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وطن

هرمزگان

بالتکلیفی کشاورزان گلستانی در کشت محصوالت پاییزه

راهاندازی باراندازهای میوه و ترهبار
در استان هرمزگان

بندرعب�اس ،خبرن�گار وط�ن ام�روز :رئیس
س��ازمان جهاد کش��اورزی هرم��زگان گفت:
مهمترین مش��کل کشاورزان اس��تان ،فروش
محص��والت تولی��دی با قیمتهای مناس��ب
اس��ت که برای رفع این مشکل  2مرکز بارانداز
در اس��تان راهاندازی میشود .به گزارش واحد
اطالعات و اخبار روابط عمومی س��ازمان جهاد
کشاورزی هرمزگان ،ناصری حیدریپوری در
نشست ستاد تنظیم بازار استان افزود :این دو
مرکز در شهرس��تان رودان و کهورستان بندر
خمیر راهاندازی خواهد ش��د .وی بیان داشت:
فروش محصوالت کشاورزی با قیمت مناسب،
کمرنگ کردن نقش واسطهها در تعیین قیمت
محصوالت تولیدشده و ارائه محصول سالم به
شهروندان از مهمترین اهداف این طرح است.
حیدریپوری با بیان اینکه راهان��دازی بارانداز
میوه و ترهبار در سایر شهرستانهای استان از
دیگر برنامههای سازمان جهاد کشاورزی است،
اظهار داش��ت :درصورت همکاری فرمانداری و
شهرداری بندرعباس ،سازمان جهاد کشاورزی
برای راهاندازی بارانداز در این شهر آمادگی الزم
را دارد .وی ادامه داد :راهاندازی 12غرفه عرضه
مس��تقیم محصوالت کش��اورزی با همکاری
شهرداری و س��ازمان میادین میوه و ترهبار در
حال اجراست.

برگزاری نمایشگاه دستاوردهای
پدافند غیرعامل در بندرعباس

بندرعباس ،خبرنگار وطن امروز :دبیر کارگروه
جهادکشاورزیگفت:نمایشگاهپدافندغیرعامل
با هدف آشنایی عموم مردم با دستاوردهای این
پدافند در بندرعباس راهاندازی شده است .به
گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی،
دکتر امجدی افزود :نمایش��گاه توانمندیها و
دس��تاوردهای پدافند غیرعامل به مدت  5روز
در محل گفتوگوی تمدنها (مجتمع بصیرت)
دایر اس��ت .وی بیان داش��ت :کارگروه بخش
کشاورزی شامل دستگاههای اجرایی سازمان
جهاد کش��اورزی ،ش��یالت ،مناب��ع طبیعی و
آبخیزداری ،محیط زیس��ت ،دامپزشکی ،مرکز
تحقیقات کشاورزی منابع طبیعی ،دامپزشکی
و پژوهش��کده اکولوژی خلیجف��ارس و دریای
عمان است.

