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البرز

تقدیر از طرح احیای باغ سیب
مهرشهر کرج

استاندار البرز گفت :باغ سیب مهرشهر کرج
یکی از بهترین باغهای نمونه کشور خواهد شد.
اس��تاندار البرز در بازدید میدانی از روند احیای
باغ تاریخی سیب مهرشهر کرج گفت :با اقدامات
انجام شده این باغ به عنوان الگوی باغداری در
کش��ور قرار خواهد گرفت .به گ��زارش پایگاه
خبری بنیاد مس��تضعفان ،سیدحمید طهایی
در حاشیه بازدید از باغ تاریخی سیب مهرشهر
کرج اظهار داش��ت :درختان آف��تزده این باغ
توس��ط بنیاد مستضعفان با مجوز کارشناسان
جهاد کشاورزی استان البرز جمعآوری و ارقام
نهالهای مرغوب ماحصل دس��تاورد محققان
و کارشناس��ان از مح��ل اعتب��ارات تخصیص
یافته بنیاد مس��تضعفان جایگزین شده است.
استاندار البرز با اش��اره به همکاریهای انجام
شده توسط بنیاد مستضعفان برای احیای باغ
س��یب کرج گفت :انشاءاهلل باغ سیب کرج به
عنوان یک��ی از بهترین باغهای نمونه کش��ور
معرفی خواهد شد .بنا بر این گزارش ،فضلاهلل
خدایی ،مدیرعامل ش��رکت کش��ت و صنعت
ش��هید مطهری بنیاد مس��تضعفان به عنوان
مجری طرح احیای باغ س��یب مهرشهر کرج
در ای��ن باره توضیح داد :طبق تفاهمنامه بنیاد
مستضعفان با جهاد کشاورزی و شهرداری کرج
یکی از بهترین ایس��تگاههای پمپاژ کشور در
طرح آبیاری قطرهای این باغ تاکنون اجرا شده
است و فاز احیای باغ سیب مهرشهر کرج شامل
جایگزینی درختان و ارقام فرتوت و مسن باغ با
واریتههای با کیفیت و مقاوم با در نظر گرفتن
جمیع شرایط از جمله زیستمحیطی ،توجیه
اقتصادی ،مقاوم به شرایط آب و هوایی و ...در 3
فاز اجرا خواهد شد .وی افزود :بنیاد مستضعفان
ب��رای اجرای کامل فازهای احیای باغ س��یب
مهرشهر کرج بیش از 150میلیارد ریال اعتبار
در نظر گرفته اس��ت که بخش قابل توجهی از
آن تا کنون هزینه شده است .گفتنی است ،کل
اراضی در اختیار بنیاد مستضعفان در باغ سیب
مهرشهر کرج حدود  272هکتار است.

وطن امروز

خراسانرضوی

دهه فجر به سر رسید وعده نوبخت به مقصد نرسید

تمدیدمحرومیتآذربایجانغربیدربخشریلی

وع��ده نوبخت درب��اره بهرهب��رداری از
ایستگاه راهآهن نقده یکی از  ۵قطعه اصلی
راهآهن ملی ارومی��ه -مراغه ،در دهه فجر
تحق��ق نیافت تا گره مش��کالت این طرح
کورتر ش��ود .راهآهن مراغه -ارومیه از سال
 ۸۰آغاز شده که به طول  ۱۸۵کیلومتر در
 5قطعه در دست اجراست ولی با گذشت
 ۱۵س��ال ف��راز و فرود هنوز به س��رانجام
نرسیده اس��ت .این طرح که باید در سال
 ۸۸به اتمام میرس��ید ،با وجود وعدههای
متعدد مسؤوالن همچنان درگیر مشکالت
اعتباری اس��ت .براس��اس اعالم مسؤوالن
کشوری و استانی با تزریق اعتبارات جدید
قرار بود ایس��تگاه نقده دهه فجر امسال و
ایستگاه ارومیه نیز بهار سال  ۹۶افتتاح شود
اما عدم تحقق وعده نوبخت ،رئیس سازمان
برنامه و بودجه کشور مبنی بر افتتاح ایستگاه نقده
موجب ش��د بار دیگر امیده��ای مردم منطقه رنگ
ببازد .معاون رئیسجمهوری و رئیس سازمان برنامه
و بودج��ه  ۲۰آذرماه س��الجاری در جریان بازدید
از ایس��تگاه راهآهن نقده اعالم کرده بود ایس��تگاه
راهآهن نقده در دهه فجر امس��ال و ایستگاه ارومیه
حداکثر تا بهار س��ال آینده به بهرهبرداری میرسد.
حملونقل ارزان ،ظرفیتهای گسترده انتقال بار و
مسافر و راحتی و سهولت در امر ارتباطات و امنیت و
راحتی آن برای مسافرتهای طوالنی از بزرگترین
مزایای خطآهن در این منطقه است ولی مردم این
دیار سالهاس��ت از این نعمت محرومند .مدیرکل
راهوشهرسازی آذربایجان غربی درباره تحقق نیافتن
وعده مسؤوالن کشوری مبنی بر بهرهبرداری ایستگاه
نق��ده در دهه فجر گفت :ایس��تگاه نقده به صورت
کامل به اتمام رس��یده ولی چون طرح ملی اس��ت
باید با حضور مقامات کشوری به بهرهبرداری برسد
دهه فجر امس��ال به دلیل ترافیک کاری مسؤوالن
و عدم حضور در اس��تان طرح افتتاح نشد .داریوش
نصر در گفتوگو با مهر ،با بیان اینکه پروژه راهآهن
مراغه  -ارومیه از مهمترین زیرس��اختهای توسعه
صنایع و اقتصاد منطقه به ش��مار میرود ،افزود۸۲ :
کیلومتر از طرح راهآهن مراغه -ارومیه از سمت مراغه
تا مهاباد در سالهای گذشته افتتاح شده ،ایستگاه

