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مازندران

برگزاری جلسه هماندیشی مدیران
شرکت گاز استان مازندران

جلسه هماندیشی مدیر منطقه  9عملیات
انتق��ال گاز با مدیرعامل ش��رکت گاز اس��تان
مازندران برگزار ش��د .با نزدیک شدن به فصل
س��رما ،جلس��ه هماندیش��ی با حضور رسول
داوودینژاد مدیر منطق��ه  9و جعفر احمدپور
مدیرعامل شرکت گاز استان مازندران به منظور
هماهنگی بیش��تر بین واحدهای ستادی این
منطقه و ش��رکت گاز در س��الن کنفرانس گاز
مازندران برگزار ش��د .مدیر منطقه  9عملیات
انتقال گاز در این جلسه با اشاره به آمادگی کامل
منطقه برای فصل س��رما اظهار کرد :در فصل
تابس��تان تمام اقدامات تعمیراتی در تاسیسات
و همچنی��ن پیگرانی خط��وط لوله گاز جهت
آمادگی کامل منطقه  9برای ورود به فصل سرما
انجام شده است .وی در ادامه خواستار برگزاری
مانوری درباره شیرهای خودکار با موضوع بسته
شدن شیر CGSها به منظور آمادگی در مواقع
بحران شد و افزود :هماهنگی واحدهای ستادی
منطقه  9و ش��رکت گاز مازندران جهت انتقال
پایدار ،ایمن و پاک گاز طبیعی و عملکرد بهتر
در توزیع گاز از اهداف تشکیل این جلسه است.

بهسازی و مرمت  33قطعه آببندان

معاون طرح و توسعه آب منطقهای مازندران
از بهس��ازی و مرمت  33قطع��ه آببندان در
 18ماه گذش��ته توسط شرکت آب منطقهای
مازندران خب��ر داد .حیدر داوودیان با اش��اره
به ضرورت الیروبی و بهس��ازی آببندانها از
جمله ذخیرهسازی آب کشاورزی برای فصول
گرم سال ،افزایش محصول در سطح و تقویت
س��فره آب زیرزمینی گفت :بالغ بر  800قطعه
آببندان در اس��تان مازندران وج��ود دارد که
این تاسیس��ات به دلیل قدمت دیوارههای آن
دچار فرس��ایش ش��ده ،مخازن آن انباشت از
رسوب ش��ده و آبگیر ورودی آن مسدود شده
و دریچههای خروجی آن که عمدتا سنتی و با
مصالح چوب بوده از بین رفته و نیازمند بهسازی
و مرمت است .وی افزایش ذخیرهسازی آب در
آببندانها را مهم برشمرد و گفت :بهسازی این
آببندانها ضمن آنکه موجب حفظ و پایداری
این تاسیس��ات میشود نگرانی کش��اورزان را
برطرف ک��رده و آب مطمئنی در فصل زراعی
در اختیار کشاورزان قرار میدهد.

