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»ایران« از دالیل مهم کمبود گاز در کشور گزارش می دهد

بی توجهی به اصالح الگوی مصرف، عدم سرمایه گذاری و  عدم توسعه مخازن 
 نفت و گاز  و انحالل شرکت ذخیره سازی گاز طی 8 سال  عمر دولت قبل

باعث شد  کشور وارد مرحله ناترازی گاز شود

رئیس جمهور در بازدید سر زده از   شرکت ملی گاز، مصرف صحیح گاز را مکمل تالش های مسئوالن دانست

در سه ماهه دوم سال  جاری، مصرف بخش خصوصی رشد 5/7 درصدی را تجربه کرده است

رویترز گزار ش داد صادرات نفت ایران در ماه  گذشته به 1/1۳7 میلیون بشکه در روز رسید

 ناترازی گاز نتیجه
 96 ماه بی خیالی

صرفه جویی برای عبور کم هزینه از سرما

بازیابی تدریجی رفاه

 اعتراف به افزایش 
فروش نفت ایران
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 بررسی لیگ برتر بیست و دوم 
در گفت و گوی »ایران« با مجید جاللی

 بهروز افخمی با اشاره به جزئیاتی از فیلم 
زندگی امام خمینی)ره(:

 بازی های نیم فصل 
فاقد کیفیت بود

فیلم »فرزند صبح« را متعلق 
10به خودم می دانم 12

یادداشت
دکتر سپهر خلجی

رئیس شورای اطالع رسانی دولت و قائم مقام رئیس دفتر رئیس جمهور

گفتمان سه ضلعی دولت مردمی
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»ایران« رویکرد اخیر  آلمان، فرانسه و انگلیس در قبال موضوعات ایران را بررسی می کند

موقعیت ضعیف اروپایی ها در برابر امریکا، این کشورها را به تمکین بیشتر از خواسته های ضد ایرانی وادار کرد

یخبندان دیپلماسی در اروپا
یکی از موضوعاتی که در جلسات و یا محافل مختلف برخی 
دوســتان انقالبی و عالقه مندان به دولت از آن به عنوان یک 
نقطــه ضعف یاد می کنند و به عنــوان یک حرف رایج در هر 
جمعی حتی در دیدار برخی جوانان با رئیس جمهور محترم 
نیز به آن اشاره می شود، شبهه نبود گفتمان روشن در دولت 
ســیزدهم اســت. آنچه که بتواند به عنوان پیشــران، دولت را 
بــه دنبال خــود به حرکــت درآورد. برای اثبــات این موضوع 
نیز دلیــل می آورند کــه دولت های قبل با گفتمان »توســعه 
اقتصادی«، »توسعه سیاسی«، »عدالت« و »مذاکره و روابط 
خارجی« به قدرت رســیدند و همه اجزای دولت را حول آن 
گفتمان بسیج کردند و با تکرار مداوم آن عنوان در تریبون ها، 
محافل و رسانه ها گفتمان مورد نظر را به صورت برجسته به 
عنوان پیشران دولت خود جلو بردند. با این رویکرد مسیرها 
به ســمت دســتیابی به اهداف گفتمانی همــوار و دولت ها با 
شــتاب بیشــتری برای رســیدن به اهداف مــورد نظر حرکت 
کردنــد. ایــن دســته از منتقــدان معتقدنــد دولت ســیزدهم 
فاقد گفتمان روشــن بوده و این نقیصه باعث کندی حرکت 
و ابهــام کارگزاران برای حرکت به ســمت شــعارهای دولت 
شــده است. برای توضیح پیرامون این شبهه قدری به عقب 
برگردیم؛ یعنی قبل از تشکیل دولت سیزدهم و در ایامی که 
آیت اهلل رئیســی هنوز رئیــس قوه قضائیه بود. آقای رئیســی 
در آن دوره با درک درســت از شــرایط کشــور و نقاط آسیب زا 
در مســیر انقــالب و نیــاز ضروری بــرای حرکــت رو به جلوی 
کشور، پرچم مبارزه با فساد را که سال ها دغدغه رهبر معظم 
انقالب و مردم بود، برافراشت و همه کنش ها و رویکردهای 
دستگاه قضایی را حول آن تنظیم کرد. به صورتی که بعد از 
مدت ها همه عالقه مندان به ایران اســالمی احساس کردند 
نور امیدی برای تحقق یکی از آرزوهای دیرینه نظام، مردم و 
جریان اصیل انقالب تابیدن گرفته اســت. به مرور و تا اواخر 
دوره ریاست بر قوه قضائیه نیز این شعار به عمل تبدیل شد 

