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گلستان

صادرات بیش از  ۳میلیون دالر
صنایع دستی از گلستان

مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایع دس��تی و
گردشگری اس��تان گلس��تان گفت :در  ۲سال
گذش��ته بیش از  ۳میلیون دالر صنایع دستی
از اس��تان صادر شده اس��ت .ابراهیم کریمی با
تاکید بر اهمیت فروش و بازاریابی صنایع دستی
اظهار داش��ت :پیدا کردن ب��ازار فروش میتواند
سبب سودآوری و رفع دغدغه هنرمندان صنایع
دستی ش��ود .وی افزود :برای حل این مشکالت
باید به دنبال راهکارهایی مانند ایجاد بازارچهها
و نمایش��گاههای صنایع دس��تی در ش��هرهای
مختل��ف باش��یم .وی تصریح کرد :در  2س��ال
گذشته رش��تههای صنایع دستی که بیشترین
میزان صادرات را به خود اختصاص دادهاند شامل
چاپ باتیک ،گلیم ،منبت و احجام چوبی است
که بی��ش از  3میلی��ون دالر از این محصوالت
از استان گلستان به کش��ورهای مختلف صادر
ش��د .وی یکی از مشکالت مهم در حوزه صنایع
دس��تی را نداش��تن پایانه تخصص��ی صادرات
دانس��ت و خاطرنشان کرد :به علت نداشتن این
پایانه ،بسیاری از صنایع دستی استان از گمرک
استانهای دیگر صادر میشود که آمار دقیقی در
این زمینه وجود ندارد.
خوزستان

افزایشظرفیتدرپستبرقدهدشت

تران��س س��وم پس��ت  ۳۳/۱۳۲کیلوولت
دهدشت شرکت برق منطقهای خوزستان از ۳۰
به  ۵۰مگاولت آمپر افزایش ظرفیت پیدا کرد و
یک فیدر خروجی  ۳۳کیلوولت نیز در این پست
احداث شد .علیرضا مهرعلینجفزاده ،مجری
پستهای این ش��رکت گفت :افزایش ضریب
اطمینان و توسعه شبکه برق جهت مشترکان
خانگ��ی و صنعتی ،افزایش پای��داری ،کاهش
محدودیت و احتمال خاموشی شبکه توزیع و
افزایش تعداد فیدرهای خروجی و قابلیت مانور
در شبکه توزیع از اهداف بهرهبرداری این پروژه
اس��ت .وی هزینه سرمایهگذاریش��ده در این
پروژه را  ۳۷میلیارد ریال اعالم کرد و افزود :این
هزینه از محل اعتبارات شرکت برق منطقهای
خوزستان تامین و پرداخت شده و همه مراحل
طراح��ی و خدمات مهندس��ی این پس��ت و
همچنین س��اخت تجهیزات و اجرای عملیات
توسط شرکتهای داخلی انجام شده است.