خوزستان

نرخ خرید تضمینی به کشاورزان اعالم نمیشود

حدود یک ماه از آغاز فصل کشت پاییزه میگذرد
ول��ی به دلیل اعالم نش��دن قیمت خرید تضمینی از
س��وی دولت ،کشاورزان گلس��تانی هنوز محصوالت
خود را نکاشته و بالتکلیف هستند .کشاورزان گلستانی
هرس��اله با آغاز فص��ل پاییز و برداش��ت محصوالت
تابستان ،کشت محصوالت پاییزه را نیز آغاز میکنند.
در گلس��تان محصوالتی مانند گندم و کلزا که مورد
حمایت دولت هم هس��تند بیشتر از سوی کشاورزان
کش��ت میشوند اما امسال وضعیت متفاوت است .در
حالیک��ه یک ماه از آغاز کش��تهای پاییزه و فصل
زراعی جدید میگذرد اما به دلیل اعالم نش��دن نرخ
تضمینی محصوالت کشاورزی ،کشاورزان تصمیمی
برای کاشت محصوالت پاییزه نگرفتهاند .آنها براساس
نرخ خرید تضمینی که دولت برای محصول در اواخر
شهریور هر سال اعالم میکند اقدام به کشت میکنند
و تأخیر در اعالم بموقع قیمتهای تضمینی توس��ط
دولت قطعاً ب��ه تولید محصوالت بوی��ژه محصوالت
استراتژیک آسیب وارد میکند .براساس قانون ،قیمت
تضمینی محصوالت کشاورزی هرساله توسط وزارت
جهادکشاورزی در اواسط تابستان براساس نرخ تورم به
دولت اعالم میش��ود .دولت هم پس از بررسی قبل از
آغاز سال زراعی باید قیمتها را اعالم کند و کشاورزان
براساس آن برای کش��ت و برآورد هزینه برنامهریزی
کنند .این اع�لام بموقع قیمت تضمینی محصوالت
عالوه بر اطمینان خاطر دادن به کشاورزان میتواند در
تولید محصوالت استراتژیک نیز نقشی اساسی داشته
باش��د .طبق پیشبینی کارشناسان و مسؤوالن جهاد
کشاورزی ،امسال قرار اس��ت  ۳۸۰هزار هکتار گندم

در استان کشت ش��ود که از اواسط آبانماه کشت آن
آغاز میشود .طبق قانون قیمت تضمینی محصوالت
کش��اورزی ،قیمت خرید تضمینی گندم امسال برابر
نرخ تورم باید به یکهزار و  ۳۵۰تومان برسد ولی هنوز
توسط دولت اعالمنشده است .همچنین برای محصول
کلزا که وزارت جهاد کش��اورزی برای استان گلستان
 ۴۵هزار هکتار کشت آن را در نظر گرفته است هنوز
نرخی اعالمنشده اس��ت .رئیس بنیاد توانمندسازی
گندمکاران ایران و دبیرخانه کش��اورز استان گلستان
در گفتوگ��و با مهر بیان کرد :به دلیل وقفه در اعالم
نرخ خرید تضمینی گندم از س��وی دولت ،همچنان
کشاورزان بر س��ر دوراهی تصمیمگیری انتخاب نوع

کش��ت قرار دارند .علیقلی ایمانی افزود :سال گذشته
دولت با اعالم بموقع نرخ خرید تضمینی گندم توانست
با ایجاد انگیزه در کش��اورزان بر افزایش تولید و خرید
گندم تأثیر بسزایی داش��ته باشد به طوری که خرید
گندم حدود 2میلیون تن افزایش پیدا کرد .اما متاسفانه
کشاورزان به علت وقفه در اعالم نرخ خرید تضمینی
نمیتوانند برای کش��ت محصول س��ال زراعی جدید
خود تصمیمی بگیرند و همین نداشتن تصمیمگیری
میتواند موجب تأخیر در کشت گندم و کاهش تولید و
خرید شود .رئیس خانه کشاورز استان گلستان درباره
علت تأخیر در اعالم قیمت تضمینی گفت :زمزمههایی
مبنی بر پایین آمدن قیمت گندم در پی کاهش قیمت