نما
مقامات کشوری برای افتتاح ایستگاه راهآهن نقده نیامدند
با وجود اینکه مدیرکل راهوشهرسازی عدم تجهیز و نقص سایت ایستگاه راهآهن نقده را یکی از دالیل به
بهرهبرداری نرسیدن این طرح با وجود وعدههای مکرر مسؤوالن کشوری و استانی در دهه فجر عنوان
کرد اما معاون امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی نیامدن هیچ یک از مقامات ارشد دولت به آذربایجان
غربی را دلیل افتتاح نشدن ایستگاه قطار مهاباد به نقده اعالم میکند .تقی کهوریان با بیان اینکه معاون
رئیسجمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه در آخرین سفر خود به استان ،آذرماه امسال قول داده بود
ایس�تگاه نقده در ایام دهه فجر افتتاح ش�ود ،افزود :این پروژه به دلیل اینکه جزو پروژههای ملی است
بنابراین برای افتتاح چنین پروژههایی معموالً مدیران ارش�د دولتی به استانها سفر کرده و کار افتتاح
آن انجام میش�ود .کهوریان گفت :متاس�فانه در دهه فجر امسال به دلیل پر بودن برنامههای کاری وزرا
و مقامات دولت یازدهم امکان برگزاری مراسم افتتاح این پروژه میسر نشد در حالی که این پروژه آماده
بهرهبرداری است .معاون امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی افزود :عالوه بر پروژه ملی ایستگاه قطار
مهاباد به نقده افتتاح سد بزرگ سردشت نیز برای دهه فجر امسال برنامهریزی شده بود اما چون امکان
حضور هیچ مقام دولتی مرتبط میس�ر نش�د این طرح نیز با تأخیر افتتاح میشود .کهوریان با اشاره به
اینکه تا پایان سال  ۹۵سد سردشت و ایستگاه راهآهن نقده با حضور یکی از مقامات ارشد دولتی افتتاح
میشود ،اظهار داشت :به احتمال زیاد این طرحها با حضور جهانگیری به بهرهبرداری برسد اما هنوز این
امر قطعی نشده است.

نقده تا پایان س��ال و ایس��تگاه ارومیه تا بهار سال
آینده آماده بهرهبرداری میش��ود .وی یکی دیگر از
دالیل عدم تحقق وعده معاون رئیسجمهور و رئیس
سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر افتتاح ایستگاه
نقده را نقص سایت برشمرد و گفت :سنگفرش بین
ایستگاه و خط راهآهن عم ً
ال تمام نشده و وقتی طرح با

حضور مقامات کشوری به بهرهبرداری میرسد باید به
صورت شایسته و کامل به اتمام برسد .نصر همچنین
بر تجهیز ایستگاه نقده نیز تاکید کرد و گفت :تالش
میشود تا پایان سال با اتمام و تجهیز کامل ایستگاه
نقده شاهد بهرهبرداری آن با حضور مقامات کشوری
باش��یم .مدیرکل راهوشهرس��ازی آذربایجان غربی

