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موضوعاستیضاحوزیرآموزشوپرورشحلمیشود
معاون پارلمانی رئیس جمهور درباره استیضاح وزیر آموزش 
و پرورش گفت که معاون پارلمانی این وزارتخانه موضوع را 
حل می کند. حسینعلی امیری پس از جلسه دیروز هیئت دولت 
در جمع خبرنگاران افزود: »از زمانی که دانش آشتیانی کار خود 
را شروع کرده؛ چند ماه بیشتر نمی گذرد و بنابراین، نمی توان 
عملکرد وی را ارزیابی کنیم.« وی افزود: »االن وقت استیضاح 
نیست و نمایندگان هم در این زمینه هم بحث های محلی و منطقه ای دارند که خود معاون پارلمانی 
آموزش وپرورش این مسئله را حل می کند.« امیری در پاسخ به این پرسش که »دولت چه اقدامی 
برای شفاف سازی هزینه های انتخابات جاری خواهد داشت؟«، خاطر نشان کرد: »اکنون الیحه 
جامع انتخابات در دولت در حال بررسی است که موضوع شفافیت هزینه های انتخاباتی نیز در 

این الیحه دیده شده است و دولت از این شفاف سازی استقبال می کند.«

احضاردووزیردربارهدوموضوعجنجالی
محمود صادقی، عضو هیئت رئیسه فراکسیون امید، با اشاره به اینکه »پاسخ وزیر دادگستری 
درمورد اعمال محدودیت ها برای نشریات دانشجویی در مورد موضوع ممنوع التصویری خاتمی 
قانع کننده نبوده«، از مطرح شدن این سوال در صحن علنی مجلس خبر داد. وی در گفت وگو 
با خبرگزاری ایلنا درباره دو سوال خود از وزرای اقتصاد و دادگستری اعالم کرد: »با توجه 
به اینکه بنده از توضیحات وزیر اقتصاد درباره حساب های قوه قضاییه قانع نشدم، مقرر شد 
که سوال در صحن علنی مجلس مطرح شود. همچنین، سوال بنده از وزیر دادگستری هفته 
گذشته مطرح شده و این هفته در دستور کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس قرار گرفته است.« وی در واکنش به اظهارنظر 
پورمحمدی مبنی بر اینکه »در قبال مسئله ممنوع التصویری خاتمی تصمیم گیرنده نبوده و این موضوع در محدوده اختیاراتش 
نیست«، گفت: »در این صورت هم الزم است در کمیسیون حاضر شوند و همین پاسخ را مطرح کنند. سوال این بوده که کدام 
مرجع قانونی چنین محدودیتی را علیه خاتمی به تصویب رسانده و ابالغ کرده و درصورتی که چنین پاسخی دارند، باید در 

کمیسیون حاضر شوند و بگویند هیچکس چنین تصمیمی نگرفته است.«

محسنرضایی،دوبارهمیآید
با  و 1392  در سال های 1388  بار  دو  تاکنون  که  محسن رضایی 
اختالف زیاد در انتخابات ریاست جمهوری شکست خورده است و 
در چندین مصاحبه از خودداری برای نامزدی دوباره گفته بود؛ دیروز 
در تازه ترین مصاحبه اش درباره آینده سیاسی خود از برنامه اش برای 
انتخابات ریاست جمهوری گفت و ابراز تمایل کرد که اگر تکلیف 
شود، مجددا کاندیدا شود. به گزارش خبرگزاری مهر، محسن رضایی 
در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه »اگر جبهه مردمی نیروهای انقالب اسالمی برای کاندیداتوری در 
انتخابات ریاست جمهوری به شما تکلیف کند چه تصمیمی می گیرید؟«، اظهار داشت: »تاکنون نظرم 
تغییری نکرده است؛ البته به تکلیف نیروهای انقالب احترام می گذارم. رد کردن چنین تقاضایی برای 
من سخت است. اگر به من تکلیف کردند، درباره آن فکر خواهم کرد. البته امیدوارم فرد دیگری از 

