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روایت هایی استثنایی از هفته بیست و ششم لیگ برتر

برق نیست، کتک هست! 

مروری بر یک سریال تقریبا موفق این روزها؛ 

»می خواهم زنده بمانم«؛ 
معاشقه زیر نگاه نافذِ قدرت

تردیدها در مورد بازسازی روابط امارات و عربستان 
قوت گرفت؛
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سياست 2

 در خالل وقفه مذاکرات وین صورت گرفت؛

آغاز غنی سازی 20 درصدی در 
ایران و نگرانی اروپا و آمریکا

دسترنج 4

 راغفر:

 معضل ما برخورد سياست زده 
با مطالبات صنفی است
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 رییس جمهوری با تاکید بر لزوم ســرمایه گذاری در صنعت برق 
گفت: اگر تولید در بخشــی می خواهیم، باید ســرمایه گذاری شود. 
اگر در بخش کشــاورزی یا صنعت، تولید خاصی مدنظر ماست، باید 
سرمایه گذاری شود. ســرمایه گذاری از اصول اساسی است اما بدون 

سرمایه و با دست خالی هم نمی شود کاری کرد.
به گزارش ایرنا، »حسن روحانی« دیروز در جلسه هیات دولت گفت: 
سخنانم را از ابراز تاســف به خاطر مشکالتی که مردم در این چند روز 
برای استفاده از برق مواجه شده اند، آغاز می کنم. بعد تصمیماتی که 
توسط معاون اول در جلســه دیروز و همچنین امروز در هیات وزیران 

گرفته شد، را توضیح می دهم.
وی ادامه داد: همــواره در جامعه بین واقعیت هایــی که روزانه ما 
می بینیم و آنچه مطلوب ماست، فاصله وجود دارد. همیشه باید تالش 
کنیم این فاصله را کم کرده و اگر امکانپذیر اســت، برداریم. هر چند، 
همواره بین وضعیت موجود و وضعیــت مطلوب بدون فاصله نخواهد 

بود.
رییس دولت دوازدهم با بیان اینکه باید ریشــه ها و علت های این 
فاصله و مشکل را به خوبی مورد بررسی قرار دهیم، اظهار داشت: ممکن 
است حادثه ای رخ دهد و دستگاه ما دچار معضلی شود. ممکن است با 
برخی حوادث قابل پیش بینی یا غیرقابل پیش بینی روبرو شویم. ممکن 
است در کشور با زلزله، سیل، کرونا و جنگ اقتصادی و... روبه رو باشیم. 
مثال قابل پیش بینی نبود که فروردین ۹۸ در کشور ما ۲۵ استان دچار 
سیل می شود. پیش بینی این بود که بارش ها از حد نرمال باالتر است. 
پیش بینی ها هم خیلی دقیق نیستند و کشــورها با مشکالت فراوان 

مواجه می شوند.
روحانی با بیان اینکه در مســئله برق ریشه مشکالت را باید لمس 
کنیم، تصریح کرد: در کشور باید ســرمایه گذاری شود. اگر تولید در 
بخشی می خواهیم، باید سرمایه گذاری شود. اگر در بخش کشاورزی 
یا صنعت، تولید خاصی مدنظر ماســت، باید ســرمایه گذاری شود. 
سرمایه گذاری از اصول اساسی اســت. بدون سرمایه و با دست خالی 

نمی شود کاری کرد. می شود شعار بدون محتوا.
وی با طرح این سوال که چرا سرمایه به اندازه کافی نمی توان در بازار 
ایران آورد؟ خاطرنشان کرد: این مسئله باید به مردم توضیح داده شود. 
۲۰۰، ۳۰۰ میلیارد طرح آماده ســرمایه گذاری داریم؛ چه در مسئله 
آب، چه در مسئله برق، چه در مورد تصفیه آب، چه در فوالد، آلومنیوم، 
پتروشیمی و... طرح های زیادی وجود دارد که مورد مطالعه قرار گرفته 

و جانمایی هم شده اند.
رییس جمهوری با بیان اینکه در داخل برخی از مشکالت را می شود 

حل و فصل کرد، ابراز داشت: اگر همه دستگاه ها هماهنگ شوند، این 
کار شــدنی اســت. امیدواریم از ۱۲ مردادماه به بعد این هماهنگی و 
همسویی ایجاد شود، اگرچه عده ای از شغل شــان می افتند، چراکه 
انتقادات عجیب و غریبی می کردند ولی از آن تاریخ به بعد همه از یک 

جناح و تفکر می شوند.
روحانی با بیان این که برخی مشکالت در سرمایه گذاری مربوط به 
داخل می شود و قابل حل است گفت: اگر قوا همه با هم همفکر و هم نظر 
شوند مشکالت قابل حل است. زمانی که هم نظر نیستند کار می ماند.

