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 164 کیلومتر پایانی مسیر بین المللی  شمال - جنوب
 با همکاری ایران و روسیه تکمیل می شود

 در دیدار دستیار ویژه پوتین با مخبر  
برتسریع  ساخت راه آهن رشت - آستارا  تأکید شد

وزیر خارجه در نشست خبری با همتای ترک با اشاره به آخرین جزئیات درباره مذاکرات لغو تحریم ها  گفت:

سهم صنعت گردشگری از عوارض خروج از کشور برای هر فرد 80 هزار تومان است

آیت اهلل رئیسی بزودی به ترکیه سفر می کند

 فاز نهایی ساخت
کریدور 5600 کیلومتری

 امریکا شرط بگذارد 
توافق نمی شود

به نام گردشگری،  به کام دیگری
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 مشق رزم سپاه 
در خلیج فارس

بــرای دومین بــار در کمتر 
از یــک مــاه پهنــه دریایی 
صحنــه  کشــور  جنــوب 
نمایــش اقتــدار و آمادگی  
نیروهای مســلح بــرای مقابله بــا  هرگونه 
تحــرک تهدیدآمیز بیگانگان قــرار گرفت. 
پــس از رزمایــش دریایــی ذوالفقــار ارتش 
در ســواحل مکــران و شــرق تنگــه هرمــز 
ایــن بــار ســواحل جزیــره فارســی در قلب 
رزمایــش  برگــزاری  شــاهد  خلیج فــارس 

نیروی دریایی سپاه بود.

عکس: فارس

نـــــما

 گفت و گوی »ایران« با رسول نجفیان بازیگر، کارگردان 
و خواننده، به انگیزه زادروز این هنرمند

 تیم ملی هندبال صعودی تاریخی را 
در مسابقات قهرمانی جهان تجربه کرد

جدال با غول های اروپا »رسمی« که ماندگار شد 
1513

یادداشت
کمال لطفی
فعال رسانه

در امتداد دشمن
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احداث واحدهای نهضت ملی 
شتاب گرفت

تسهیالت مورد نیاز ساخت واحدهای 
نهضت ملی مسکن در سال اول 360 
هزار میلیارد تومان است  که بانک ها 

موظف به پرداخت آن هستند

بحران شرق اروپا، دغدغه اصلی 
مجمع جهانی اقتصاد

شهردار تهران اعالم کرد

سن قتل در امریکا پایین تر آمد

چم شیر هنوز  افتتاح نشده است

ساخت 500 هزار 
مسکن با پیشرفت 

50 درصد

 آغاز داووس 
زیر سایه روسیه 

 بزودی 
فروش متری 

مسکن در بورس

 انتقال کشتارها 
 از دبیرستان ها 

به دبستان ها

 آمادگی
  سد جنجالی 
برای آبگیری

عالقه مندان برای تهیه این نشریات به سایت www.ketabir.com مراجعه کنند.
www.ketabir.com

منتشــر  شــد

 ویژه نامه
افغانستان

 مجله
دانشمند

 مجله
بچه های ایران 

 

قریــب به ۴ ماه پس از اتفاق تلخ درگذشــت مرحومه مهســا 
امینی و آغاز اغتشاشــات ناکام جریان ضدمردمی به پشتوانه 
بی نظیر سران کشورهای خارجی و عوامل ضدانقالب با به کار 
انداختــن همــه عوامــل الزم بــرای اخــالل و تخریــب در یک 
کشــور می گذرد. هرچند از ابتدای شــروع این رخدادها، پشت 
پــرده این آشــوب ها و اغراض طراحــان آن برای تحلیلگران و 
صاحب نظــران منصــف و آگاه عیان بود اما متأســفانه برخی 
عوامــل ســاده لوح داخلی )کــه خوش بینانه می تــوان گفت از 
تحلیل وقایع عاجز ماندند( بنابه دالیل متعدد که مهمترین 
آن مخالفــت بــا دولت مســتقر اســت، بــه  جای روشــنگری و 
مرزبندی با جریانات ضدانقالب آشــوبگر، خود به بلندگویی 
بــرای تکرار ادعاهــای آنان و تخریــب افکارعمومی و تحریف 
واقعیــت صحنــه پیــش رو کردنــد و عمــاًل نقــش پیاده نظام 