نیروهای انقالب این تکلیف را به عهده بگیرد.«

خبرسازان

احزاب گزارش سیاسی روز   دیپلماسی

 عراقچی: تمام موانعی که به 
برجام مربوط می شد؛ برداشته شد

معاون حقوقی و بین الملل وزیرامور خارجه گفت: 
»تمام موانعی که به برجام مربوط می شده برداشته 
شده است.« سیدعباس عراقچی دیروز در نشست 
»الزامات دیپلماسی جمهوری اسالمی ایران در 
عرصه بین الملل« که در دانشگاه فردوسی مشهد 
برگزار شد، با بیان اینکه »جمهوری اسالمی ایران 
بعد از چهار دهه به این توانایی رسیده که در 
عرصه بین الملل در برابر همه قدرت های بزرگ 
با قدرت مذاکره کند«، گفت: »در تاریخ روابط 
بین الملل بی سابقه است که قدرت های بزرگ 
بین المللی همه با هم یک طرف میز بنشینند و 
با قدرتی که از نظر آنان درجه دو است مذاکره 
کنند، این نشان دهنده اعتماد به نفس ملی ما 
است.« عراقچی با طرح این پرسش که »منافع ما 
در مذاکرات هسته ای چه بود؟«، اضافه کرد: »ما 
گفتیم یک روز هم غنی سازی را تعلیق نمی کنیم 
چرا، چون اگر این کار را می کردیم به حرف 

زور و سلطه تن می دادیم، آنان شش قطعنامه 
علیه ما صادر کردند که ذیل فصل هفت منشور 
سازمان ملل بود، سیاست آمریکا غنی سازی صفر 
ایران بود و آنها تحریم های شورای امنیت را 
اما بعد از ده  بیفتد؛  اتفاق  انجام دادند تا این 
سال مقاومت آیا جمهوری اسالمی غنی سازی 
را کنار گذاشت یا آمریکا سیاست غنی سازی 
صفر ایران را؟ آیا ما غنی سازی خود را تعلیق 
کردیم یا آنان قطعنامه های شورای امنیت علیه 
ما را لغو کردند؟ در پایان دوازده سال مقاومت 
توسط مردم اراده چه کسی پیروز شد و چه 
با  کسی حرف دیگری را پذیرفت؟«عراقچی 
طرح این سوال که »برجام در حوزه تحریم ها 
قرار بوده چه کار کند«، خاطرنشان کرد: »برجام 
قرار بوده موانع تحریم های هسته ای را از سر 
راه اقتصاد ایران بردارد، تحریم های دیگری نیز 
وجود داشته اما دقت کنید که موضوع مذاکرات 
هسته ای فقط در رابطه با تحریم های هسته ای بوده 
است.« وی با تاکید بر اینکه »تحریم های اولیه 
آمریکا که ناشی از روابط ایران و آمریکا است 
اصال موضوع مذاکره نبوده است«، بیان کرد: »به 
ضرس قاطع می توان گفت در موضوع هسته ای 
تمام موانعی که به خاطر موضوع هسته ای بر 
سر راه اقتصاد ایران بوده؛ برداشته شده است.« 
وی ادامه داد: »مثال در رابطه با خرید هواپیما 
موانعی که وجود داشته برداشته شده است، اما 
اینکه آیا دولت هواپیما زیاد خرید کرده یا کم 
یا باید چه نوع هواپیمایی می خریده به برجام 
مربوط نیست، مهم این مانعی است که برداشته 
شده، عملکرد دولت با وظیفه ای که بر عهده 
برجام بوده دو مساله مجزا است، مثال وظیفه 
برجام این بوده که تحریم های نفتی را بردارد، 
کامال مشخص است که بعد از برجام فروش 
نفت ما باالتر رفته، حاال اینکه بعد از برداشته 
شدن این مانع وزارت نفت چگونه عمل کرده 
است مربوط به عملکرد این وزارت خانه است 
که البته الحق که به خوبی عمل کرده است. پول 
نفت هم که در حال برگشت است و ما مرتب با 
وزارت نفت و بانک مرکزی در تماس هستیم، 
نشانه آن هم این است که وقتی رئیس جمهور 
هفت  به  دولت  اقتصادی  رشد  می کند  اعالم 
درصد رسیده منتقدین می گویند این مساله به 
خاطر فروش نفت بوده است و در کالم همه 
آنها نهفته بود که پول نفت به داخل اقتصاد ایران 