 وی با اشــاره به فرایند تصویب لوایح مرتبط با FATF اظهار کرد: 
دولت تصمیم گرفت و لوایح آن را آماده کرد و به مجلس برد، مجلس 
شورای اســالمی تصویب کرد و به  شــورای نگهبان رفت و آنجا با ما 
همکاری کرد و جای دیگر گیر افتاد. جایی که ما اصال فکر نمی کردیم 
در آنجا ماند و گرفتار شد و FATF بدســت نیامد. نتیجه آن چه می 
شود. تا این مساله حل نشــود، روابط ما با بانک های دنیا دچار مشکل 

است. شاید نظرات مختلف زیاد باشد و 
 FATF کســی هم بگوید بهتر است که
نداشته باشیم که  من کاری به آن ندارم 

اما این یک واقعیت است.
رییس جمهوری گفــت: بانک های 
بیش از ۱۹۰ کشــور دنیا در چارچوب 
FATF  عمل می کنند و همه هم داخل 
آن هستند. دو کشور کره شمالی و ایران 
بیرون ایــن چهارچوب هســتند. ما در 
دولت یازدهم به داخل برگشتیم اما لوایح 
که دچار مشکل شــد ما دو بار در لیست 
ســیاه قرار گرفتیم لذا ریسک کشور باال 

می رود در آن صورت چه کسی می خواهد سرمایه گذاری کند.  
وی افزود: برای سرمایه گذاری داخلی یا سرمایه گذار خارجی در 
نهایت بانک است که ســرمایه گذاری می کند چرا که کسی سرمایه 
ای ندارد که سرمایه گذاری کند. کســی پولی ندارد که یک میلیارد 
یا ۵۰۰ میلیون دالر ســرمایه گذاری کند بلکه باید یا بانک داخلی، یا 
بانک خارجی و یا صندوق توسعه به میدان بیاید که پول بیاورند. کسی 
که می خواهد کار عظیم و بزرگ انجــام دهد در جیب خود پول ندارد 

مصرف کند.
  افزایش مصرف برق در بخش صنعت 

به معنای توسعه این بخش است
وی افزود: ممکن است کشــورهای دیگر هم در مقطعی به دالیلی 

مشــکل پیدا کنند که من کاری به آن ندارم. اما  به دلیل خشکسالی 
و اینکه آب ســدهای ما االن بســیار کمتر از ســال های قبل اســت 
نیروگاههای برق آبی های ما نمی تواند فعال باشد. عالوه بر این وقتی 
گرما زیاد می شود مصرف وســایل سرمایشی بیشتر می شود که اینها 

هم تاثیرگذار هستند.
رییس جمهوری با بیان اینکه اقدامات بــزرگ و افتخار آمیزی در 
بخش صنعت انجام شده اســت،  گفت: وقتی می گوییم مصرف برق 
افزایش پیدا کرده گاهی خوشحال کننده است، زمانی که می گویند در 
صنعت مصرف برق افزایش یافته خوشحال کننده است یعنی صنعت 
توسعه پیدا کرده است. وقتی می بینیم مصرف صنعت امسال نسبت 
به سال گذشته ۱۰ درصد افزایش پیدا کرده است به این معناست که 

صنعت توسعه و ما افتخار می کنیم. 
 افزایش ۱۲۸ میلیارد دالر صادرات غیرنفتی در دولت های 

یازدهم و دوازدهم 
روحانی در بخش دیگری از سخنانش 
گفــت: وزرای مــا در وزارت صنعت، 
معدن و تجــارت در دولت های یازدهم 
و دوازدهــم، همه تــالش کردند و در 
بخش صنعت، فــوالد، مس و آلومنیوم 
کارهای عظیمی انجام شــده است. در 
بخش پتروشیمی کار بزرگی انجام شده 
است. مردم بدانند با وجود مشکالتی که 
در جنگ اقتصادی داشتیم، توانستیم 
کشور را اداره کنیم. کار بزرگی بر دوش 
این واحدها بود چون برای ما ارزآوری 

می کردند. 
وی با مقایسه تطبیقی میزان صادرات و واردات کشور در دولت های 
یازدهم و دوازدهم با دولت های نهم و دهم اظهار داشت: در دولت های 
نهم و دهم ۴۲۱ میلیــارد دالر واردات انجام شــده که در دولت های 
یازدهم و دوازدهم، این میزان ۳۶۷ میلیارد دالر بوده است. صادرات 
غیرنفتی ما در ۸ سال دولت قبل از ما، ۲۱۸ میلیارد دالر بوده اما در این 

دولت، به ۳۴۶ میلیارد رسید. 
رییس جمهوری بــا بیــان اینکــه ۱۲۸ میلیــارد دالر بر حجم 
صــادرات غیرنفتــی در دولت هــای یازدهــم و دوازدهــم افزوده 
شــده اســت، تصریح کــرد: ایــن صــادرات از کجا اضافه شــده 
اســت؟ عمدتا از پتروشــیمی، فــوالد و بخش های دیگر.در ســال 
۹۹ در پتروشــیمی بــاالی ۱۱ میلیــارد دالر ســرمایه گذاری 

 کردیــم و همین ها موجب شــده پنــج میلیــارد درآمد ســاالنه 
داشته باشند.