تاوان اختالف شرکت گاز و اداره نگهداری راه استان را نباید مردم بپردازند

توقف پروژه گازرسانی در چهاردانگه ساری

پروژه گازرسانی منطقه چهاردانگه ساری با وجود
وعده و وعیدهای متولی��ان امر که قرار بود تا پایان
سال  97به اتمام برس��د اما به مدت  6ماه به دلیل
عدم دریافت مجوز توسط شرکت گاز متوقف شده
است .این پروژه در تکمیل پروژه گازرسانی سمنان
ب��ه مازندران ب��ود که با حضور زنگن��ه وزیر نفت و
نمایندگان استانهای شمالی به بهرهبرداری رسید.
انتظار ب��ود پس از حضور زنگنه ،وزیر نفت ،مدیران
زیرمجموعه وی دستکم به اعتبار حضور وزیر نسبت
به تکمیل پروژه در موعد مقرر اقدام کنند اما به دلیل
اختالفنظ��ر بین مدیران حم��ل و نقل و نگهداری
راههای استان و شرکت گاز این پروژه بهمدت بیش
از  6ماه در منطقه چهاردانگه س��اری متوقف شده
اس��ت و وعدههای زنگنه در ارتب��اط با تکمیل این
پروژه به صورت کامل عملیاتی نش��ده است .دالیل
متعددی در ارتباط با تاخیر اجرای این پروژه وجود
دارد اما مهمترین دالیلی که مدیران استانی مطرح
کردند بحث عدم دریافت مجوز شرکت گاز از مدیران
حملونقل و نگهداری راههای اس��تان است .رجب
معصومی ،عضو شورای روستای اورست در گفتوگو
با فارس اظهار کرد :زمان توقف پروژه بیشتر از  6ماه
است و از آذرماه سال گذشته این پروژه متوقف شده
اس��ت .وی با اعالم اینکه بدهی سنگین به پیمانکار
و بحث مجوز برای لولهگذاری در مسیر علت توقف
اجرای پروژه اس��ت ،تصریح کرد :به نظر میرس��د
ارادهای برای اتمام این پروژه در س��ال جاری وجود
ن��دارد .وی با اعالم اینکه نمایندگان مجلس هم به
فک��ر مردم در این ارتباط نیس��تند ،گفت :در مدت
توقف پروژه دستکم انتظار از نمایندگان این بود که
در این مدت در کنار مردم قرار گیرند و این منطقه
مدیرعامل ش��رکت گاز مازن��دران گفت :میزان
مطالب��ات ما از مش��ترکان گاز اس��تان مازندران به
 174میلی��ارد تومان میرس��د ک��ه یکپنجم کل
بودجه استانی ما اس��ت« .جعفر احمدپور» با اشاره
به طلبکاری یکهزار و 740میلیارد ریالی این شرکت
از مردم و صاحبان صنایع استان ،خواستار پرداخت
معوقات به منظور جلوگیری از متوقف شدن طرحهای
گازرسانی شد .وی این مقدار بدهکاری مشترکان به
شرکت گاز را برابر با حدود یک پنجم بودجه  10هزار
میلیارد ریالی اس��تان دانست و افزود 740 :میلیارد

را هم جزو حوزه انتخابی خویش بدانند .عباس��علی
رضایی ،فرماندار ساری که عالقهمند به رفع مشکالت
مردم در مناطق محروم اس��ت ،در پاسخ به فارس با
اعالم اینک��ه از زمانی که بنده به عنوان فرماندار در
این منطقه حضور یافتم ب��ه صورت جدی موضوع
را پیگیری کردم،گفت :نخس��تین دی��دارم با مردم
چهاردانگه بوده و اهالی  56روستا از اینکه روستاهای
آنها به واسطه کندهکاری تخریب شده نگران بودند.
رضایی یادآور ش��د :به مدیران ش��رکت گاز ساری
اعالم کردم نس��بت به بهس��ازی روس��تاها پس از
کندهکاری اقدام ش��ود .وی با اعالم اینکه بخش��دار
منطقه چهاردانگه ساری هفته گذشته با بنده تماس
گرفت و از توقف اجرای پروژه به واسطه کندهکاری
حین مس��یر خبر داد ،افزود :پ��س از این موضوع با
مدیران راهداری اس��تان و مدیرعامل ش��رکت گاز

او و همفکرانش عذرخواهیهای بیشماری به ملت
ایران بدهکارند .ختم کالم هم بهتر است اظهارنظر
یکی دیگر از فرماندهان نظامی کش��ور درباره این
دروغ چندس��اله باش��د .فرمانده هوافضای س��پاه
اردیبهشتماه  96گفته بود« :اگر برجام استوار است
خودش را حفظ کند .نمیخواهد جنگ را دور کند.
این توهین به شهدا و نیروهای مسلح و ارتش و سپاه
است .ما چیزی که به عنوان امنیت میشناسیم به
پیش��رفت دفاعی ما مربوط است .ما منکر تعامالت
سیاسی نیستیم اما آدرس غلط به مردم ندهیم!»

در شبکههای اجتماعی
@vatanemrooz

صحبت کردم .فرماندار ساری با اعالم اینکه اظهارات
هر دو مدیر در ارتباط با توقف پروژه منطقی است،
یادآور شد :مدیران شرکت گاز باید مجوز کندهکاری
را دریافت میکردند که انجام نش��ده اس��ت .وی در
پاس��خ به این س��وال که چرا بخشدار منطقه توقف
اجرای پروژه را دیر به ش��ما اطالع داده است ،افزود:
بنده یکماه و نیم پیش در فرمانداری ساری حضور
یافتم و از زمان حضورم کس��ی ب��ا من در ارتباط با
توقف اجرای پروژه صحبتی نکرده است و بیشترین
گالی��ه مردم در این مدت در ارتباط با کندهکاری و
تخریب روستا بوده است .رضایی با اعالم اینکه برای
رفع این مش��کل با مدیران حمل و نقل و نگهداری
راههای اس��تان و مدیرعامل ش��رکت گاز مازندران
صحبت کردم ،گف��ت :از این دو مدیر درخواس��ت
کردم که این موضوع رفع و نسبت به تکمیل پروژه