بازدید از دریاچه بحرانزده در دستور کار سفر رئیسجمهور نیست

سریالبیتوجهیبهسرنوشتدریاچهارومیه

ب��ا حضور تیم��ی از کابینه دول��ت دوازدهم در
آذربایج��ان غرب��ی و تس��ت نهایی می��زان آمادگی
پروژههایی که قرار اس��ت با حضور رئیسجمهور به
بهرهبرداری برسند شرایط برای بازدید نکردن روحانی
از دریاچه ارومیه مهیا ش��د! به طوری که عم ً
ال هیچ
مقدماتی برای این کار فراهم نشد .به گزارش تسنیم،
این هفته مسؤوالن ارش��د کابینه دولت دوازدهم در
حالی برای تست میزان آمادگی پروژههایی از جمله
خط آهن مراغه به ارومیه ،بیمارس��تانهای خوی و
ارومیه و دیگر پروژهها به آذربایجان غربی سفر کردند
که  6س��ال است مدیران دولتی در ردههای مختلف
اجرایی در این منطقه از کش��ور مسؤولیت گرفتهاند
و همین مدیران پروژههایی را که گفته میشود برای
آنها یکهزار میلیارد تومان هزینه ش��ده آماده افتتاح
کردهاند اما با این حال در فضایی که گویی اعتمادی
به س��خنان مدیران محلی و ارش��د آذربایجان غربی
وجود ندارد ،تعدادی از وزرای جدید کابینه با همراهی
تعدادی از مدیران میانی دولت برای سنجش میزان
آمادگ��ی پروژههای مختلف راه��ی آذربایجان غربی
شدند تا برای دولت گزارش کنند که فالن پروژه آماده
افتتاح است آن هم در حالی که پیشتر مدیران ارشد
این استان آمادگی همین پروژهها برای افتتاح رسمی
را اعالم کردهاند .اواخر مهرماه محمدمهدی شهریاری،
استاندار آذربایجان غربی از سفر رئیسجمهور به این
استان در دهه نخست آبان خبر داد اما بعدها مشخص
شد آماده نبودن تعدادی از پروژهها سبب لغو این سفر
و تعویق آن شده است .بتازگی نیز استاندار آذربایجان
غربی وعده س��فر رئیسجمهور را اواخر هفته آینده
یعنی دهه سوم آبانماه اعالم کرده است و در همین
حین سفرهای پیدرپی مدیران میانی کابینه و برخی

مع��اون برنامهری��زی و تحقیق��ات ش��رکت برق
منطقهای خوزستان گفت :خوزستان در نیمه نخست
سال  18 ،۹۷هزار و  ۸۴۴گیگاوات ساعت برق تولید
کرده است .مهرداد بالدیموسوی اظهار داشت :سهم
نیروگاههای برقابی از ابتدای سال تا پایان شهریورماه
برابر  4هزار و  ۷۱۱گیگاوات ساعت (معادل  ۲۵درصد)
و سهم نیروگاههای حرارتی و سیکل ترکیبی برابر با
 14هزار و  ۱۳۳گیگاوات س��اعت (معادل  ۷۵درصد)
کل انرژی تولیدی بوده اس��ت .وی افزود :نیروگاههای
حرارتی و گازی استان در سال جاری  14هزار و ۱۳۳

وزرا به آذربایجان غرب��ی و بازدید عینی و میدانی از
تعدادی از پروژهها گواه این واقعیت اس��ت که دولت
برای آمادهسازی پروژههای قابل افتتاح در آذربایجان
غرب��ی به اطالعاتی بیش��تر از آنچ��ه مدیران محلی
منصوب دولت دوازدهم ارائه کردهاند نیاز دارد .واهمه
دولت و ادارات کل در آذربایجان غربی بویژه اداره کل
راهوشهرس��ازی در دعوت نکردن رس��انههای منتقد
ل افتتاح
برای س��نجش میزان آمادگی پروژههای قاب 
نیز در راه ندادن این رس��انهها به مراسمهای بازدید
مقامات ارشد دولتی گواه این است که هنوز مشکالتی
در همین پروژهها وجود دارد که اگر رسانههای منتقد
دولت آنها را دیده و گزارش کنند باز احتمال دارد سفر
رئیسجمهور به آذربایجان غربی برای چندمین بار به
تعویق بیفتد ،بنابراین دولت به روایتی بیش از آنچه

هم بشود پل صدر و بزرگراه امام علی و تونل توحید
و بوستان والیت و الی آخر؟! اتفاقا هنر آن است که
مثل آخوندی ،پس��ت داشته باش��ی و کار نکنی! و
اال کار ک��ه کاری ندارد و هنری نیس��ت! آدم زرنگ
یعنی آخوندی! یعنی همین چند ش��هردار این یک
س��اله که نفهمیدیم کی آمدند و کی رفتند! تا حاال
«همشهری» ما را ملتفت کند از بایدها و نبایدهای