روحانی با تاکید بر اینکه اگر مشکل و مسئله ای پیش می آید، همه از 
دولت، قوه قضاییه و قوه مقننه و سایرین باید به گونه ای حرف بزنیم که 
مشکل حل شود و به مردم امید بدهیم، خاطرنشان کرد: نباید جوری 
حرف بزنیم که کشور به نقطه الینحل رســیده است. همین دیشب 
دیدید که وضع برق ما نسبت به دو، سه شــب قبل آرام تر بود. این به 

خاطر تصمیماتی بود که اتخاذ شد. 
رییس قوه مجریه با اشاره به دشواری های اتخاذ چنین تصمیماتی 
گفت: اینکه می گوییم یک مرکز بزرگ صنعتی تعطیل شده یا ساعتش 
تقلیل یابد، برای ما سخت اســت. اختیارات دولت را به وزرا دادیم تا 
تصمیم گیری کنند و اگر خاموشی الزم بود باید از قبل به مردم گفته 
شود و ســاعت و محل آن نیز دقیق باشــد. تالش ما این است که برق 

منازل حتی االمکان خاموش نشود. 
 مصرف برق به ۶۶ هزار مگاوات رسیده است

وی با اشاره به روند صعودی مصرف برق ابراز داشت: مصرف برق ما 
روند صعودی مالیم داشته اســت. در سال ۹۷ و ۹۸، ۵۷ هزار مگاوات 
بوده و در ۹۹، ۵۸ هزار بوده ولی امسال به ۶۶ هزار مگاوات رسیده است. 
از یک طرف، تولید ما به خاطر وضع نیروگاه های برقآبی کم شده، هم 

رشد صنعت کم شده و هم رمزارزها موثر بوده اند. 
روحانی ادامه داد: این گونه مشکالت برای مردم رنج آور هستند ولی 
برای ما نیز سخت است. ما بیش از مردم رنج می بریم اما کسانی نیایند 
جوری صحبت کنند که کاری نشده اســت. ۲۰ هزار مگاوات برق در 
این دولت اضافه شده است، چطور می شود این را ببیند و بگوید نیست. 

مگر خوردنی است؟ 
معادنی را گرفتند که سال ها راکد مانده بود

وی اقدامات انجام شده از ســوی دولت در بخش معادن را عظیم 
خواند و بیان کرد: معادنی به اسم برخی از افراد سال ها قبل زده بودند 
ولی کاری نشده بود. این را از آنها گرفتند. این دستور رهبری بود. حال 

یک نفر بدون اطالع حرفی زده است. 
رییس جمهوری از صداوسیما درخواست کرد تا با هماهنگی وزارت 
نیرو به توضیح مسائل کمک کنند و یادآور شد: مردم می توانند مقداری 
مصرف را کم کنند. این مصرف کم ممکن است برای یک خانه مشکل 

زیادی ایجاد نکند ولی سرجمع آن تاثیر خوبی دارد. 
روحانی افزود: هفته های پایانی دولت است. دل مان می خواهد در 
شرایطی دولت را تحویل دهیم که مشکالت کشور یا نباشند یا کم باشد 

تا دولت سیزدهم  بهتر بتواند به وظایف خود عمل کند.

خبر

روحانی در جلسه هیات دولت؛

کشور نیاز به سرمایه دارد

بررسی ادعاهای عجیب مقامات در خصوص دالیل قطع برق 

مشترکین مسرف مقصر 
خاموشی ها هستند؟

سياست 2

چرتکه 3

 همزمان با سقوط بادغیس، گفت وگوهای بین االفغانی 
در تهران شکل گرفت؛

ورود همزمان طالبان 
به مرز و پایتخت ایران

دیروز همزمان که ســران طالبان خود را 
برای مذاکرات بین االفغانی به تهران رساندند، 
نیروهــای نظامی این گروه، پیشــروی را به 

والیت بادغیس در مرزهای ایران کشاندند. 
حسام الدین شــمس، والی بادغیس در 
غرب افغانســتان دیروز اعالم کرد که تمام 
ولسوالی های این والیت سقوط کرده و افراد 
طالبان به شهر قلعه نو، مرکز والیت بادغیس 

نفوذ کرده اند. 
ویدئوهایی هم از پیوستن سربازان ارتش 
افغانســتان به طالبان و ورود بدون دردسر 
نیروهای طالبان با موتور به ولســوالی های 

افغانستان منتشر شده است. 
طی روزهای گذشته اخباری غیررسمی 
از درگیری هــا در مــرز ایران و افغانســتان 
منتشــر شــد که گرچه گمرک ایــران این 
اخبار را تکذیــب کرد، اما شــاهدان عینی 
 روایت هایــی از ایــن درگیری هــا دارنــد.  
دیروز اما با اعالم خبر رسمی ورود طالبان به 
شهرهای مرزی ایران، نگرانی ها در این باره 
تشدید شد. مرزهای ایران مدتی پیش تر در 
جریان جنگ قره باغ شاهد نزاع آذربایجان و 
ارمنستان بود. پیشروی طالبان تا مرز ایران 

اما مرزهای شرقی را به خطری...

هیچ کس نمی داند چرا ۱.۲ میلیون دز واکسن برکت از چرخه خارج شد 

رونماییمیکنیم،
اماتولیدانبوهوتزریق،خیر!
شهرنوشت 6


