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خوزستان

وطن امروز

هرمزگان

ناتوانی مالی گندمکاران در کاشت محصول برای سال آینده

اجرای پروژه آبرسانی به واحد
بهرهبرداری و نمکزدایی قلعهنار

بیمهخشکسالیکشاورزانبوشهریپرداختنشد

اهواز ،خبرنگار وطن امروز :به مناسبت هفته دولت
کلن��گ اجرای طرح تأمین آب ش��رب مورد نیاز
مجتمع فرآورشی قلعهنار و روستاهای اطراف این
واحد صنعتی به زمین خورد .مراس��م کلنگزنی
اجرای خط لوله و احداث مخزن ذخیره آب شرب
واحد صنعتی فرآورش نفت منطقه قلعهنار واقع
در بخش الوار گرمس��یری شهرستان اندیمشک
در آخری��ن روز از هفت��ه دولت برگزار ش��د .در
این مراس��م صید عیس��ی دارایی ،نماینده مردم
اندیمش��ک در مجلس شورای اسالمی ،بخشدار،
امام جمعه به همراه تعدادی دیگر از مس��ؤوالن
محلی بخش الوار و گرمس��یری ،مدیر خدمات،
رئیس روابط عمومی ،رئیس خدمات مهندسی و
تعدادی دیگر از مسؤوالن شرکت بهرهبرداری نفت
و گاز مسجدس��لیمان حضور داشتند .دارایی در
این مراس��م گفت :این پروژه که اکنون شاهد به
زمین خوردن کلنگ ش��روع عملیات اجرایی آن
هستیم ضمن تأمین آب شرب این واحد صنعتی
بزرگ ،آرزوی دیرینه روس��تاییان این منطقه را
برای داشتن آب شرب دائم محقق میکند.

کشاورزان دیمکار استان بوشهر در سال گذشته از
محل کاشت گندم و جو به صورت صددرصد خسارت
دیدند و حاال پولی برای کشت محصول در سال جاری
ندارند .استفاده از روش کاشت دیم ،یکی از راهکارهای
تولید محصول در شرایط کمآبی است که بیشتر برای
کشت غالت استفاده میشود .به گزارش مهر ،به دلیل
بیآبی و البته بهناچار ،بس��یاری از کش��اورزان به امید
بارش باران ،کشت دیم را در زمینهای کشاورزی خود
انجام میدهند ولی متاسفانه امسال شانس با آنها یار
نبود .سال گذشته سالی بسیار کمباران بود و به گفته
مسئوالن هواشناس��ی و آب منطقهای استان بوشهر
شاهد کاهش شدید میزان بارندگیها در استان بوشهر
بودیم .هر چند میزان متوس��ط بارندگیها در استان
بوشهر س��االنه بیش از  ۲۵۰میلیمتر بوده است ولی
به گفته پیام مساعدی ،کارشناس ادارهکل هواشناسی
بوشهر ،بارندگیهای بوشهر در فصل  ۹3-۹4کمتر از
 ۱۰۰میلیمتر بوده است .این آمار کارشناس هواشناسی
بیانگر کاهش  ۷۰درصدی بارندگیها در بوشهر است؛
این در حالی است که بارندگیها ارتباط مستقیمی با
وضعیت برداش��ت محصول از زمینهای کش��ت دیم
دارد .بر اس��اس اعالم کارش��ناس هواشناسی استان
بوشهر ،در س��ال زراعی  ۹3-۹4میزان بارندگیها در
شهرستان بوش��هر  ۷۰درصد ،دیر  ۷۱درصد ،جم ۶۴
درصد ،دیلم  ۱۷درصد ،در دشتستان  ۶۹درصد،کنگان
 ۶۱درصد و عسلویه نیز  ۶۵درصد کاهش یافته است.
حبیب بنافی یکی از کشاورزانی است که در شهرستان
دشتستان اقدام به کشت  ۱۰۳هکتار گندم دیم کرده
بود ،به این امید که با برداشت محصول بتواند هزینههای