مطالبات  174میلیارد تومانی گاز مازندران از مشترکان
ریال از بدهیها مربوط به مش��ترکان خانگی330 ،
میلیارد ری��ال نیروگاههای کوچ��ک 390 ،میلیارد
ریال واحدهای تولیدی و صنعتی 60 ،میلیارد ریال
واحدهای تجاری و  20میلیارد ریال ایس��تگاههای
س��یانجی است و مابقی مشترکان اداری هستند.
مدیرعامل شرکت گاز مازندران با بیان اینکه بیشتر
پیمانکاران گاز بومی استان هستند ،گفت :در حال

برجام و سایه جنگ ،دروغی چندساله
یادداشتامروز ادامه از صفحه اول
 ...البت��ه ای��ن احتیاج به
اس��تدالل دارد ولی من خودم مطمئنم که مقدمه
یک جنگی بود که ما را از بین ببرند» .جالبتر اینکه
دولتی چند س��ال مدعی دور کردن سایه جنگ از
سر کشور بوده است که وزیر امور خارجهاش در یک
مراسم رسمی و جلوی دوربین خبرنگاران میگوید:
«آمریکا با یک بمب میتواند تمام سیستم دفاعی
م��ا را از کار بین��دازد!» جناب ظری��ف البته ظاهرا
بع��دا بابت این موضع غلط عذرخواهی کرد .اگرچه

سهشنبه  30مرداد 1397

حاضر یکهزار و  110میلیارد ریال به این پیمانکاران
بده��ی داریم ولی پیمانکاران بومی همکاری خوبی
در ادامه طرحهای گازرسانی دارند .احمدپور با بیان
اینک��ه دولت تدبیر و امید با کمترین درآمد بر لزوم
گازرسانی به مردم مازندران تاکید دارد ،ادامه داد :با
توجه به اهمیت استفاده از انرژی پاک گاز در شرایط
حس��اس زیس��تمحیطی اس��تان ،در حال حاضر

اقدام ش��ود .فرماندار س��اری با اعالم اینکه بنده در
ارتباط با وضعیت گازرسانی به منطقه چهاردانگه 3
جلسه با مدیران منابع طبیعی ،گاز و اداره نگهداری
راه اس��تان برگزار کردم ،تصریح کرد :در شرکت گاز
جلسهای برای چهاردانگه و دودانگه برگزار کردیم که
بنده اعالم کردم این مش��کل مردم باید حلوفصل
ش��ود و تاوان اختالف ش��رکت گاز و اداره نگهداری
راه را نبای��د مردم بپردازند .وی با اعالم اینکه قبل از
سرما باید مردم از نعمت گاز برخوردار شوند ،افزود:
اگر این اقدام انجام نش��ود منابع اعتباری این طرح
عودت داده میشود و حتما باید این کار انجام شود.
رضایی با اعالم اینکه شرکت گاز باید مجوز راهداری
را دریافت میکرد ،گفت :پس از دریافت مجوز بحث
پرداخت س��هم دولت مطرح میشود و شرکت گاز
مراحل دریافت مجوز را انجام نداده اس��ت ،در حال
حاضر که پروژه رو به اتمام اس��ت انتظار همکاری از
اداره نگهداری راهه��ا وجود دارد و بنده هم در کنار
ای��ن ارگان پیگیر دریافت حق قانونی مردم منطقه
خواهم بود .مدیرعامل شرکت گاز مازندران در پاسخ
به این سوال که اگر این پروژه به اتمام نرسد احتمال
برگشت اعتبار وجود دارد؟ پاسخ داد :اعتبار اجرای
پروژه از محل تخصیصهای استانی نیست ،هر چه
ق��در کار کنیم به ما پول میدهند و اگر کار نکنیم
اس��تانهای دیگر از محل این اعتب��ارات برخوردار
میشوند .وی در پاسخ به اینکه آیا میتوان به مردم
منطقه چهاردانگه اعالم کرد عملیات گازرس��انی به
این منطقه تا پایان سال  97به اتمام میرسد؟ افزود:
در ص��ورت دریافت مج��وز از اداره کل حملونقل
راهداری ،ش��رکت گاز عملیات گازرسانی به منطقه
چهاردانگه ساری را به اتمام میرساند.

