
toseeirani.ir روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

بهاستقبالنیمهنهایینفسگیرجامملتها

فرمول مانچینی، نقشه انریکه

هشدار نسبت به قطع آب  
مشترکان پرمصرف در تهران

7پردهاززندگیفخریگلستانبهبهانهسالمرگش

سفالگری که با پرندگان 
افجه پرواز کرد

رویترزگزارشداد؛

فرانسه، آلمان و چین 
خواستار تسریع مذاکرات 

هسته ای در وین شدند

اژهایدرآیینتکریمومعارفه:

این دوره قوه قضائیه، 
دوره تحول و تعالی 

خواهد بود

آدرنالين 7

فرهنگ و هنر8

همين صفحه

سياست 2

شهرنوشت 6

دسترنج 4

نگاهیبهسندجدیدامنیتملیروسیه
وراهبردهایآتیمسکو؛

 تاکيد بر شرق گرایی 
و مخاصمه با غرب

دسترنج 4

روایتیازآنهاکهدرانتخابنان
یاجانمختارند

زاهدان تنهاست

سه شنبه  15   تیر   1400  /   25 ذی القعده 1442  / 6  جوالی   2021 قیمت  2000  تومان  /   شماره 838

سخنگوی کمیســیون انرژی مجلس شورای 
اسالمی از جلسه فوق العاده کمیسیون به منظور 
بررســی علل خاموشــی های گســترده اخیر و 
راهکارهای مدیریت بهینه خاموشــی ها در روز 

چهارشنبه خبر داد. 
مصطفی نخعی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به 
اقدامات کمیسیون انرژی در خصوص قطعی برق رخ 
داده در چند روز اخیر، بیان کرد: قطعی های مکرر 
و خارج از برنامه برق در چند روز اخیر و به دنبال آن 
قطع آب و بعضا تلفن های همراه مشکالت زیادی را 

برای مردم به وجود آورده است.
وی در ادامه اظهار کرد: مردم گالیه های به حقی 
را مطرح می کنند. قطعی های چندین ســاعت 
برق بعضا حدود ۸ ساعت در طول روز سبب ایجاد 
مشکالت و نارضایتی مردم شده است. کمیسیون 
انرژی تصمیم گرفت علی رغم اینکه نمایندگان در 
ایام سرکشی به حوزه های انتخابیه هستند، به دلیل 
اهمیت موضوع در روز چهارشنبه صبح جلسه ای با 
معاونین وزیر نیرو در حوزه برق، مدیرعامل توانیر و 

معاونین وزیر نیرو در حوزه آب برگزار کند.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس در ادامه 
تصریح کرد: در این جلســه عللی که سبب شده 
شرایط موجود شکل بگیرد، مورد بحث و بررسی 
قرار خواهد گرفت و برنامــه وزارت نیرو برای حل 

مشکالت مطروحه مورد واکاوی قرار خواهد گرفت.
وی گفت: طبیعتا اکنون تمرکز ما باید بر اقدامات 
کوتاه مدت باشد. اقدامات بلند مدت در کمیسیون 
به منظور افزایش ظرفیت تولید و رفع سایر مسائلی 
که ســبب ایجاد این وضعیت شده مدتی است که 

دنبال می شود. 
وی در ادامه تاکید کرد: متاسفانه رکورد مصرف 
برق در کشور روز گذشته به عدد ۶۶ هزار مگاوات 
رســید که در هیچ روزی تا حاال چنین تجربه ای 
نداشــتیم. تقریبا بیش از ۱۰ هزارمگاوات بیش از 
تولید مصرف داریم. توازن بین تولید و مصرف برهم 
خورده و نیروگاه ها به صورت فول تایم در حال کار 
کردن هستند. تمام برقی که در نیروگاه ها تولید می 
شود وارد مدار می شود و کوچک ترین مشکلی که به 
لحاظ فنی به وجود آید سبب مشکل شده و قطعی 
های ناخواسته ای را رقم خواهد زد. شرایط به لحاظ 

فنی بسیار خاص است.
وی افزود: مسئوالن وزارتخانه در بحث مدیریت 
توزیع باید توضیح دهند چه برنامــه ای دارند؟ . 
اکنون از کوتاهی هایی که منجر به این شــده که 
ظرفیت های تولیدی که طبق قوانین پیش بینی 
شده بود تحقق نیابد و یا عقب ماندگی ها در نیروگاه 
های حرارتی و انرژی های تجدید پذیر، می گذریم 
اما در بحث مدیریت توزیــع باید برنامه ای معین 