 5رشته تحصیلی جدید به رشتههای
دانشگاه آزاد باغملک اضافه شد

اه�واز ،خبرنگار وطن امروز :رئیس دانش��گاه آزاد
اس�لامی واحد باغملک از اضافه ش��دن  5رشته
تحصیلی جدید به رش��ته محله��ای این واحد
دانش��گاهی خبر داد .ایمان زنگن��ه در این زمینه
اظه��ار داش��ت :با تایی��د وزارت عل��وم و معاونت
آموزش��ی سازمان مرکزی دانش��گاه آزاد اسالمی
و پیگیریهای مس��تمر مس��ؤوالن ای��ن واحد،
رش��تههای کارشناسی ناپیوسته مدیریت دولتی،
مکانیک خودرو ،برق ق��درت و نرمافزار کامپیوتر
و همچنین کاردانی ناپیوس��ته عمران به مجموع
رشتههای این واحد اضافه شد که این رشتهها از
مهرماه س��الجاری بدون آزمون ارائه خواهند شد
و داوطلبان متقاضي برای انتخاب رشته میتوانند
با مراجعه ب��ه س��ایت www. azmoon. org
مرکز آزمون دانشگاه آزاد اقدام به ثبتنام در یکی
از رش��تههای مورد اشاره کنند .وی موفقیتهای
دانشگاه آزاد واحد باغملک را مرهون حمایتهای
معاونت آموزش��ی س��ازمان مرکزی دانشگاه آزاد
اسالمی دانست و افزود :این واحد روند رو به جلو را
در همه زمینهها در دستور کار خود قرار داده است.

زندگی خود را تامین کند ولی امس��ال دستش خالی
ماند .به هر حال بوشهریها زمینهای خود را امسال
سراس��ر گندم کاش��تند به امید ب��ارش رحمت الهی
و برداش��ت محصول پربار ولی حاال دستش��ان خالی
اس��ت و زمینهایشان حتی رنگ کمباین را هم ندید.
در حالی که بیمه هر س��ال بیمه خسارتها را تا پایان
تیرم��اه پرداخت میکرد« ،بنافی» میگوید امس��ال
هنوز پولی پرداخت نشده است و ما همچنان نگرانیم.
عباس شادمان هم دیگر کشاورزی است که  ۴۰۰هکتار
کاشت بیبرداشت داشته است ولی همچنان به آینده
امید دارد که امس��ال بتواند محصولی بکارد و جبران
خسارتهای سال گذشته شود .اما دستش خالی است
و هنوز هم پولی از بیمه کش��اورزی دستش را نگرفته

است .امیدوار اس��ت بیمه پولش را بدهد تا در آستانه
فصل کشت بتواند خود و زمینش را برای کشت جدید
آماده کند .اسماعیل احمدی ،کشاورز دیگری است که
میگوید :امسال دیمکاران به صورت صددرصد خسارت
دیدند و هیچکدام نتوانستیم محصولی برداشت کنیم.
او هم پارسال  ۲۵۰هکتار کشت داشت ولی برای سال
جدید پولی در بساط ندارد که زمین خود را شخم زده
و بتواند بذر بخرد و بکارد .او در انتظار پرداخت خسارت
بیمه خشکسالی سال گذشته و تامین هزینه برای سال
جاری است .در حالی که سال زراعی گذشته  ۹۵هزار
تن گندم در استان بوشهر برداشت شده بود ،بر اساس
اعالم مدیرکل غله و خدمات بازرگانی اس��تان بوشهر،
تنها  ۲۵هزار تن گندم در س��ال جاری برداش��ت شد.

سال گذش��ته و پس از کاهش بارندگیهای زمستان،
مدیران جهاد کش��اورزی استان بوشهر از برداشت ۳۶
ه��زار تن گندم در س��ال جاری خب��ر داده بودند ولی
آمار در زمان برداش��ت باز هم از این مقدار کمتر ش��د
و خس��ارات بسیار زیادی به کشاورزان استان وارد شد.
ی مهمترین عامل از بین
کاهش بارندگی و خشکس��ال 
بردن محصوالت مزارع دیم استان از دید مدیرکل غله و
خدمات بازرگانی استان بوشهر است که باعث شد میزان
خرید گندم نسبت به سال قبل  ۷۲درصد کاهش یابد.
در همین راستا سراغ رئیس جهاد کشاورزی شهرستان
دشتس��تان میرویم تا درباره بیمه کشت دیم غالت و
پیگیریهای صورت گرفته از او بپرسیم و او هم پاسخ
میدهد که پیگیریهای کامل صورت گرفته اس��ت.
به گفته حمید جهانبخش ،اس��ناد مربوط به خسارت
دیمکاران دشتستان از طریق صندوق بیمه محصوالت
کش��اورزی استان ارس��ال و منتظر تامین اعتبار برای
پرداخت خس��ارات اس��ت .وی از انجام همه اقدامات
مربوط به پرداخت خسارت دیمکاران در سطح استانی
و ورود آن به مرحله ملی خبر میدهد و امیدوار اس��ت
پرداخت خسارت کشاورزان تا قبل از شروع بارندگی و
فصل کشت به صورت کامل پرداخت شود .رئیس جهاد
کشاورزی شهرستان دشتستان به مشکالت پیشآمده
برای کشاورزان اشاره میکند و میگوید :میزان خسارت
کشاورزان در بحث کشت دیم  ۱۰۰درصد تعیین شده
اس��ت .وی عقیده دارد که اقتصاد کشاورزان وابسته به
میزان خسارت دریافتی است و اگر خسارتهایشان
پرداخت نشود ،بخش زیادی از کشاورزان توانایی کشت
جدیدندارند.