رون��د اجرای طرح راهآه��ن ارومیه -مراغه
را مناس��ب ارزیابی کرد و گفت :این طرح
ملی جزو  5طرح اساس��ی کشور است که
در قالب اقتصاد مقاومتی به سرعت در حال
اجراس��ت و براس��اس وعدهها قرار است تا
پایان فعالیت دولت یازدهم به اتمام برسد.
مدیرکل راهوشهرس��ازی آذربایجان غربی
با اش��اره به اینکه هماکنون  ۳۰کیلومتر از
ریلگذاری ایستگاه ارومیه آغاز شده است،
افزود :اگر ش��رایط آب و هوایی اجازه دهد
طرح بخوبی در حال اجراست و بهار سال
آینده آماده بهرهبرداری میش��ود .معاون
وزیر و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه
زیربناهای حملونقل کشور نیز گفت :پروژه
ملی س��اخت راهآهن مراغه -ارومیه یکی
از  5پ��روژه اولوی��تدار و اقتصاد مقاومتی
اس��ت که راهکار فروش اوراق مش��ارکت به ارزش
 2هزار میلیارد ریال در فعالس��ازی پروژه کارس��از
بوده اس��ت .خیراهلل خادمی طی بازدیدی که هفته
گذشته از راهآهن ارومیه -مراغه داشت افزود :طرح
ملی س��اخت راهآهن مراغه -ارومیه یکی از  5پروژه
اولویتدار اقتصاد مقاومتی در بخش توس��عه ریلی
تعریف ش��ده که امیدواریم تا پای��ان دولت تدبیر و
امی��د مرکز آذربایجان غربی به ش��بکه حملونقل
ریلی کشور متصل ش��ود .معاون وزیر و مدیرعامل
شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور
از پیشرفت  ۹۰درصدی ایستگاه راهآهن نقده خبر
داد و گفت :عملیات ریلگذاری مسیر اتصالی مهاباد
به نقده به طول  ۲۴کیلومتر به اتمام رس��یده است.
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسالمی نیز
در این بازدید از روند مطلوب تخصیص منابع مالی
الزم برای پروژه س��اخت راهآهن مراغه -ارومیه خبر
داد و گفت :کارهای اجرایی این پروژه باوجود برودت
هوا و شرایط س��خت کاری فعال است و امیدواریم
اردیبهشتماه سال آینده به بهرهبرداری برسد .هادی
بهادری با اشاره به اینکه مردم آذربایجان غربی چشم
انتظار شنیدن سوت قطار در مرکز استان هستند،
افزود :حجم عملیات زیرسازی ،روسازی و ریلگذاری
پروژه ملی ساخت راهآهن مراغه -ارومیه با توجه به
شرایط جغرافیایی و کوهستانی بودن منطقه باالست.

بياييد با طرح عارف به فتنه  88نگاه كنيم
ادامه از صفحه اول
نگاهامروز
سوم اينكه اساسا خيلي
توجهي هم به پيامدهاي پارادوكسيكال تصميمات
سياسي خود ندارند و احتماال الزم نميدانند به این
س��وال جواب دهند كه اساسا جماعتي كه پس از
خطاي تاريخي پرهزينه س��ال  88امروز خواهان
ناديده گرفته شدن همه آن هزينههاست و تئوري
شتر ديدي نديدي را در پي گرفته ،چگونه ميتواند
چنين برخورد ديكتاتورمآبانهاي با يك سوال ساده
داشته باشد؟
بياييد با اين متر و معيار مجازاتي كه جنابان
مطهري و عارف و س��اير رفقا براي يک سوال در
نظ��ر گرفتهاند ،فتنه س��ال  88را تحليل كنيم؛
انصافا اگر بنا باش��د مجازات يك س��وال  6تا 24
ماه حبس باشد ،مجازات كسي كه تهمت تقلب
به یک انتخابات باش��کوه زد چيست؟ اگر جزاي

يك س��وال  2سال حبس اس��ت ،جريمه كسي
كه ظهر انتخابات ميگويد اگر فالني برنده نش��د
بريزيد توي خيابانها چيست؟ با كساني كه از آنها
كه ميگفتند مرگ بر اصل واليت فقيه حمايت
ميكردند بايد چه برخوردي ميشد؟ با كساني كه
هتاكان امام حسين و روز عاشورا را مردم خداجو
میخوانند بايد چه كرد؟ با جماعتي كه  25بهمن
 89ميخواستند ایران را سوریه كنند چگونه بايد
تعامل ميشد؟
انصاف��ا اپوزیس��يون جمه��وري اس�لامي
خوششانس اس��ت كه طرف حس��ابش ،نظام با
رافت جمهوري اسالمي است كه در خيانت بزرگي
چون فتنه  ،88راهبردش اقناع معترضان و پيگيري
اعتراض��ات در چارچوبهاي قانوني ب��ود كه اگر
طرف حساب آنها علي مطهري و محمدرضا عارف
و رفق��ا بودند احتماال چيزي ش��بيه واقعه ميدان