تولید بیش از  ۱۸هزار گیگاوات ساعت برق در خوزستان
گیگاوات س��اعت تولید داشتهاند که از این میزان ۴۹
درصد توسط بخش دولتی (نیروگاه رامین و ماهشهر)
و  ۵۱درص��د توس��ط نیروگاهه��ای بخش خصوصی
(زرگان ،آبادان ،خرمش��هر ،بهبه��ان و فجر) تولید و
به شبکه تحویل ش��ده اس��ت .معاون برنامهریزی و
تحقیقات شرکت برق منطقهای خوزستان بیان کرد:

ش��هردار nام! کأنه شهردار میخواهند برای عطارد
انتخ��اب کنند! لذا «تَکرار» میکنم مش��خصات را،
بلکه بیخود رژه نروند روی مخ کارشناس��ان؛ «عدم
سوءپیشینه ،استشهاد ،مشخص بودن تکلیف خدمت
سربازی ،گواهی پزشکی ،رضایت والدین ،کپی کارت
ملی و شناسنامه ۲ ،قطعه عکس  ۳در  ۴و یک کپی
هم از همه مدارک»! بیخود هم شلوغش نکنید!

برجام را به خاطر بسپار...
یادداشتامروز ادامه از صفحه اول
خوب ب��ود آقای روحانی
به دوران ریاستجمهوری اوباما و ماجرای تضمین
امضای «جان کری» و س��کوت مقامات اروپایی
در برابر نقض مفاد  26تا  29برجام توسط دولت
سابق آمریکا نیز اشارهای میکرد! همچنین خوب
بود آقای روحانی در یک رسانه اروپایی به صورتی
دقیق ش��رح میداد چگونه بانکها و مؤسس��ات
اعتب��اری اروپا برخالف تعهدات خ��ود در برجام،
از عادیس��ازی روابط بانکی ب��ا ایران[تحت تاثیر
فشارهای خزانهداری دولت اوباما] اجتناب کردند!
همچنین زمان آن بود ت��ا آقای روحانی اتحادیه
اروپایی و خصوصا  3کشور آلمان ،انگلیس و فرانسه
را بابت همراهی با دولت ترامپ بر سر تغییر برجام

و گنجان��دن موضوع��ات چهارگانه[تحدید توان
موش��کی ایران ،کاهش قدرت منطقهای تهران،
بازرسی از اماکن نظامی و اعمال محدودیتهای
فرازمانی در خصوص برنامه هستهای] مورد عتاب
قرار میداد!
هر چند شواهد موجود نش��ان میدهد دولت
محترم عالق��های به پرداختن ب��ه این موضوعات
ن��دارد اما ه��ر مخاطب منصفی بخوب��ی میداند
اتحادیه اروپایی از س��ال  2015میالدی تاکنون 3
بار در آزمون صیانت از برجام مردود شده؛ یک بار
در دوران اوباما ،یک بار در یکسال نخست حضور
ترامپ در کاخ سفید و یکبار نیز همین االن! تاخیر
اتحادیه اروپای��ی در ارائه و عملیاتی کردن راهکار
خود برای حفظ توافق هس��تهای ،برای س��ومین

بار عملکرد برجامی قاره س��بز را طی  3سال اخیر
به چالش کش��یده اس��ت ،این در حالی است که
عهدشکنیها و خیانتهای هستهای اروپا به ایران
از سال  2003میالدی  1382 /خورشیدی تا زمان
انعقاد برجام نیز داستان خاص خود را دارد.
در نهای��ت اینکه تصویر اروپا نزد افکار عمومی
کش��ورمان مدتهاس��ت دفرم��ه ش��ده و تالش
دولتمردان ما برای تغییر و حتی اصالح این تصویر
نیز راه به جایی نبرده و نمیبرد! تجربه برجام بخوبی
نش��ان داد اروپای واحد نمیتواند گرانیگاه و نقطه
ثقل محکم و قابل اعتمادی برای حفظ این توافق
باشد .آیا تجربیات  15سال اخیر و خصوصا  3سالی
که از امضای برجام گذشته ،برای اثبات این موضوع
کافی نبوده است؟