خبرنگار «وطن امروز» ایالم برگزیده جشنواره امر به معروف شد
ایلام ،خبرن�گار وط�ن امروز :حجتاالس�لام عل 
ی
چراغیپ��ور ،معاون فرهنگی س��تاد احی��ای امر به
معروف و نهی از منکر اس��تان ایالم در جشنواره امر
به معروف و نهی از منکر اس��تان گفت :فراخوان این
جش��نواره از ابتدای س��ال جاری در بین رسانههای
خبری و تحلیلی اس��تان ای�لام در قالب هفتهنامه،
دو هفتهنام��ه ،خبرگزاریه��ا و س��ایتهای خبری
و روزنامههای سراسری اس��تان ایالم اعالم شد و تا

پایان تیرماه امسال فرصت ارسال آثار برای خبرنگاران
وجود داش��ت .معاون فرهنگی س��تاد احیای امر به
معروف و نهی از منکر استان ایالم گفت :در مجموع
از رسانههای استان  45اثر به دبیرخانه این جشنواره
ارس��ال ش��د .وی ادامه داد :در مجموع  3هفتهنامه،
 4روزنام��ه سراس��ری و  3خبرگزاری و  3س��ایت
خبری در قالب  27خبر 6 ،مقاله 5 ،یادداش��ت و 7
گزارش پس از بررسیهای هیات داوران در تاریخ 14

آقازادهها در زندان هم آقازادهاند...
ادامه از صفحه اول
روزنه
 ...م��خ را ب��ه آس��تانه
هنگکردن میبرد آن اس��ت که استفاده سکه در
درون زندان چیس��ت؟ با خودم فکر کردم ش��اید
میخواه��د درون زندان معامل��های راه بیندازد و
باالخ��ره خرجی زن و بچه را از محلی جبران کند
اما  30سکه که تازه بعضیهایش هم سکه نیست
و نیمسکه است پول شیرینی معامالت ابرمعاملهگر
«کرس��نت» و «استات اویل» هم نمیشود لذا این
گزینه رد شد .گفتم شاید این سکهها را بابت قرض

و قول��ه احتمالی که به یک��ی از زندانیان جدید و
هممشربان قدیم داشته است با خود به زندان برده
است اما بدون نیاز به فکر کردن با خود گفتم این
مبلغ انعام واکسی سر کوچه اینها نمیشود ،مهدی
هاشمی چه نیازی به این مبالغ دارد و بگذریم ،در
نهایت این گزینه هم رد شد! س��رگردان در وادی
حیرت مانده ب��ودم که ناگهان حکایتی نه چندان
قدیمی به ذهنم رس��ید .حکایت شعبان بیمخها،
حکایت پیشپرداختها و...
هم��ه میدانیم که یک��ی از مهمترین اتهامات

مهدی هاش��می ،اتهام اق��دام علیه امنیت ملی در
فتنه  88بوده اس��ت -فارغ از بح��ث در این رابطه
که باالخره رای دادگاه ش��امل این قضیه میشد یا
خیر؟ -این مش��ارکت در فتنه در یکی از شؤونش
شامل اجیر کردن تعدادی افراد الابالی برای عرض
اندام و تحریک عمومی بوده است .انتخابات نزدیک
است و جمع فتنهگران در اوین جمع ،روباه هم به
خانه قدیمیاش بازگش��ته اس��ت و بوهایی هم به
مش��ام میرسد .کسی برای مش��ام مسؤوالن لوله
بازکن بیاورد...

جنبش ملیگرای تگزاس دوباره به تکاپو افتاد

ادامه از صفحه اول
جهان
البت��ه دانیل میلر ،رئیس
جنبش ملیگراهای تگ��زاس نظر دیگری دارد که
شکل رسمیتر همان نگاهی است که خاندانهای

آغاز فروپاشی آمریکا از 2016؟
قدرتمند تگزاسی به بروکراسی دست و پاگیر دولت
مرکزی دارند« :اختالف زیادی بین آنچه بروکراتها
در واش��نگتن میخواهند با آنچه م��ردم تگزاس
خواهان آن هس��تند وج��ود دارد .م��ردم تگزاس

مخالف ایاالت متحده آمریکا نیس��تند ،آنها تنها از
اداره امور توسط بروکراتهایی خسته شدهاند که ما
آنها را برای اجرای کارهایی که نمیخواهیم ،انتخاب
نکردهایم».