دشمن را در اجرای نقشه شوم شان ایفا کردند.
در همان آغازین روزهای آشــوب ها، رئیس جمهور در ششــم 
مهرماه با حضور در تلویزیون و گفت و گوی مستقیم با مردم، 
ضمن تشــریح اقدامات انجام شده در روند رسیدگی به فوت 
یک دختر جوان، با تأکید بر اینکه »توطئه ها و فتنه انگیزی های 
دشــمن برای متوقف کردن رشــد و پیشرفت کشــور است«، با 
تصریح به این مســأله که »نقد، گفت و گو و اعتراض زمینه ای 
برای اصالح اســت و ما شــنوای انتقادات دیگران هستیم«، با 
هشــدار نسبت به ایجاد اغتشــاش، بهم ریختن امنیت کشور، 
ایجاد هرج و مرج و تعدی به مال و جان مردم، برنامه طراحان 

ایــن پــروژه را متوقــف کــردن قطــار پیشــرفت کشــور معرفی 
کــرد. آیت اهلل رئیســی در ایــن گفت و گو به درســتی با معرفی 
»تحریم« و »آشــوب« به عنــوان دو روی یک ســکه، عماًل گام 
بعدی دشمن در پیاده کردن نقشه شوم خود را پیگیری پروژه 
»تحریم« اعالم کرد. با ناکامی دشــمن و شکســت محاسبات 
آنان در اجرای پروژه موهوم و ناکام براندازی و با مرور اتفاقات 
این روزهای اخیر، می توان بیش از پیش به  درستی این هشدار 
رئیس جمهور  پی بــرد. در حالی که ناآگاهان داخلی به  علت 
مخالفــت با دولت، چشــم بر واقعیات بســته و بــر آتش فتنه 
می دمیدنــد، در آن ســوی مرزها ســران دول خارجی و عناصر 
خائن فارسی زبان مقدمات تحریم های جدید و فشار بر مردم 

را فراهم می آوردند.
حمایت از آشــوبگران با چشم بستن بر تعرض و تعدی آنان 
بــه جان و مال و نوامیس مردم و ســپس تشــکیک و تردید در 
احکام قضایی مجازات این اشــرار، گام نخست نقش آفرینی 
ایــن عناصــر داخلی در تشــجیع و تحریک دولت هــای غربی 
بــه آغــاز پروژه تحریم هــای مردم ایــران بــود. در گام بعدی و 
علی رغم حضور پرشــور مردم در استقبال و حمایت بی نظیر 
از رئیس جمهور در مناطق مختلف کشور مانند یزد و بایکوت 
ایــن اخبار، جریــان مخالــف دولت بــا القای عــدم مقبولیت 

دولت مستقر، گام بعدی را اجرایی کردند.
عناصــر مخالف دولــت که متأســفانه با دروغ بــزرگ »طرف 
مــردم بودن« در ماه های اخیر تــالش کردند تا با درگیر کردن 
دولت با حواشی، مانع از وقوع اتفاقات بزرگ و نجات کشور از 
چاه ویلی که دولت ســابق کشــور را در آن گرفتار کرده، بشوند، 
با اقدامات اخیر خود نشــان دادند که برای رســیدن به اهداف 
خــود در مخالفــت با دولت حتی از ضربه زدن به معیشــت و 

زندگی مردم و همدستی با دشمنان ایران نیز ابایی ندارند.

سال آینده گاز قطع نمی شود
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گاز تمامی مشترکان وصل شد

 پایان قطعی گاز 
در تربت جام

صفحه 2 را بخوانید

عصر روز 26 دی خبر آبگیری ســد چم شیر 
منتشر شد و به موجی از مخالفت ها و اظهار 
افســوس ها از بی توجهــی بــه هشــدارهای 
فعــاالن حــوزه محیــط زیســت، مخالفــت 
سازمان حفاظت محیط زیست، کمیسیون 
اصــل 90 و هشــدارهای مرکــز پژوهش های 

مجلس شورای اسالمی انجامید.