 99/5درصد مردم در  54ش��هر مازندران از نعمت
گاز طبیع��ی بهرهمندن��د .وی ادام��ه داد :در حال
حاض��ر گازرس��انی به مناط��ق صعبالعب��ور پلور،
رینه ،کجور و الریجان نیز در دس��ت انجام اس��ت.
احمدپ��ور با بیان اینکه همس��و با ای��ن رویکرد در
 40س��ال پ��س از پی��روزی انق�لاب اس�لامی
 20ه��زار کیلومتر لولهگ��ذاری و  750هزار علمک
نصب ش��ده اس��ت ،ادامه داد :در ح��ال حاضر یک
میلی��ون و  334هزار نفر مش��ترک گاز در اس��تان
مازندران وجود دارد.

آذربایجانشرقی

برگزاری جشنواره بینالمللی تئاتر
در تبریز با موضوع صلح جهانی

مع��اون سیاس��ی و امنیت��ی اس��تاندار
آذربایجانشرقی از برگزاری نخستین جشنواره
بینالملل��ی تئات��ر در تبریز با موض��وع «صلح
جهانی» توسط بخش خصوصی خبر داد .رحیم
ش��هرتیفر با بیان اینکه طی امسال رویدادهای
فرهنگی بزرگی درباره مفاخر برگزار خواهد شد،
اضافه کرد :برای اجرایی شدن برنامههای مدون
همه دستگاهها باید در مسیر برنامه حرکت کرده
و تالش کنند .وی در ادامه با اش��اره به برگزاری
همایش مشروطیت در مردادماه امسا ل بیان کرد:
ش��هر تبریز افتخارات بسیاری دارد که از جمله
بزرگترین این افتخارها حضور مردم و مبارزان
دوران مش��روطیت در تبریز بوده و باید به بهانه
سالگرد مشروطه این موضوع بیشتر مطر ح شده
و م��ورد توجه قرار بگیرد .ش��هرتیفر ادامه داد:
موضوع مشروطیت یک موضوع ملی و تاریخی
بوده و مربوط به ش��هر تبریز است و باید از این
فرصت بزرگ بیشترین بهره را در راستای تبریز
 2018ببریم .وی با بیان اینکه تبریز شهر اولینها
بوده و یکی از این اولینها تش��کیل نخس��تین
گروههای تئاتر و نمایش اس��ت ،گفت :برگزاری
جش��نواره تئاتر در تبریز فرصتی مناسب برای
معرفی هرچه بیشتر و بهتر تبریز  2018است.

تجلیل از  5استاد حوز ه هنرهای
تجسمی در تبریز

مدی��رکل فرهن��گ و ارش��اد اس�لامی
آذربایجانش��رقی از برگزاری آیی��ن تجلیل از 5
استاد برجس��ت ه حوزه هنرهای تجسمی همزمان
با بیستوپنجمین جشنواره ملی هنرهای تجسمی
جوانان در تبریز خبر داد .محمد محمدپور گفت:
هرچن��د نمیتوان هنرمند و هن��ر حقیقی را که
زمینهس��از رش��د و کمال انسانهاست آنطور که
شایس��ته اس��ت تقدیر کرد اما تکریم هنرمندان
عرصههای مختل��ف میتواند گام��ی کوچک در
معرفی خدمات ارزنده هنرمندان پیشکس��وت به
جوانان باشد .وی با اشاره به برگزاری آیین تجلیل
از هنرمندان پیشکسوت همزمان با جشنواره ملی
هنرهای تجسمی جوانان ،گفت :جوانان باید بدانند
برای رس��یدن به جایگاه و مرتبهای قابل تأمل در
عرصه هنری ،نباید ش��تابزده بود بلکه با تمرین و
ممارست و طی سالها تحقیق و پژوهش و کسب
تجارب فراوان است که میتوان به این مدارج رسید.

