه  می تــوان از ســفر دو روزه  
هیأت دولت به اســتان یزد ارائــه کرد. زیرا آنچه 
در این ســفر گذشــت، اعم از استقبال مردمی و 
افتتاح طرح های صنعتی، نشان داد دسیسه ها 
و طراحی هــای دشــمن در حوزه هــای مختلــف 
بــا ناکامی مواجه شــده اســت. نخســت، باید به 
استقبال گســترده مردم استان از رئیس جمهور 
و هیــأت همــراه، بویژه در دو شــهر یــزد و خاتم 
اشاره کرد؛ استقبالی پرشور، کم نظیر و بی سابقه 
که از پیوند عمیق و ناگسستنی ملت با خادمان 
برگزیــده خــود حکایــت دارد. این معنــی از آن 
رو اهمیــت دارد کــه یکــی از اهــداف آشــوب ها 
گسســتن  گذشــته،  مــاه  ســه  اغتشــاش های  و 
همیــن پیونــد و همچنیــن القای شــکاف میان 
مردم و مســئوالن کشــور بوده اســت، امــا مردم 
دارالعبــاده یــزد، در کوچــه و خیابان های شــهر 

خود نشان دادند که این آرزو، ناکام مانده است. 
تأخیــر در آغــاز مرســم دیــدار عمومــی رئیــس 
جمهــور در میدان امیرچخماق یزد که به دلیل 
اســتقبال و ازدحام مردم در دمــای زیر صفر در 
مســیر صورت گرفــت، ضربه ای خــرد کننده بر 
آرزوهــا و طراحی های دشــمنان بود. در ســمت 
دولت، دشــمنان چه بســا انتظار داشــتند چه از 
طریق فشــارحداکثری و تحریم و چه با استفاده 
از ســرگرم کردن مسئوالن به اغتشاش و آشوب، 
مسیر پیشرفت کشور را متوقف کنند، اما افتتاح 
یــا آغــاز اجرای طرح هــای مهم و کالن در ســفر 
رئیــس جمهــور به یــزد، نشــان داد کــه حرکت 
دولت برای خدمت رسانی به مردم و گره گشایی 
از مســائل زندگــی آنــان، توقــف ناپذیــر اســت. 
آغاز عملیات اجرایی خط دوم پروژه آبرســانی 
از خلیــج فــارس بــه اســتان های یــزد و کرمان، 
بهره برداری از ۱۶ پروژه آب و برق وزارت نیرو در 
اســتان یزد، افتتاح واحد احیای مستقیم و خط 
تولید کالف مجتمع فــوالد بافق، آغاز عملیات 
احداث ۲۳ هزار و ۶۰۰ واحد مسکونی و نیز آغاز 
عملیــات واگــذاری ۳۳۰ واحــد مســکن ویالیی 
یــک طبقه حیاط دار در شــهرهای مهریــز و یزد 
از مهم ترین پروژه های مهم افتتاح شده یا آغاز 
شــده در این ســفر رئیس جمهور بوده است. به 
رغم دنبال کردن این طرح های مهم توسعه ای، 
در این ســفر احیای واحدهای راکد نیز در دستور 

کار بــوده اســت کــه در ایــن رابطــه می تــوان بــه 
کارخانه احیا شده تولید رادیاتور یزد و نیز احیای 
۷۶ واحــد راکــد صنعتی اشــاره کــرد. نگاهی به 
این پروژه ها، از آب و صنعت تا مسکن و احیای 
واحدهــای تولیدی راکد، نشــان دهنــده اهتمام 
و توجــه دولت به یک توســعه و پیشــرفت همه 
جانبه است، توسعه ای که هم توجه به نیازهای 
جدیــد صنعتی و عمرانی را شــامل  می شــود و 
هــم توجه بــه واحدهای راکدمانده از گذشــته را 
نیز از نظر دور نمی دارد. به این ترتیب، می توان 
گفت آنچه در ســفر دو روزه آیت اهلل رئیســی به 
یــزد روی داد، تحقق عینــی و عملی حرکت در 
مسیر پیشــرفت ایران اســت؛ تحقق همان ایده 
و کاری که دشــمنان همه توان خود را به میدان 
آوردنــد تا مانع تحقق آن شــوند، امــا همانطور 
که آیت اهلل رئیســی در میدان امیرچخماق یزد 
گفت؛ »کســانی که نمی خواهند قطار پیشرفت 
کشور حرکت کند، این آرزو را به گور خواهند برد 
و بدانند که توان و حرکت قطار پیشــرفت کشور، 

روز به روز بیشتر خواهد شد.«
ë آغاز عملیات انتقال آب خلیج فارس به یزد

آیت اهلل رئیسی پنجشنبه گذشته، بالفاصله 
پــس از ورود به اســتان یزد، در محــل اجرای فاز 
دوم طــرح عظیــم و ملــی انتقــال آب از خلیج 
فارس به اســتان های کرمان و یزد حضور یافت 
و بــا توضیحات مســئوالن این پــروژه در جریان 