بازگشته است. «

 دیدار تشکیالت جدید 
اصولگرایان با مصباح یزدی

سخنگوی جبهه مردمی نیروهای انقالب )جمنا(، 
عدم  درباره  اصولگرایان،  انتخاباتی  تشکیالت 
و  تشکیالت  این  به  پایداری  جبهه  پیوستن 
نامزدی سعید جلیلی  از  آنان  احتمال حمایت 
در انتخابات آینده گفت: »به نظر نمی آید موضع 
جبهه پایداری ارتباطی با جلیلی داشته باشد و 
نکرده اند.«  اعالم  را  کاندیدای خود  آنها  هنوز 
مرضیه وحید دستجردی همچنین از دیدار اعضای 
جمنا با آیت اهلل مصباح یزدی خبر داد و گفت: 
»تاکنون دوستان هیات موسس جمنا با ایشان 
دو جلسه برگزار کردند که جلسات مفیدی بود. 
آیت اهلل مصباح یزدی در این دیدارها نظرات بسیار 
خوبی را بیان کردند و این جلسات ادامه خواهد 
داشت. به نظر می رسد این نظرات تاثیرگذار بود 
که اخیرا صحبت های خوبی را از ناحیه جبهه 
پایداری شنیدیم.« او با اشاره به اظهارت دبیرکل 
جبهه پایداری مبنی براینکه »اگر جبهه مردمی 
می کنیم«،  برسد حتما حمایت  اصلح  نامزد  به 
افزود: »صحبت های آقای آقاتهرانی بسیار خوب 
و امیدوارکننده است و برداشت ما این است که 
جبهه پایداری به تعامل مثبت و مفیدی در آینده 
نزدیک با جمنا خواهد رسید و ما از این تعامل 
جبهه  با  مشترک  جلسات  و  می کنیم  استقبال 

پایداری ادامه دارد.«

جمنا جایگزین جامعتین می شود
سید کمال سجادی، سخنگوی جبهه پیروان خط 
امام و رهبری، نیز با بیان اینکه »تشکل های عضو 
جبهه پیروان هم از جمنا حمایت کرده اند«، گفت: 
»اعضای جبهه پیروان که به مجمع عمومی جبهه 
مردمی نیروی های انقالب دعوت شدند، قطعا 
در آنجا حضور پیدا می کنند و در فعالیت های 
انتخاباتی هماهنگی به ویژه در ارتباط با انتخابات 
ریاست جمهوری همکاری خواهیم داشت و خود 
را با سازوکار جبهه مردمی هماهنگ می کنیم.« 
وی در پاسخ به اینکه »آیا برنامه جبهه پیروان 
برای شورای شهر به تصمیم گیری جمنا موکول 
می شود؟«، گفت: »جبهه پیروان 21 نفر را برای 
انتخابات شورای شهر مشخص کرده است که 
این لیست را به جمنا معرفی می کند و آنها با 
اسامی که گروه های دیگر معرفی می کنند، لیست 
خواهند  انتخاب  را  اصولگرایان  شهر  شورای 
تالش  »بیشترین  کرد:  تاکید  سجادی  کرد.« 
انتخابات  انقالب برای  نیروهای  جبهه مردمی 
کاندیدا  که  افرادی  و  است  ریاست جمهوری 
هستند؛ مورد بررسی قرار می گیرند تا به پنج 
نفر برسند و در نهایت یک نفر معرفی شود.« 
این فعال سیاسی اصولگرا با بیان اینکه »طراحی 
جبهه مردمی نهایت عقالنیت اصولگرایان است«، 
بیان کرد: »در جبهه پیروان سعی داریم از جمنا 
حمایت کرده و با سازوکاری که تعریف می کنند، 
هماهنگ باشیم.« او درباره برخی اظهارات مبنی 
بر حضور افراد مستقل یا اصالح طلب در این 
جبهه اظهار داشت: »جبهه مردمی در نظر دارد 
سطح  در  و  بردارد  گام  اصولگرایی  از  فراتر 
در  طلب  اصالح  اینکه  اما  کند،  حرکت  ملی 
بین آنها باشد شخصیتی نمی شناسم که سابقه 
اصالح طلبی داشته باشد؛ ممکن است افراد معتدل 
و مستقل حضور داشته باشند؛ اما کسی با رنگ 
اصالح طلبی در شورای موسس سراغ ندارم .« 
سجادی پیرامون اینکه  »پیش از این محوریت 
فعالیت انتخابات با جامعه روحانیت بود اکنون 
رویکرد جامعتین با این جبهه چگونه است؟«، 
افزود: »اطالعی از جامعه مدرسین ندارم که به 
چه میزان به انتخابات ورود می کند اما آیت اهلل 
موحدی کرمانی دبیرکل جامعه روحانیت مبارز 
از این ساختار حمایت می کنند و در اصطالح 
جامعه شناسی جامعتین به عنوان گروه مرجع هستند 