و همه شاهد گشودن افق های جدیدی در این زمینه بودند.
در کنار شعار فسادســتیزی همزمان سایر مؤلفه های مرتبط 
بــا ایــن گفتمــان، از جملــه عدالت خواهــی، مردم گرایــی و 
کارآمدی هم دنبال شــد. مؤلفه هایــی که هر کدام به صورت 
طولــی در ِعداد همان شــعار اصلی یعنی فسادســتیزی قرار 
داشتند. آیا شعار »فسادستیزی، عدالت طلبی، مردم گرایی« 
مســأله جدیدی بود؟ نه؛ این شــعار در واقــع احیای گفتمان 
امامیــن انقــالب بــود که به مــرور در اثــر غفلــت دولت ها به 
حاشــیه رفتــه یــا دچار انحراف شــده بــود. این شــعار احیای 
گفتمــان اصیل انقــالب و در واقع همان رویکــرد کلی بیانیه 

گام دوم انقالب بود که فصل جدید گام رو به جلوی انقالب 
بر پایه آن اســتوار شده اســت. خب، ممکن است سؤال شود 
حاال که شعارها و رویکرد دولت سیزدهم مشخص شد، این 
دولــت برای تحقق شــعار خود چــه تدابیری را اتخــاذ کرد و 
چگونه خواهد توانســت این گفتمان را به یک پیشــران برای 

تحقق برنامه ها بدل کند؟
بــرای توضیح ایــن ابهام نیز به چند مثال اشــاره می کنم. در 
یکســال گذشــته با پیگیــری دولــت اعالم صورت هــای مالی 
حدود 400 شــرکت دولتی غیر بورسی برای اولین بار صورت 
گرفــت و عــالوه بــر آن حــذف امضاهــای طالیــی و صــدور 
مجوزهای کســب و کار، شناسایی گلوگاه های فرارهای بزرگ 
مالیاتــی و از جمله افزایش پایــه مالیاتی و مالیات بر عایدی 
ســرمایه و راه اندازی گشت ارشاد مدیران در بازرسی ریاست 
جمهــوری و ده هــا طــرح دیگــر به ثمر رســید کــه عقبه همه 
ایــن اتفاقــات گفتمان مرکــزی دولت برای مبارزه با فســاد و 
مسدودســازی گلوگاه های آن بود. همان مســأله ای که دلیل 
اصلــی حضــور آقای رئیســی از قوه قضائیه در دولــت بود. او 
پیش تــر گفته بود بــا درک این واقعیت که گلوگاه های دولت 
محل تولید پرونده برای دســتگاه قضایی اســت با حضور در 

دولت تالش خواهد کرد این گلوگاه ها را مسدود کند.
البتــه کار بــه همین جــا ختم نشــد بلکه ۳۱ ســفر اســتانی در 
یکســال اول دولت سیزدهم و ارتباط نزدیک با بدنه مردم و 
آغاز دور دوم ســفرها به منظور حل مشــکالت که با استقبال 
پرشــور مردم از خدمتگزاران خود نیز مواجه بوده اســت گام 
دیگری در مسیر تحقق گفته ها و عمل به وعده تداوم ارتباط 
با مردم بود. دولت نشــان داد مســأله ارتباط با مردم نه یک 
شــعار، بلکه صفت بارز و مشــخصه اصلی دولت ســیزدهم 
اســت و بــه این ترتیب بــه صورت عملــی نشــان داد که این 
دولــت، براســتی دولــت در میــدان اســت. در عین حــال در 
پیگیری جهت گیری های عدالتخواهانه تالش شــد با اجرای 
قانــون بر زمین مانده رتبه بنــدی معلمان، افزایش دریافتی 
بازنشســتگان، حــذف ارز ترجیحــی و توزیع هدفمنــد آن در 
جامعه، افزایش ظرفیت پزشکی، آزادسازی سواحل و خارج 
کردن آن از شرایط اختصاصی، تمرکز بر اتمام پروژه های بر 
زمین مانده در مناطق محروم، حل مشــکالت حیاتی نقاط 
آســیب دیده مثل آب کردستان، آب همدان، آب یزد و ده ها 
طرح دیگر گام روشــنی برای تحقق عدالت در برخورداری از 
امکانات کشــور نیز محقق شــود که در مجمــوع همه اضالع 
ســه محور فســاد ســتیزی، عدالــت محــوری و مردم گرایی با 
هــدف ارتقای کارآمــدی دنبال شــد. مرور دقیــق اقدامات و 
رویکردهای دولت در یکســال گذشته نشــان می دهد دولت 
سیزدهم در مسیر گفتمانی توفیقات بی نظیری کسب کرده و 
با سر دست گرفتن شعار »فسادستیزی«، »عدالت طلبی«، 
»مردم گرایــی« در مســیر عمل به وعده ها همچنــان عازم و 

صادق الوعد است.
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بارش برف و موج ســرما از اوایل هفته گذشــته در اکثر 
مناطق کشور از راه رسید و چهره سخت و استخوان سوز 
خود را به مردم نشان داد؛ تا جایی که دمای 28- درجه 
سانتیگراد در برخی نقاط کشور رکورددار این سرما بود.  
طولی نکشید که به تبع این سرمای کم سابقه، مصرف 
گاز نیز در بســیاری از اســتان ها به حد هشــدار رســید و 
دســتگاه های مختلف اجرایی را بــه حالت آماده باش 
درآورد. کارگروه تأمین پایدار سوخت زمستانی شرکت 
ملــی گاز، روز گذشــته شــاهد حضــور از پیــش اعــالم 