  وزیرنفت: 23 میلیون مشترک خانگی 
 و تجاری گاز داریم که از این تعداد 
  گاز 17 هزار مشترک قطع شده بود

 از این بابت از آنها عذرخواهی می کنیم
  وضعیت گاز درسراسر کشور

 پایدار است

محمــد مخبــر، معــاون اول رئیــس جمهــور ظهر دیــروز در 
دیــدار »ایگــور لویتین« دســتیار ویژه رئیس جمهور روســیه، 
اســتمرار دیدارها و افزایــش هماهنگی های تهران- مســکو 
را گامــی در جهــت پیشــبرد برنامه هــای مشــترک دو کشــور 
برشمرد و گفت: دیدارهای مقامات دو کشور می تواند منجر 
به اجرای هرچه ســریع تر توافق های فیمابین شــود. محمد 
مخبر با اشاره به فراهم شدن مقدمات اجرای پروژه کریدور 
شــمال-جنوب، اظهــار امیــدواری کــرد بــا مشــارکت جدی 
طرفین شــاهد تســریع در اجرای ایــن پروژه مهــم و اثرگذار 

باشــیم. معــاون اول رئیس جمهور همچنیــن ظرفیت های 
گســترده و فرصت های اســتثنایی ســواحل مکــران را یادآور 
شــد و افزود: ایران از حضور و مشــارکت شــرکت های روسی 
بــرای ایجــاد و تکمیل زیرســاخت ها در حــوزه حمل ونقل و 
ترانزیــت اســتقبال می کنــد. مخبر بــر لزوم عملیاتی شــدن 
قراردادهــا و توافق های میان دو کشــور بویژه در حوزه انرژی 
تأکید و خاطرنشــان کرد: اجرایی شــدن توافق ها و مشارکت 
دو کشــور در توســعه میادیــن نفتــی و گازی امــری مهــم و 

ضروری است که باید به طور جدی دنبال شود. 

تالش هــای شــبانه روزی وزارت نفــت دولت ســیزدهم برای جبــران کم کاری 
به جامانده از هشــت ســال دولت قبل همچنان ادامه دارد؛ ناترازی دست کم 
200 میلیــون مترمکعبی روزانه گاز در فصل ســرد ســال، ذخیره ســازی اندک 
گاز، مخــازن و چاه هــای بــا عمر بــاال و کمتر توســعه یافته و مصــرف انرژی به 
مراتب باالتر از اســتانداردهای جهانی در کشور.بر این موارد، می توان تعهدات 
عقب مانده سنواتی در تک تک شرکت های نفت و گاز، طرح های راکد و غیرفعال، 
خشکســالی و کمبود منابع مالی به جا مانده در عمده این شرکت ها از سال ها قبل 
و خالصه طرح های نیمه تمام بســیاری را نیز افزود که در یک مجموعه، کوله باری 
سنگین را برای دولت سیزدهم به یادگار گذاشته است. هرچند که دولت سیزدهم 

از روز آغــاز بــه کار بیــکار ننشســت. بــرای نمونه، می تــوان به بهره بــرداری از طرح 
توســعه فــاز ۱۱ پارس جنوبی تا پایان امســال توســط وزارت نفت دولت ســیزدهم 
اشاره کرد؛ طرحی که بیش از 20 سال بالتکلیف مانده و ظرف ۱۶ ماه پیگیری های 
اخیر به نتایج بســیار خوبی رسیده اســت. جواد اوجی وزیر نفت گفته است که من 
و همکارانم پشــت میزمان ننشســتیم و با تدابیر خوبی که دیده شــد، هم در بحث 
اقدامات کوتاه مدت و هم در مورد اقدامات بلندمدت، در آینده شــاهد قطعی گاز 
نخواهیم بود. رفع مشکل قطعی گاز تا سال آینده را می توان یکی از اقدامات بسیار 
مهــم وزارت نفت دولت ســیزدهم برشــمرد؛ ناترازی گازی کــه از دولت قبل برجا 

مانده و دولت دوازدهم هم از عهده رفع آن بر نیامده بود.
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ای