جزئیــات این پــروژه بزرگ ملی قــرار گرفت. به 
گزارش پایگاه اطالع رســانی ریاســت جمهوری، 
رئیس جمهــور در ادامه با نــام مبارک حضرت 
فاطمه زهرا)س( دســتور آغاز عملیات اجرایی 
ایــن پــروژه را صــادر کــرد. همچنیــن با دســتور 
رئیس جمهــور بهره بــرداری از ۱۶ پــروژه آب و 
بــرق وزارت نیــرو در اســتان یزد آغاز شــد. خط 
یک این پــروژه با ۸۰ درصد پیشــرفت فیزیکی، 
۱۳۰ میلیون متر مکعب آب شیرین سازی شده 
را در مسیری به طول ۸۱۰ کیلومتر به استان های 
مرکــزی کشــور منتقــل کــرده اســت. خــط دوم 
این پــروژه که با دســتور رئیس جمهور عملیات 
اجرایــی آن آغاز شــد، برای انتقــال ۲۰۰ میلیون 
مترمکعــب آب شیرین ســازی شــده از خلیــج 
فارس به اســتان های یزد و کرمان و در مســیری 
به طــول ۷۳۰ کیلومتر طراحی شــده اســت. در 
حال حاضر خــط دوم این پروژه بزرگ ملی ۳۰ 
درصد پیشرفت داشته و مدت زمان پیش بینی 
شــده برای تکمیل آن ۴۸ ماه اســت. بــا اجرای 
ایــن طرح عظیــم ملی انتظــار مــی رود، بخش 
قابل توجهی از مشکالت آبی استان های مرکزی 
کشــور بویژه استان های یزد و کرمان مرتفع شود 
و شاهد تأمین آب پایدار در این استان ها باشیم.
آیت اهلل رئیســی در مراســمی کــه به همین 
منظــور برگــزار شــد، بهره بــرداری از ۱۶ طــرح 
صنعت آب و برق در استان یزد و همچنین آغاز 

عملیات اجرایی طرح انتقال آب خلیج فارس 
به اســتان های فالت مرکزی را بســیار ارزشــمند 
و بــرای رفــع نیــاز مــردم و گره گشــایی از زندگی 
آنــان دانســت. وی بــا قدردانــی از تالش هــای 
دســت اندرکاران این پروژه ها بویژه وزیر نیرو که 
کار ۱۸ ماهــه در مــدت زمان ۴ ماه اجرایی شــده 
اســت، گفت:  دشــمن تالش داشــت بــا تهدید، 
تحریم و در تنگنا و فشــار حداکثری قــرار دادن، 
ما را در این مســیر متوقف کند، اما موفق نشــده 
و خــود نیــز بــر آن اعتــراف و اذعــان دارد، زیــرا 
اراده های پوالدینی وجود دارد که حاضر نیست 
در نبرد اراده ها تسلیم و در مسیر پیشرفت کشور 

متوقف شود.
ادامه در صفحه  4

 20 میلیارد دالر درآمد 
معطل 164 کیلومتر راه آهن 

 یک هیچ به نفع دالالن خودرو

روند ساخت کریدور شمال - جنوب در دولت قبل تعطیل شد

 »ایران« عواقب جلوگیری سازمان بازرسی  از ادامه عرضه خودرو 
در بورس کاال را بررسی کرد

 رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس: اگر بورس کاال را کنار بگذاریم 
یعنی یک بازار غیرشفاف را جایگزین می کنیم

  در حالی که ظرفیت ذخیره سازی در کشورهای اروپایی بطور میانگین 
 حدود 22 درصد است این عدد در ایران به دلیل تخریب زیرساخت ها

 در دوران وزارت زنگنه،1/7 درصد شده است

12

3

23

6

12

میــزان مصــرف گاز در بخش هــای خانگی و تجاری کشــور، مرزهای ۷۰۰ میلیــون مترمکعب در 
روز را هم درنوردید؛ افزایشــی ۱5۰ میلیون مترمکعبی مصرف گاز درشرایط فعلی در مقایسه با 
مدت زمان مشــابه ســال قبل.  این میزان مصرف گاز را می توان معادل تولید ۶ فاز میدان گازی 
پارس جنوبی ارزیابی کرد. در یک تصویر کلی تر، ایران ۶.۷ برابر بیشتر از سرانه مصرف گاز دنیا و 

سه برابر بیشتر از کل اتحادیه اروپا گاز مصرف می کند.  