آرزوهای وارونه
ادامه از صفحه اول
روزنه
 ...بیپ��روا و راحت بوده
است و در مقابل ،خاطرات علم ،یکسره خاکساری،
خاکبوس��ی ،چاپلوسی و اظهار چاکری نسبت به
مهره ب��یاراده آمریکاییها پ��س از کودتای 28
مرداد و سرنگونی دولت مصدق است .عبرتهای
خاطرهبازی ما در این یادداشت اما به همین جا ختم
نمیش��ود .بگذاری��د در متن خاط��رات مرحوم
هاش��می کمی جلوت��ر بیاییم ،مثال ب��ه آخرین
روزه��ای مردادماه 95؛ همانج��ا که آن مرحوم از
عمق راهبردی دیدگاههای خود برای آینده ایران
رونمای��ی کرده ،در کلماتی عجی��ب ،وعده خلع
سالح کش��ور در صورت رایآوری مجدد حسن
روحانی را میداد.
هاش��می میگفت« :اگر میبینید که آلمان و
ژاپ��ن این روزها هنوز محکمتری��ن اقتصاد دنیا را
دارن��د ،اینها بعد از جن��گ دوم جهانی و محروم و

ممنوع شدن از این که نیروی نظامی داشته باشند
 خ��ب! نیروهای نظامی بیش��ترین خرجها را درکشورهای در حال جنگ میبردند -پولهایشان
آزاد ش��د و رفت دنبال کارهای علمی ،تا اقتصادی
علمی و دانشبنیان برای خودشان درست کردند،
این راه  -االن -باز ش��ده در ایران ،ش��ما معلمان،
شما مدیران ،شما دلس��وزان کشور و مربیان باید
وارد این فضا بشوید ،مطمئنم دوره دوم دولت آقای
روحانی میتواند ما را به آنجا برساند» .هاشمی در
بخش��ی دیگر از س��خنان خود در تاریخ مذکور با
حمله مجدد به منتقدان دولت میگوید« :بسیاری
از این سمپاشیها ،اهانتها و هوچیگریهایی که
میشود برای این است که -کشور -به آنجا نرسد.
این کار خطرناک است!»
هاشمی در همان تاریخ مجددا تاکید میکند:
«اگر تحریمها نبود امروز در نقطه اوج پیشرفت و
توس��عه بودیم منتها آن  7- 8سال تحریم خیلی
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صدمه زد اگرچه بعضی این تحریمها را نعمت خدا
محسوب میکنند ،البته برای گول زدن مردم ،چه
نعمتی[دارد تحریم]؟» .خدا همه رفتگان خاک را
رحمت کند ،مرحوم هاش��می حاال زنده نیست تا
ببیند همین جناب جهانگیری ،کاندیدای پوششی
حس��ن روحانی هم مانند بلبل از فرصتهایی که
تحریم در اختیار کشور میگذارد ،حرف میزند! و
حیفتر اینکه زنده نیست تا ببیند حسن روحانی
چگونه از مادر جنگها سخن به میان آورده و اگر
کس��ی به حرف آن مرحوم گوش میکرد ،اکنون
حکما باید با قاشق و چنگال در برابر دشمن از خاک
وطن دفاع میکردیم! البته غیر از این س��خنرانی
هاش��می یک توئیت معروف درباره اینکه «دنیای
فردا دنیای گفتمانهاست ،نه موشکها» زده بود
و بعدا تکذیب کرد و باقی قضایا...
یک ماه بعد اما هاش��می در هش��تم شهریور
 95ش��مهای دیگر از نبوغ سیاس��ی خود را نشان

داد و اظهار داش��ت« :خوشبختانه با رفع تحریمها
مسیر توسعه و پیش��رفت هموار شده است و تیم
مذاکرهکننده ایران نش��ان داد ق��درت زیادی در
مذاک��رات بینالمللی دارد ».حاال ام��ا آن مرحوم
زنده نیست تا ببیند تیم مذاکرهکننده ما از ترس
بازگشت خودکار تحریمها حتی نتوانست نسبت به
خروج آمریکا از برجام به  5+1ش��کایت کند و ما
بناچار به دادگاه اله��ه پناه بردهایم! اوضاع اقتصاد
مملک��ت هم که معلوم اس��ت و نیازمند تش��ریح
نیس��ت .هاش��می ظاهرا چند جا گفت��ه بود این
دولت  -دولت دوم روحانی -آرزوهای من را محقق
میکند .من فکر میکنم آن مرحوم این یک مورد
را راست گفت .چطور؟! پاسخ روشن است .این را در
نظر بگیرید که چنانکه تشریح شد ،هاشمی در تمام
م��دت ،از افعال معکوس برای پیشبینی وضعیت
ایران بهره میبرده و اوضاع کنونی ،صورت مجسم
آرزوهای او است! همین قدر دقیق!