«تيانآنمن» چین رخ ميداد يا حسابشان با تيغ
تيز گيوتين عصر پسارنسانس بود.
جالب است حاال اين جماعتي که نگاهشان به
آزادي و سوال اينقدر تنگ و ترش و محدود است و
از زاويهاي به مساله آزادي مينگرند که هيچ نسبتي
با مباني انقالب اسالمي و انديشههاي امام و رهبري
ندارد ،همانها مبلغ ايده موس��وم به آشتي ملي يا
همان ش��تر ديدي نديدي ميش��وند و براي همه
مردمي كه بهرغم همه اختالف سليقهها در منافع
ملي و استقالل كش��ور و اصل انقالب مشتركند،
تعيين تكليف ميكنند .ش��ايد فكر ميكنند تنها
با اين ادبيات اس��ت كه ميتوان از بنبست فضاي
پارادوكسيكال پسااوباما و پساهاشمي كه هر كدام
التزام��ات خاص خود را دارند عبور كرد ،و ميتوان
بيكارنامگ��ي دولت يازدهم را در عرصه اقتصاد به
محاق برد.

طرفدار مردم است خامنهای
یادداشتامروز ادامه از صفحه اول
در اس��تانهای دیگ��ر
هم ،داس��تانهایی از این دس��ت ،بسیار است!
طرفه حکایت اینجاس��ت ک��ه روز  22بهمن
 95در اغل��ب ش��هرها ،وقت��ی به ش��عارها و
دستنوش��تههای مردم ن��گاه میکردی ،گالیه
ایش��ان از دول��ت کامال مش��هود و هویدا بود!
صدالبت��ه در همه دولتها مش��کالت بوده اما
اینجا بحث بر س��ر آن دولتی است که با وجود
کوهی از مش��کل ،ملت را نکوهش میکند که
چ��را فالن تحفه م��ا را ش��کر نمیکنید؟! آن
هم تحفه به اعتراف خودش��ان «تقریبا هیچ»!
بنابراین تاکید بر اینکه «راهپیمایی  22بهمن
فقط در مقام دفاع از «اصل نظام» بود و آقایان
یکوقت دچار اش��تباه در تحلیل نشوند» ،هم
س��خن رهبر انقالب اس��ت و هم سخن مردم
همیش��ه حاض��ر در صحنه انقالب .س��ال 88
هم آنجا که معلوم ش��د «انتخابات بهانه است/
اصل نظام نشانه است» ،همین مردم بودند که
روزها قب��ل از  22بهمن آن س��ال ،یوماللهی
دیگ��ر آفریدند و تا اب��د « 9دی» را در تاریخ
این مرزوب��وم ثبت کردن��د .آن روزها اما فکر

زمستانشان نبودند ،کسانی که بر مدار فتنه،
جیکجیک مس��تانه میکردن��د! آن روزها ،از
شخص حضرت آقا بگیرید تا کوچکترین عضو
این مردم که راقم این سطور باشد ،علیالدوام
به بعضیه��ا میگفتیم که مرزبندی خود را با
دش��من ،روشن کنید! شگفتا! شعار «انتخابات
بهانه اس��ت »...را شنیدند و آن همه بیشرمی
در یومالعیار عاش��ورا را دیدند اما باز هم حاضر
نشدند مرزی میان خود و دشمن ترسیم کنند!
چنان در فتنه خود مست و مصمم بودند ،کأنه
تمام ش��ده میدانس��تند کار اصل نظ��ام را! و
آری! همی��ن بود که حاضر نش��دند دعوت به
حق و حقیقت و قانون و انقالب و امام و 300
هزار خون ش��هید را لبی��ک بگویند! به وضوح
میدانس��تند تقلب نش��ده اما چون این دروغ
بزرگ ،اوال «اسم رمز آشوب» بود و ثانیا «چراغ
سبز تحریمهای معروف به فلجکننده» ،الجرم
تا میتوانستند پروبال دادند به آن! حاال اما دم
از «آش��تی ملی» میزنند ،آن هم در شرایطی
ک��ه آتشزدن بر خرم��ن  40میلیون رای این
ملت ،س��یاهترین نقطه کارنامهش��ان اس��ت!
آن روزه��ا چ��را اینقدر متمدن و اهل آش��تی