که نقش حمایت و هدایت کننده دارند.«

وزیر اطالعات با اشاره به اینکه »کسی به ما مدیران دو 
تابعیتی را اعالم نکرده است«، گفت: »اعالم عمومی 
این مسئله درحالیکه مصادیق آنچنانی ندارد؛ درست 
نیست.« سید محمود علوی این مطلب را دیروز پس 
از جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران عنوان کرد. 
اظهاراتی که پاسخی به اظهارات اخیر دادستان کل 
کشور در جمع دانشجویان بسیجی درباره مدیران 
دوتابعیتی و نیز انتقاد سخنگوی قوه قضاییه بود که 
دیروز وزارت اطالعات را به را به بی اطالعی در مورد 
مدیران دوتابعیتی متهم کرده بود. وزیر اطالعات در 
واکنش به این اظهارات و در پاسخ به سوالی مبنی بر 
اینکه »چرا وزارت اطالعات از مدیران دوتابعیتی خبر 
ندارد؟«، تصریح کرد: »اینکه اطالع نداشته باشیم؛ جرم 
نیست. احتمال می دهیم که این مدیران وجودندارند که 
از آنها اطالعی نداریم.« وی افزود: »حال اگر یک یا 
دو مورد وجود داشته باشد؛ آیا باید به صورت علنی 
به آن پرداخته شده و ذهنیت جامعه مشوش شود یا 
به صورت اداری به این مسئله رسیدگی شود؟ در 
ضمن اگر چنین افرادی هم وجود دارند؛ اسامی آنها 
را به ما اعالم کنند که تا این لحظه کسی اسمی به ما 
اعالم نکرده است.« علوی خاطرنشان کرد: »مرجع 
رسمی شناخت دوتابعیتی ها وزارت اطالعات است 
و ما در این زمینه شبکه اطالع یابی هم داریم. در 
گذشته مواردی هم بوده که تذکر دادیم و این افراد 

از مسئولیت خود فاصله گرفته اند. من هیچ کدام از 
آمارهای اعالم شده درباره تعداد مدیران دوتابعیتی 

را تائید نمی کنم.«
در مقابل، سخنگوی قوه قضاییه دیروز در پاسخ به 
سئوالی مبنی بر اینکه »با توجه به سخنرانی دادستان 
کل کشور در جمع دانشجویان بسیجی در خصوص 
مدیران دوتابعیتی و جوابیه وزیر اطالعات، نظر شما 
چیست؟«، گفت: »طبق قانون دوتابعیتی ها نمی توانند 
مسئولیت دولتی بپذیرند. قطعا ما مدیران دو تابعیتی 
داشته ایم و برخی از آنها از سمت خود عزل شده اند. 
حتی برخی از دوتابعیتی ها بودند که دستگیر شدند که 
با بیگانه ارتباط داشتند و یا اتهامات دیگر.« وی افزود: 
»دستگاه های نظارتی اعالم می کنند که هنوز مدیران 
دوتابعیتی وجود دارند، قطعا دادستان کل کشور و 
وزیر اطالعات گزارش های خود را اعالم می کنند و 
خود وزارت اطالعات باید از وجود این دوتابعیتی ها 
مطلع باشد و اگر از وجود آنها مطلع نیست؛ باید از 
وزیر اطالعات پرسید که چرا از این موضوع اطالع 
ندارد. درعین حال، دادستان کل کشور نیز اطالعات 

خود را به وزیر اطالعات ارایه می دهد.«

وضعیت مهدی هاشمی و زنجانی

سخنگوی قوه قضاییه همچنین در پاسخ به سئوالی 
مبنی بر اینکه »آیا بر اساس اظهارات دادستان کل 