مردم ،شما را میشناسند
ادامه از صفحه اول
نگاهامروز
درحالی ک��ه ملت مبهوت
صرافی کوچک رفسنجانی در اوین هستند؛ آنها
درباره ماجرای موبایل کشف شده داستانسرایی

میکنند!
و گوی��ا نمیدانند آنچه مه��دی در زندان دارد،
م��ردم در بی��رون از زندان ندارن��د! مردمی که
ب��ه امید توافق هس��تهای م��ورد حمایت آقای
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هاش��می ،هم��واره در حال رصد قیمت س��که
و ارز هس��تند ،چه واکنش��ی نش��ان میدهند
وقتی میش��نوند فرزند آقای هاشمی در زندان
 30سکه طال در اختیار داشته است!

مرداد  94در محل مجتمع فرهنگی هنری فرهنگ
و ارش��اد اس�لامی اس��تان ایالم در مجموع  8نفر از
شرکتکنندگان در این جشنواره برگزیده شدند .این
مسؤول اضافه کرد :در بخش یادداشت سعید عطایی
از سایت ایالم بیدار ،فرشته سنجیده از سایت خبری
ایالمنیوز ،در بخش مقاله سیدداوود سجادی از ندای
زاگرس و مرتضی سبزی از «وطن امروز» ،در بخش
خبر پژم��ان مهدوی از خبرگ��زاری فارس و محمد
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زمانی خبرگزاری ایس��نا و در بخش گزارش عظیم
پیرانی از خبرگزاری شبستان و غالمرضا محمدمرادی
از روزنامه قدس بهعنوان برگزیدگان این جشنواره از
آنان تجلیل به عمل میآید.

بهرهبرداری ازآبشیرینکن
شهرستانبندرلنگه

بندرعب�اس ،خبرنگار وطن امروز :در هفته دولت
و با حضور سرپرس��ت معاون��ت هماهنگی امور
اقتصادی اس��تانداری هرمزگان و معاونت طرح و
توسعه شرکت آب و فاضالب روستایی هرمزگان
آبشیرینکن  750مترمکعبی روستای دیوان در
شهرستان بندر لنگه به بهرهبرداری رسید .در این
مراسم پرویز نجاتی بیان کرد :استان هرمزگان با
دارا بودن هزار و  727روس��تا که بیش از نیمی از
جمعیت استان را تشکیل میدهد در حوزه آبرسانی
روستایی تاکنون عملکرد قابل قبولی داشته است.
وی ادامه داد 1200 :روس��تای این استان تحت
پوش��ش شرکت آب و فاضالب روستایی هستند
که به وسیله آبشیرینکنها ،چاهها ،چشمهها و
دیگر منابع آبی آبرسانی میشوند .این مسؤول با
تاکید بر اینکه در حال حاضر آبشیرینکنهای
استان  10هزار مترمکعب تولید آب دارند ،افزود:
همجواری اس��تان هرمزگان ب��ا دریا این نعمت
خدادادی سبب شده یکی از سیاستهای شرکت
آب و فاضالب روس��تایی آبرس��انی به روس��تاها
بوسیلهآبشیرینکنهاباشد.
بانک

امضای قرارداد ساخت بیمارستان
 1000تختخوابی توسط بانک پاسارگاد

قرارداد طراحی و س��اخت بیمارستان یکهزار
تختخوابی بانک پاس��ارگاد در ش��هر قم با یکی
از بزرگتری��ن ش��رکتهای طراحی و س��اخت
بیمارس��تان در اروپا به امضا رس��ید .به گزارش
روابط عمومی بانک پاسارگاد ،این بانک با همکاری
هلدینگ سالمت بانک پاسارگاد ،در راستای ایفای
مس��ؤولیتهای اجتماعی خود قصد دارد  7هزار
تخت بیمارس��تانی در شهرهای قم ،تهران ،کرج،
مش��هد ،قزوین و اهواز ،به صورت خصوصی دایر
کند که بخش اعظمی از ظرفیت آن با تعرف ه دولتی
فعالیت خواهد کرد .در راستای این اقدام ،نخستین
بیمارستان با سرمایهگذاری بانکپاسارگاد ،در شهر
قم تاسیس خواهد شد .این مجموع ه بیمارستانی
گسترده به همراه امکانات اقامتی 2 ،هتل و یک
دانشگاه علوم پزشکی ،ظرف مدت  3سال آینده
ساخته ش��ده و به بهرهبرداری خواهد رسید .این
بیمارستان با همکاری دانشگاه علوم پزشکی وین،
تبدیل به یکی از بهترین بیمارستانهای خاورمیانه
خواهد شد.