نفت شنیده میشود و قیمت گندم در بازارهای جهانی
به  ۹۰۰تومان نیز رسیده است ،حتی گندم در ورودی
گمرکه��ای ما  ۸۵۰تومان نیز مبادله میش��ود .وی
ادامه داد :براساس نرخ تورم و هزینههای تولید خرید
تضمینی گندم از کشاورزان امسال باید یکهزار و ۳۵۰
تومان باشد تا کشاورز متضرر نشود .ایمانی افزود :تعیین
نرخ گندم براساس کاهش قیمت جهانی محصوالت
کشاورزی و تعمیم دادن آن به تولیدات داخلی باید در
شرایطی باشد که هزینههای تمامشده تولید یعنی نرخ
نهادههای اولیه همچون بذر ،کود ،انرژی ،حملونقل،
سوخت و ماش��ینآالت نیز کاهش یابد .وی تصریح
کرد :نمیش��ود قیمت خرید تضمینی گندم براساس
قیمت جهانی باش��د ولی هزینهکرد کشاورز براساس
هزینههای داخلی محسوب شود .ایمانی تصریح کرد:
اساس نرخ تضمینی بر مبنای هزینه تولید ضرب در
نرخ تورم است و ما نیز انتظار داریم بر همین مبنا نرخ
تضمینی اعالم شود ضمن اینکه اگر این نرخ تضمینی
محص��والت پاییزه زودتر اعالم نش��ود ممکن اس��ت
کشاورزان به جای کشت محصوالتی مانند گندم ،جو و
کلزا به کشت محصوالت غیراستراتژیک نظیر هندوانه،
صیفیجات ،گوجهفرنگی و ...روی بیاورند تا بتوانند از
نظ��ر اقتصادی خود را تأمین کنند که این موضوع در
نهایت ممکن است امنیت غذایی در کشور را به خطر
بین��دازد .وی با بیان اینکه بهتر اس��ت دولت هر چه
زودتر قیمتهای تضمینی را اعالم کند تا کشاورزان از
بالتکلیفی خارج شوند ،گفت :برای حمایت از کشاورزان
و افزایش بهرهوری تولید گندم ،اعالم هرچه سریعتر
نرخ خرید تضمینی گندم ضروری است.

شمار اعضای خانواده مخابرات ایران از  ۹۴میلیون مشترک فعال گذشت
سخنگوی شرکت مخابرات ایران با اعالم جزئیات
واگذاریه��ای جدی��د در حوزه تلفن ثابت و س��یار،
گفت :شمار مش��ترکان عضو خانواده بزرگ مخابرات
ای��ران ب��ا دریافت سرش��ماره جدی��د از رگوالتوری
برای تلفن همراه ،از مرز  94میلیون مش��ترک فعال
گذش��ت .داوود زارعیان در گفتوگ��و با موبنا افزود:
هماکنون  ۲۹میلیون و  ۷۰۰هزار شماره تلفن ثابت و
 ۶۴میلیون و  ۶۰۰هزار شماره تلفن همراه واگذار شده
به وسیله شرکتهای تابعه خانواده مخابرات ایران در

کشور توسط مشترکان در حال
بهرهبرداریاست.ویخاطرنشان
کرد شمار سیمکارتهای واگذار
شده همراه اول تاکنون بیش از
 ۷۸میلیون و  ۸۶۸هزار و ۸۷۵
بوده که از این تعداد اکنون بیش
از  ۶۴میلیون و  ۶۰۰هزار مش��ترک فعال شبکههای
اعتباری و دائمی همراه اول هس��تند .زارعیان اضافه
ک��رد :با این می��زان واگذاری اش��تراک مخابراتی در

فشار انتظامی علیه استقالل مطبوعات
ادامه از صفحه اول
یادداشتامروز
 -3ای��ن فرموله��ا و
دستورالعمل یک بدعت و رویه نادرست است که
ب��دون تردید زمینههای سوءاس��تفاده دولتها را
برای اثرگذاری در حوزه مطبوعات فراهم میکند!
و قطعا با تغییر دولتها میتوان به سادگی با تغییر
بخشهایی از این دس��تورالعملها ،شاهد تزریق
متفاوت یارانه به جیب مطبوعات شد! این بدعت
در بستر قانون و با تصویب دستورالعملهای عجیب
و غیرکارشناسی نهادینه شده است! قطعا میتوان
چنین دس��تورالعملهایی را بزرگترین اقدام یک
دولت برای تحدید مطبوعات و کنترل آنها قلمداد
کرد! به عبارتی چنین دستورالعملهایی به معنای
عقیم کردن قانونی رس��انه اس��ت! آیا این رفتار با
ماهیت و تکالیف رسانه و مطبوعات سازگاری دارد؟!
 -4در کن��ار ش��ائبههای فراوانی که نس��بت به
عملک��رد معاون مطبوعاتی وزارت ارش��اد و رفتار
تبعیضآمی��زی که بوی��ژه در ح��وزه تخصیص