در شبکههای اجتماعی

پیامک خوانندگان
10002231

رسانههای دولتی در آذربایجان غربی بیان میکنند
نیاز ندارد .به طور مثال ،وزیر راهوشهرسازی که چند
روزی اس��ت از مجلس رأی اعتماد گرفته است ،پس
از بازدید از پروژه ایس��تگاه قط��ار ارومیه بدون آنکه
زم��ان دقیق بهرهبرداری از این پ��روژه را اعالم کند،
گفته اس��ت :مردم ارومیه بزودی میتوانند سفرهای
خود را با قطار انجام دهند .این هفته دولت عالوه بر
وزیر جدید خود برای تس��ت میزان آمادگی پروژهها
برای افتتاح از س��وی رئیسجمهور ،رئیس سازمان
مجری ساختمانها و تأسیس��ات دولتی و عمومی
کش��ور را به آذربایجان غربی فرس��تاد تا وی تأیید
کند بیمارستانهایی که در ارومیه و خوی در برنامه
افتتاح از س��وی رئیسجمهور قرار گرفتهاند حقیقتاً
آماده افتتاح باش��ند اما محمد علیزاده پس از بازدید

در نیمه نخست سال  97اتفاق افتاد

مشخصات شهردار تهران
ادامه از صفحه اول
روزخند
جختبال همین بدیهیات
را رعایت کرده بودند ،الساعه همان اولی که شهردار
شد ،شهردار مانده بود هنوز! و این همه زید نمیرفت،
عمرو بیاید و عمرو هم نمیرفت که بکر! یعنی وقتی
میش��ود برای مردم کار نکرد ،چه کاری است آخر
که از خروسخوان مش��غول خدمت شوی و نتیجه
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نیروگاههای حرارتی و گازی استان در این دوره به طور
متوس��ط در هر روز بیش از  ۷۵گیگاوات ساعت برق
تولید کرده و به شبکه تحویل دادهاند .بالدیموسوی
تاکید کرد :پیک شهریورماه سال جاری  7هزار و ۶۲۱
مگاوات بوده که نسبت به پیک بار در مدت مشابه سال
قبل حدود  ۵درصد کاهش داش��ته است ،همچنین

از بیمارستان  220تختخوابی خوی پیشرفت فیزیکی
آن را صددرصد اعالم نکرد ،بلکه گفت س��اخت این
بیمارس��تان در مراح��ل پایانی اس��ت .در این میان
نماین��دگان اعزامی دولت به آذربایجان غربی افتتاح
برخی پروژههایی را که وعده بهرهبرداری آنها مدتها
قبل برای هفته دولت امسال داده شده بود پیگیری
نکرده و از کنار آن گذش��تند که بیمارستان آیتاهلل
خویی ،تاالر مرکزی ارومیه ،ورزشگاه  15هزار نفری
شهید باکری ،مسکنمهر ،شهرکهای فراموششده
و س��کونتگاههای غیررسمی از جمله مهمترین آنها
هستند .از سوی دیگر و در ادامه بیتوجهی غیرقابل
قبول دولت به دریاچه ارومیه ،برای تأمین مقدمات
بازدید احتمالی از دریاچه ارومیه هیچ یک از مدیران
ارش��د یا میانی دولت از وزارت نیرو یا ش��رکتهای
وابس��ته یا س��ازمان حفاظت محیطزیست و حتی
ستاد احیای دریاچه ارومیه به آذربایجان غربی سفر
نکردند تا احیاناً بس��تر یک بازدید خشک و خالی از
بزرگترین بحران زیستمحیطی تاریخ کشور را برای
رئیسجمهور فراه��م کنند .به این ترتیب همچنان
موضوع بازدید از دریاچه بحرانزده ارومیه در دستور
کار س��فر رئیسجمهور نیس��ت و مقدمات سفر به
گونهای مهیا شده تا این موضوع اساساً مطرح نشود.
همه اینها در حالی است که قریب به اتفاق سفرهای
قبلی روسای جمهور به آذربایجان غربی از جمله تمام
س��فرهای رئیس دولت یازدهم و دوازدهم در فصول
گرمتر س��ال یعنی در بهار و تابس��تان انجام ش��ده،
بنابراین همیشه این احتمال وجود دارد که با تشدید
بارشهای پاییزی همه مقدمات برنامهریزیشده برای
س��فر رئیسجمهور نادیده گرفته شده و باز هم این
سفر به تعویق بیفتد.
انرژی مصرفی در  6ماه نخس��ت سال  ۹۷برابر با 24
هزار و  ۳۹۴گیگاوات س��اعت بوده که نش��اندهنده
حدود  ۳درصد کاهش مصرف انرژی نسبت به مدت
مشابه در سال قبل است .وی تصریح کرد :شرکت برق
منطقهای خوزستان تمهیدات الزم جهت تامین برق
مطمئن و پایدار را برای همه مشترکان در تمام فصول
سال فراهم کرده اما به منظور افزایش قابلیت اطمینان
شبکه و اس��تفاده بهینه از انرژی الکتریکی که یکی
از مهمترین منابع ملی محس��وب میشود ،مدیریت
مصرف برق الزم و ضروری است.