ارائه شود.
وی در ادامه درباره اینکــه چرا به نحوی برنامه 
ریزی نمی شود که این نارضایتی ها به وجود نیاید، 
افزود: اگر مدیریت بهینه تری در توزیع برق داشته 
باشیم طبیعتا می توان نارضایتی ها را کاهش داد. 
در این شــرایط دو کار اولویت دارد یکی مدیریت 
توزیع برق اســت و یکی هم بحث کاهش مصرف 
می باشــد. ما مســئولیت داریم به مردم بگوییم 
این مختص یک یا دو روز نیســت ما حداقل تا یک 
ماه دیگر این شــرایط را خواهیم داشــت و الزم 
 است به شکل مناســبی مدیریت و اطالع رسانی

 صورت گیرد.
نخعی گفت: در جلسه چهارشنبه کمیسیون 
انــرژی همه ایــن مــوارد مــورد ارزیابــی قرار 
 خواهــد گرفت و به مــردم اطالع رســانی دقیق 

خواهد شد.

فرانسه، آلمان و چین دیروز از طرف های مذاکره هسته ای در وین خواستند که 
از فرصت برای رسیدن به توافق استفاده کنند.  به گزارش ایرنا، خبرگزاری رویترز 
گزارش داد که رهبران فرانسه، آلمان و چین پس از یک نشست مجازی سه جانبه 
در روز دوشنبه، از همه طرف های درگیر در مذاکرات هسته ای ایران خواستند تا 

از فرصت کنونی برای توافق )احیای برجام( استفاده کنند.  
رویترز در ادامه نوشت: امانوئل مکرون رییس جمهوری فرانسه، آنگال مرکل 
صداعظم آلمان و شی جین پینگ رییس جمهوری چین بیش از یک ساعت در 

مورد این موضوع گفت و گو کردند.  
مذاکرات برجام پس از ۶ دور گفت وگوهای فشرده و مستمر در وین، به مراحل 

پایانی نزدیک شده است.
در  آخرین نشست کمیسیون مشترک برجام در وین که دو هفته پیش برگزار 

شد، هیات ها ضمن ابراز خرسندی از پیشرفت های صورت گرفته برای احیای 
برجام، بار دیگر بر عزم و جدیت خود برای پیگیری روند گفت وگوها با هدف یافتن 

راه حل هایی برای چند موضوعی که هنوز حل و فصل نشده اند تاکید کردند.
در پایان این نشست، هیات ها برای کسب دستورالعمل های سیاسی درباره 

مسائل باقی مانده راهی پایتخت ها شدند تا برای دور هفتم مذاکرات آماده شوند.
میخائیل اولیانوف سفیر و نماینده دائم روسیه نزد سازمان های بین المللی 
مستقر در وین پس از پایان دور ششم گفت و گوها عنوان کرد که مذاکرات وین 
به محض اینکه دولت های مشارکت کننده در برجام برای آنچه قرار است آخرین 
دور گفت وگوها باشد از سرگرفته می شود. وی با بیان اینکه در مقطع کنونی این 
شرایط حاصل نشده افزود: برخی مشارکت کنندگان به زمان بیشتری نیاز دارند 

و به نظر می رسد زودتر از هفته آینده در وین مالقات نمی کنیم

خبر
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مصطفینخعیخبرداد

جلسه فوق العاده کمیسیون انرژی برای بررسی علل خاموشی ها

رویترزگزارشداد؛
فرانسه، آلمان و چین خواستار تسریع مذاکرات هسته ای در وین شدند

قطعبرقتنهابیمارانICUرابهکاممرگنمیبرد؛
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ین«  وعده »زندگی شیر
در خاموشی های 

گسترده!
»شش واکسن و بی واکسنی«، صف طویل 
جویندگان واکســن به ســوی ارمنستان با 
ارزی که از کشــور می رود و پولی که گمرک 
به جیب می زند، ماهی هــای بی پناه هالک 
شده و گاومیش های ســرگردان در برهوت 
هورالعظیم، 2۰۰ هکتار جنگل های مریوان 
که در آتش می سوزد و دود می شود، ثروتی که 
بیت کوین بازان می برند و شکاف طبقاتی اش 
می ماند برای اقشار متوسط و فرودست، یک 

نماینده مجلس کــه می گوید مذاکرات وین 
مسخره بازی است و توصیه می کند به اینکه 
مثل گاندی زندگی کنیــم و در رأس اینها، 
بی برقی و کرونا که همچنان جان می برد؛ این 
روزها کمتر خبر خوبی ال بــه الی اخبار پیدا 
می شود. همزمان با تمام اینها خبر »تکریم 
و معارفــه«  - قدیم ها »تودیــع و معارفه« 
می خوانندش! -روسای ســابق و جدید قوه 

قضائیه هم دیروز در صدر اخبار بود...

شرایطدرخوزستاننفسگیروآخرالزمانیاست

صف آب، در دمای 50 درجه
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