نبودید؟! االن هم راس��تش شما بیشتر دنبال
«آش��تی با صندلی» هستید تا آشتی با ملت!
نه! ش��ما طرفدار ملت نیستید ،بلکه در آستانه
انتخابات ،دلتان برای قدرت تنگ ش��ده! شما
فرق دارید با ملت! و ملت هم فرق دارد با شما!
ملت ،همان اس��ت که در اوج گالیه از دولت،
باز ه��م دفاع از «اص��ل نظام» را ب��رای خود
واجب میداند و شما اما همان عناصر وقیحی
هستید که ش��عار «انتخابات بهانه است /اصل
نظام نشانه است» را هم شنیدید و باز همراهی
کردی��د با ضدانقالب! لذا از ای��ن افهها آمدن،
بمان��د برای بعد از اذعان ش��ما ب��ه اینکه 88
تقلب نش��د! نه در گوش مراجعهکنندگانتان،
بلک��ه تمام رس��انههای مکت��وب و مجازی را
بای��د پر کنید ک��ه  88دروغ گفتی��د! بعدش
نوبت عذرخواهی اس��ت! باید تا کمر ،نزد همه
آن  40میلی��ون رای خم ش��وید ،به حدی که
 90درج��ه کامال معلوم ش��ود! بع��دش نوبت
برگرداندن آبرویی است که بردید! بعدش نوبت
لغو تحریمهایی اس��ت که باعث ش��دید! همه
ای��ن کارها را بکنید ،بهعالوه یک کپی از همه
مدارک ،بعد خدا بزرگ است!
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اجرای طرح اصالح فرآیند احیای
آب ترش در پاالیشگاه خانگیران

مدیرعام��ل ش��رکت پاالی��ش گاز ش��هید
هاشمینژاد از اجرای اصالحات بر فرآیند احیای
آب ت��رش در واحدهای عملیات��ی این مجتمع
گازی خبر داد .س��یدمجید منبت��ی با اعالم این
خبر افزود :در س��ال «اقتص��اد مقاومتی ،اقدام و
عمل» با تکیه بر توان داخلی ،طرح اصالح فرآیند
احی��ای آب ترش در این ش��رکت اج��را و مورد
بهرهب��رداری قرار گرفت .وی اظهار داش��ت :این
طرح با سرمایهگذاری  2میلیارد و  300میلیون
ریالی و  375نفر روز کار انجام گرفت و ساالنه از
هدررفت 22هزار ت��ن آب مقطر جلوگیری و به
چرخه انرژی پاالیشگاه برگش��ت داده میشود.
این مقام مسؤول تصریح کرد :از اجرای این طرح
 8میلیارد ریال صرفهجویی مالی حاصل ش��ده
اس��ت .منبتی تاکید کرد :اج��رای این طرح در
راس��تای برنامههای اقتصاد مقاومتی و استفاده
بهینه از تجهیزات موجود در پاالیشگاه خانگیران
صورت گرفته است.

آذربایجانشرقی

ضریب پایداری خطوط انتقال گاز
میانه افزایش یافت

مرك��ز تعمیرات خط��وط لوله میان��ه مورد
بهرهب��رداری و در چرخه انتق��ال گاز قرار گرفت.
یداهلل بایبوردی ،مدیر منطق��ه با اعالم این خبر
گفت :به منظور انتقال مستمر و افزایش پایداری
ش��بكه انتق��ال گاز و همچنین جه��ت نیل به
بهرهوری بیش��تر و جلب رضایت مشتری ،مركز
تعمیرات خطوط لوله میانه به بهرهبرداری رسید.
بایبوردی ضمن مهم بر شمردن این پروژه افزود:
با محاس��بات دقیق و نیازس��نجی در جهت رفع
مشكالت عدیده از جمله افت فشار احتمالی گاز
استانهای زنجان و آذربایجان شرقی و همچنین
شهرستانهای تحت پوشش و تابعه این دو استان،
این پ��روژه به مرحله اجرا درآم��د .مدیر منطقه
 8عملی��ات انتقال گاز اظهار داش��ت :با توجه به
سردسیر بودن مناطق شمالغرب كشور و نگرانی
از احتمال افت فش��ار و قطع گاز مش��تركان در
فصول سرد سال كه با كاهش دما و پیك مصرف
گاز پدی��د میآید؛ با انج��ام این پروژه ضمن رفع
نگرانیهای موجود ،قابلی��ت اطمینان و پایداری
انتق��ال گاز در منطقه تحت پوش��ش به صورت
فزایندهای افزایش یافت.