طول کریدور 
شمال - جنوب

 کاهش سـیر کاال 
از اروپا به هند

 کاهش قیمت 
حمل بار

70004035
درصدروزکیلومتر

مدیر کل آژانس بار دیگر درخواست سفر به تهران را مطرح کرد

 گروسی به دنبال گره گشایی
یا بهانه تراشی؟

»ایران« بیانیه روابط عمومی صداوسیما در نقد بودجه 1۴۰2 را بررسی می کند

 صداوسیما بالتکلیف بین 
حقوق کارمندان و هزینه تولید

 پلیس امریکا به دلیل تخلف رانندگی
  معلم سیاهپوست را با شوکر 

به قتل رساند

 جورج فلوید 2

 رئیس جمهور در دور دوم سفرهای استانی به  یزد سفر کرد
  و  با استقبال گسترده  مردم این استان  مواجه شد 

واقعیت میدان 

مدیــــر کل آژانـــس بین المللی انرژی اتمی برای سفر به تهران اعالم آمادگی کرد. »رافائل گروسی« 
در گفت وگویی با واتیکان مدیا با اشاره به اینکه مذاکرات احیای توافق هسته ای به بن بست خورده 
اســت، مدعی شــد کــه اگرچه به موازات ایــن گفت وگوها برای رســیدن به توافق، مذاکــرات ایران و 

آژانس هم جریان دارد اما طرفین تاکنون نتوانسته اند در آن پیشرفتی حاصل کنند. 

روابط عمومی ســازمان صداوســیما دیروز در بیانیه ای ضمن تکذیب شــایعه ها درباره میزان 
افزایش بودجه ســاالنه صداوســیما در الیحه بودجه ســال ۱4۰۲، نســبت به کاهش منابع این 
ســازمان و تبعــات آن نظیــر افت کمی و کیفی تولیدات رســانه ملی هشــدار داد. در این بیانیه 
تأکید شــده است: »مطابق قانون برنامه ششم توسعه دولت مکلف است حداقل هفت دهم 
درصد از بودجه عمومی  کشور را به عنوان بودجه صداوسیما در نظر بگیرد، رقمی که اساساً در 
مقایســه با سایر بخش های کشور و سطح تأثیرگذاری آنها و نیز شبکه های رقیب بسیار ناکافی 

است. با این حال همین مبلغ نیز عماًل هیچ گاه محقق نشده است.«
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برخی ســاکنان این واحدها درباره میزان رضایت آنها از ساخته شــده در مهریز یزد و گفت و گوی بی واسطه او با بازدید آیت اهلل رئیســی از 170 واحد مســکونی ویالیی 
خانه های ساخته شده
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در ۴ شهر تفت، ابرکوه، اردکان و کاریزبوممسکونی طرح نهضت ملی مسکن به طور همزمان آغاز عملیات اجرایی احداث ۲۳ هزارو ۶۰۰ واحد 

اسفنجی زمینه اشتغال بیش از ســاالنه ۸۰۰ هزار تــن آهن مجتمع فــوالد بافق با ظرفیت با افتتاح واحد احیای مستقیم 
هزار و ۸۰۰ نفر،  فراهم شد

600نفر اشتغالزایی شده است و ســاختمانی تولید خواهد شد که برای ۵۵۰ هزار تن انــواع کالف های صنعتی و ســاختمانی مجتمع فوالد بافق ساالنه با افتتاح خط جدید تولید کالف صنعتی 

حیاط دار آغــاز واگــذاری ۳۳۰ واحد  طبقه  حضور و دستور رئیس جمهوردر شــهرهای مهریز و یزد با مســکن یک 

مراســم جشــن احیای ۷۶ واحد راکد در احیاگران واحدهای اقتصادی  و حضور در بازدید آیت اهلل رئیسی از اولین نمایشگاه 
شهرک صنعتی یزد 330

۷۶

برق وزارت نیرو در استان یزدبه اســتان های یزد و کرمان و  بهره برداری از پروژه های صنعت آب و آغاز عملیات اجرایی خط دوم پروژه بزرگ ملی انتقال آب خلیج فارس 

شیرین سازی شده در مسیری به طول ۷۳۰ برای انتقــال ۲۰۰ میلیون متر مکعب آب خط دوم پــروژه انتقــال آب خلیج فارس 
کیلومتر به فالت مرکزی

استان یزد به بهره برداری رسید16پروژه صنعت آب و برق وزارت نیرو در 

۷۳۰
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بازدید رئیس جمهور از کارخانه احیاشده تولید رادیاتور یزد/ این کارخانه از سال ۱۳۹۵ به صورت تعطیل یا نیمه تعطیل بود 
که با اهتمام دولت سیزدهم برای احیای واحدهای اقتصادی نیمه تعطیل مجددًا به چرخه تولید بازگشت استقبال باشکوه اهالی شهرستان خاتم از رئیس جمهور

 سفر 2 روزه
  رئیس جمهور 
به استان یزد

 گاهنمای رویدادها
و اقدامات انجام شده در
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 خط دوم پروژه انتقال آب خلیج فارس 
 برای انتقال ۲00 میلیون متر مکعب
 آب شیرین سازی شده به فالت مرکزی افتتاح شد