نشــده رئیس جمهور بــود. آیــت اهلل رئیســی درحالی 
به شــرکت ملــی گاز رفت که نحوه مواجهه با ســرمای 
پیش رو، تأمین نیاز گازی سراســر کشــور و توزیع بهینه 
آن، دغدغــه و مســأله مهم این روزهای دولت اســت. 
رئیس جمهــور در ســخنان خود در این کارگــروه، بر دو 
نکته تأکید داشت؛ یکی توزیع بهینه و دیگری ضرورت 
مصرف صحیح گاز، امری که نشان می دهد مدیریت 
سرمای فعلی در کشور و عبور کم هزینه از آن، نیازمند 
همراهــی و همدلــی دولــت و ملــت اســت. هرچنــد 

آیت اهلل رئیســی اشــاره کرد که به رغم شــرایط خاص 
آب و هوایی پیش آمده، قطعی گســترده گاز در کشــور 
رخ نداده که ناشــی از همراهــی متعهدانه مردم بوده 
است. رئیس جمهور همچنین در یک اولویت بندی در 
زمینه توزیع گاز، رســاندن ســوخت به منازل را مهم تر 
توصیــف کرد و گفــت که واحدهای تجــاری و اداری در 
مرحله بعدی قــرار دارند.  در این میان، نکته مهم در 
سخنان آیت اهلل رئیسی، اشاره به کاستی های گذشته و 
اثرات آن بر شــرایط امروز است. رئیس جمهور در این 

رابطــه از بی توجهی به ذخیره ســازی گاز و باالتر از آن، 
انحالل شرکت ذخیره سازی گاز ابراز تأسف کرد. به هر 
رو، مروری بر ســخنان آیت اهلل رئیســی در این بازدید، 
هم نشــان دهنده اهتمام جدی برای مدیریت شرایط 
فعلی اســت و هم حکایــت از آن دارد که عزم دولت، 
نگاه پیشــگیرانه به این مســائل اســت، بــه صورتی که 
شــرایط به گونه ای تنظیم شــود که در ســال های آتی، 

عبور از فصل سرما با سهولت بیشتری انجام شود.

تعطیلــی بازار ســهام و بورس کاال در روز یکشــنبه باعث شــد 
معامــالت ۱0 هــزار خودروی دناپالس بــه روز معامالتی بعد 
منتقــل شــود. کارشناســان بــر این باورنــد که افزایــش عرضه 
خودروی دناپالس می تواند به ســرعت طرف عرضه و تقاضا 
را در بــازار تراز کنــد و از این رو انتظار می رود در پی عرضه های 
آتــی خــودرو، قیمت هــا در بــورس کاال و بــازار غیررســمی به 

ســرعت شکســته شــود. در این خصــوص حســن رضایی پور، 
کارشناس ارشــد بازار سرمایه و بورس های کاالیی به خبرنگار 
روزنامــه ایران گفت: هر چند بورس کاال نمی تواند مشــکالت 
ســاختاری را حل کند، اما این بازار به عنوان ابزاری قدرتمند و 
کارا می تواند یک بازار شــفاف و کارا شــکل دهد و باعث شــود 

کشف قیمت به درستی در آن صورت پذیرد.
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بیش از 100 هزار نفر در تل آویو سیاست های دولت افراطی نتانیاهو را به چالش کشیدند

 ادامه سیاستگذاری های افراطی، هزاران نفر از یهودیان ساکن تل آویو، پایتخت سیاسی
 و حیفا، سومین شهر بزرگ سرزمین های اشغالی را به خیابان کشاند

نزاع صهیونیست ها در میدان 

برف روی برف
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 سازمان هواشناسی از ماندگاری هوای سرد تا سه شنبه هفته جاری
 و  ورود سامانه جدید بارشی از روز جمعه به کشور  خبر داد
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صفحه 2 را بخوانید

 یک برگزیده
 حاصل وسواس داوران جالل

پانزدهمیــن دوره جایــزه ادبی جالل 
در حالــی بــا معرفــی برگزیــدگان به 
کار خــود پایان داد کــه وزیر فرهنگ و 
ارشــاد اسالمی با تأکید بر اینکه جالل 
برای ما نماد تمدن ایرانی- اسالمی در برابر هجمه ای 
است که با ورود مدرنیته و تمدن غربی رخ داده، گفت: 
»بزرگداشــت جــالل، صرفــاً تجلیــل از یک شــخص 
فرهیخته نیست؛ بلکه پاسداشت مبارزه طوالنی مدت 
این نویسنده و پاســداری اش از مرزهای تفکر ایرانی- 
اسالمی است در واقع جالل در روزگار غربت این تفکر 
وارد میدان شد و با شجاعت این پرچم را برافراشت.«

عکس: رضا معطریان / ایران

نـــــما
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