کشور تمدید مرخصی مهدی هاشمی به دلیل وجود 
یک سری رودربایستی ها بوده است یا نه؟«، گفت: 
»نه اصال رودربایستی نبوده است. در نشست قبلی 
خودم هم گفتم که این یک کار استثنایی نیست و 
پدرش  فوت  زمان  از  که  مهدی هاشمی  مرخصی 
بود مورد استثنایی نیست. گاهی افراد دیگری هم به 
چنین مرخصی هایی می روند و گاهی قاضی توضیحات 
افراد را می شنود، استدالل می کند و چنین تصمیمی 
می گیرد. این از اختیارات قاضی است و مطلقا بحث 
رودربایستی مطرح نیست و تشخیص قاضی است.« 
محسنی اژه ای در حاشیه همایش نقش و تاثیر مرکز 
امور مشاوران حقوقی، وکال و کارشناسان قوه قضاییه 
در جمع خبرنگاران همچنین اعالم کرد: »مهدی هاشمی 
درخواست اعاده دادرسی کرده بود که این درخواست 
رد شده است.« وی در پاسخ به سئوالی درباره آخرین 
وضعیت متهم اصلی پرونده شرکت رشد وابسته به 
هالل احمر گفت: »قرار مجرمیت این فرد هنوز صادر 
نشده است.« محسنی اژه ای در پاسخ به سئوالی مبنی 
بر اینکه »دادستان کل کشور اعالم کرده که تا زمان 
استرداد پول ها زنجانی اعدام نمی شود، آیا این موضوع 
درست است؟«، گفت: »این حکم همین االن در حال 
اجراست. حکمی که صادر می شود؛ بخش های مختلفی 
دارد و بعد از قطعیت شروع به اجرا می شود. ممکن 
است اجرای بخشی از حکم زمان ببرد؛ لذا در حال 

شناسایی اموال هستیم. اعدام هم متوقف بر این امر 
نیست، تکرار می کنم و تاکید می کنم که اعدام متوقف 
بر این امر نیست، لکن بخشی از کار در حال اجراست 
و اگر ذی حق ایشان نسبت به کارشناسی ها اعتراض 
داشته باشد؛ باید به اعتراضات آنها رسیدگی شود.« 
وی افزود: »نکته دوم در مورد فردی است که اخیرا 
دستگیر شده و ممکن است الزم باشد این دو مواجه 
 حضوری داشته باشند. همچنین دو متهم دیگر که 
حکم شان نقض شده ممکن است برای تحقیقات از آنها 
استفاده شود؛ بنابراین، حکم االن در مرحله اجراست و 
برای استرداد اموال تالش هایی صورت گرفته، اما حکم 
اعدام متوقف بر این امر نیست.« معاون اول رییس قوه 
قضاییه در پاسخ به این سئوال که »آیا ممکن است حکم 
متهم ردیف اول این پرونده تغییر کند؟«، گفت: »خیر، 
اگر یک متهم مرتکب جرمی شود و در ارتکاب جرم 
تالش بر جبران آثار آن کند، توبه کند، قانون و شرع 
برای او تخفیفاتی قائل هستند. اگر ایشان از روز اول 
همکاری الزم را داشت قطعا تخفیفاتی در مورد او 
اعمال می شد. ارفاقات قانون لزوما تغییر حکم اعدام 
او نیست. ایشان هر مقدار که همکاری های الزم را 
انجام دهد از ارفاقات بیشتری بهره می برد.مثال یکی 
از ارفاقات این است که در زمان بازداشت انفرادی 
نرود، مرخصی برود یا به او مالقات هفتگی بدهند و 

یا از ارفاقات گوناگون استفاده کند.«

چالشدوتابعیتیهابیندوقوه
وزیر اطالعات وجود مدیران دوتابعیتی در کشور را رد کرده؛ سخنگوی قوه قضاییه  می گوید چرا او از این موضوع اطالع ندارد

جلسه کمیسیون انرژی مجلس و مجمع نمایندگان استان خوزستان 
با حضور بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت، حمید چیت چیان، وزیر 
نیرو، معصومه ابتکار، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، غالمرضا 
جاللی، رئیس سازمان پدافند غیرعامل، به منظور رسیدگی به وضعیت 
استان خوزستان و ارائه گزارش وزارت نیرو، وزارت نفت و سازمان 
حفاظت محیط زیست درباره پدیده ریزگردها و گرد و غبار برگزار 
شد. در این بین، بحثی میان دو نماینده عضو کمیسیون انرژی و وزیر 
نیرو ایجاد شد. به گزارش انرژی امروز، پس از آن وزیر نیرو به بیان 
توضیحات و ارائه گزارش پرداخت و در ادامه به این نکات اشاره کرد:
 ما در هشتم و نهم بهمن هجوم گردو خاک داشتیم و این بار موضوع 
ریزگرد نبود که در منطقه شرق و جنوب شرق اهواز بلند شد، که این گرد 
و غبار در اهواز و سایر شهرها بر تاسیسات برق قرار گرفت و با کمی باران 
به گل تبدیل شد و وضعیتی را به وجود آورد که از 8۷۰۰ کیلومتر خط 
انتقال 482۰کیلومتر تحت تاثیر پدیده قرار بگیرد و از مدار خارج شود.