آذربایجانشرقی

مقاومسازی  12هزار خانه روستایی
در آذربایجانشرقی

مدی��رکل بنیاد مس��کن آذربایجانش��رقی
گفت 42 :درصد خانههای روس��تایی اس��تان
مقاومس��ازی شده است .حافظ باباپور در جلسه
ش��ورای هماهنگ��ی مدیران شهرس��تانهای
اس��تان آذربایجانشرقی با اعالم این خبر اظهار
ک��رد :با تخصی��ص نزدیک به  3ه��زار میلیارد
ریال تس��هیالت کمبهره ،مقاومسازی  12هزار
خانه روس��تایی اس��تان در حال اجراست .وی
افزود :امسال برای مقاومس��ازی هر واحد 250
میلیون ریال تسهیالت با سود  4درصد پرداخت
میشود .مدیرکل بنیاد مسکن آذربایجانشرقی
در ادامه بیان کرد :برای عمران و آبادانی روستاها
امسال  17طرح هادی روستایی با اختصاص 50
میلیارد ریال در حال اجراست .به گفته باباپور ،در
اجرای طرح سنددار شدن خانههای روستایی نیز
امسال برای  827واحد سند مالکیت صادر شده
است .وی یادآور شد :امسال از محل قیر رایگان
طرح آسفالتریزی به متراژ  67هزار و  300متر
مربع در معابر  10روس��تای این شهرس��تان با
اعتبار  20میلیارد ریال اجرا شده است.
خوزستان

برگزاری یازدهمین سمینار بینالمللی
مهندسی رودخانه در بهمنماه
مدیر دفتر حفاظت و مهندس��ی رودخانه و
سواحل سازمان آب و برق خوزستان از برگزاری
یازدهمینسمیناربینالمللیمهندسیرودخانه
در تاریخه��ای  9تا  11بهمنم��اه  1397خبر
داد« .سیدابراهیم حسینی» با بیان اینکه این
سمینار توسط دانشگاه ش��هید چمران اهواز،
سازمان آب و برق خوزستان و شرکت مهندسی
مشاور دزآب در مرکز همایشهای بینالمللی
س��ازمان آب و برق خوزس��تان در شهر اهواز
برگزار خواهد شد ،هدف از برگزاری این سمینار
را ایج��اد محفلی مناس��ب جه��ت تبادل نظر
علمی ،فنی و ارائه آخرین دستاوردهای علمی
و پژوهشی توس��ط دانشگاهیان ،صنعتگران و
سازمانها در زمینه مهندسی رودخانه و موارد
مرتبط با آن اعالم کرد .وی از همه صاحبنظران،
متخصصان ،اندیشمندان ،اساتید و دانشجویان
دعوت کرد مقاالت خود را در زمینه مهندسی
رودخانه ،مطابق محورهای سمینار به دبیرخانه
سمینار ارسال کنند.