 از 2۰۷ پست توزیع استان 1۰5 تا مورد هجوم گرد و خاک قرار گرفت. 
اینها هم از مدار خارج شد. در نتیجه برق در اهواز و چند شهر دیگر 
خوزستان قطع شد به دنبال آن آب هم در اهواز قطع شد و۶۰ درصد 
مشترکین آب در معرض بی آبی قرار گرفتند. زمان آن هم از 4 صبح تا 

3 بعداز ظهر یعنی 11 ساعت بود.
 در 23 بهمن مه غلیظی با رطوبت 9۷ درصد ایجاد شد، دوباره این 
مه غلیظ با گردوخاکی که بر روی تاسیسات بودباعث قطع برق اهواز 
و 11 شهر شد. نیروگاه های رامین، خرمشهر، آبادان و ماهشهر از مدار 

خارج شد. آب اهواز از 4:3۰ صبح تا 12 ظهر قطع شد و 8۰ درصد 
مشترکین آب نداشتند.

 حادثه سوم در 29 بهمن اتفاق افتاد. در این زمان هم نم باران آمد و 
از ساعت ۷ غروب تا 1۰ صبح 2۰۰ فیلر از 32۰ فیلر اهواز قطع شد. 
پس قطع برق را فقط در اهواز دارد. برخی مناطق 48 ساعت قطعی 
آب و برق داشتند، گویا گزارش درست به شما ارائه نمی دهند و شما 

فقط توجیه می کنید.
این گرد و غبار در تاریخچه استان خوزستان استثنا بود. الیه ضخیمی 
از خاک روی تجهیزات بود و باران نه آنقدر شدید بود که این خاک را 
بشوید و نه کم که مشکل ایجاد نکند. این رطوبت موجب شد که مقره ها 
به  هادی تبدیل شدند. وقتی چنین شود، جرقه می زند و با تغییرات بعدی 

به تاسیسات آسیب فراوان وارد می کند یا باعث می شود رله های حفاظتی 
آن تجهیزات را از مدار خارج کند. این نه در یک نقطه بلکه در صدها 

نقطه به صورت همزمان افتاد، که بی سابقه بود.
اهواز به دلیل دشت و مسطح بودن نیاز به پمپاژ آب دارد. ما در سایر 
استان ها به دلیل ارتفاع ذخیره آب تا چندساعت داریم؛ اما در اهواز 
اینگونه نیست از طرفی طی 3۰ یا 4۰ سال گذشته شاهد چنین اتفاقی 
نبودیم؛ پس انتظار چنین مشکلی را نداریم. ما برق برای توزیع و تصفیه 
آب را از چند پست مختلف تامین می کردیم که در صورت بروز مشکل 
جایگزین هم شوند انتظار از کار افتادن همه پست ها را نداشتیم. در حادثه 
سوم که شدیدتر از دو حادثه قبل بود به دلیل تامین برق از بخش دیگری 

قطعی آب را شاهد نبودیم.
 توفان کاترینا در امریکا موجب قطع برق یک سوم مشترکان در برخی 
جاه ها تا هفت روز شد. زلزله ازمیر ترکیه باعث قطع برق 23 درصد کل 
شبکه برق ترکیه در ساعت های متوالی شد. حادثه فوکوشیما که سونامی 
بود هم موجب قطع برق ۷۰۰ هزار مشترک شد. توفان در کانادا هم 
9۰۰ هزار مشترک را به مدت یک هفته با قطعی برق روبرو کرد. گاه 
حوادث طبیعی حتی در کشورهای پیشرفته هم بر پیش بینی ها غلبه می کند.
 حال که فصل بودجه است، حداقل یک میلیارد دالر از صندوق توسعه 
ارزی برای وزارت نیرو با اولویت استان خوزستان تخصیص داده شود. 
ما در خوزستان، تهران و مازندران بیشترین نگرانی را درباره برق داریم 
با این کار باید تقویت شبکه انجام گیرد. ما ذره ای فروگذار نمی کنیم؛ 

اما اعتبار نیاز است و باید برای پیشبرد برنامه ها آن را در نظر بگیریم.

در جلسه مشترک دولت و مجلس درباره بحران اخیر

وزیر نیرو برای حل مشکل خوزستان یک میلیارد دالر بودجه خواست