وطن امروز

یارانهها وجود دارد ،اما موضوع نگرانکننده اصلی
این اس��ت که او اکنون وکیل مدافع اهالی رسانه
در هی��ات نظارت بر مطبوعات اس��ت .اگر همین
فرمول تخصیص یاران��ه را به نوع عملکرد وی در
این هیات تعمیم دهیم قطعا نگرانیهای ویژهای
بهوج��ود میآید .رفتار و عملک��رد آقای انتظامی
در هیات نظارت باید مبتنی بر ش��ناخت ماهیت
رسانه و تکالیف آن و همچنین پایبندی وی به این
تکالیف باشد .نماینده مطبوعات در هیات نظارت
باید وکیل مدافع اهالی رسانه باشد .اما آیا حضور
وی در دولت و دفاع او از دولت میتواند با دفاع او از
نشریات و مطبوعات یکجا جمع شود؟ طی  2سال
گذشته هیات نظارت بر مطبوعات به روزنامههای
منتقد دولت ،تذکرات فراوانی داده اس��ت و برخی
رسانههای منتقد دولت نیز با رای این هیات توقیف
شدهاند!
حال اگر بررس��ی آرا درب��اره تذکرات و توقیف
این رس��انهها در هیات نظارت نشان دهد نماینده

دریافت پیامهای شما در شبکههای اجتماعی
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مطبوع��ات و خبرگزاریها در ای��ن هیات ،رای به
تذکر یا توقیف نش��ریهای داده است ،آنگاه جامعه
مطبوعاتی در مقابل این فاجعه چه خواهد کرد؟ آیا
رای آقای انتظامی به توقیف یا دادگاهی شدن یکی
از اعضای جامعه مطبوعاتی ،همین مختصر آبروی
باقیمانده برای جامعه رس��انهای کشور را یکجا بر
باد نمیدهد؟ آیا اعتباری برای جامعه مطبوعاتی
باقی خواهد ماند وقتی نماینده آنها پشت میز هیات
نظارت ،رای به س��ود دولت و ن��ه روزنامه منتقد
بدهد؟! نماینده جامعه مطبوعاتی باید رای به بستن
دهان منتقد بدهد؟!
اگرچه انتظاری از سیستم فشل و فسادخیزی
که اکنون بر جامعه رس��انهای کشور حاکم است،
نیست که در همان زمان رایگیری این مالحظات
را در نظر میگرفت اما اکنون به نظر میرسد اهالی
مطبوعات و رس��انه باید نسبت به حفظ استقالل
جامع��ه مطبوعاتی و نیز دفاع از حیثیت و ماهیت
رسانه ،یک تدبیر ویژه و اساسی در نظر گیرند.

کشور ،میزان پوشش جمعیتی
کشور که به خدمات شرکتهای
تابعه مخابرات ایران دسترس��ی
دارن��د ،از  96/5درصد جمعیت
فراتر رفته اس��ت .وی با اش��اره
به واگ��ذاری بیش از  4میلیون
شماره تلفن ثابت طی دوره واگذاری شرکت مخابرات
ایران اظهار کرد :هماکنون بیش از  ۵۳هزار روس��تای
کش��ور به خدم��ات مخابراتی با تعرفهه��ای مکالمه
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حمایتی دسترسی دارند .زارعیان گفت :همچنین همه
شهرهای کوچک و بزرگ ،یعنی یکهزار و  ۲۴۲شهر
کشور به خدمات مخابرات ایران دسترسی دارند .وی
درباره خدماترسانی در جادههای کشور هم گفت :با
توج��ه به نصب بیش از  ۲۹هزار آنتن بیتیاس تلفن
همراه نس��لهای مختلف ارتباطی در سطح کشور به
وسیله ش��رکت همراه اول ،هماکنون حدود  ۷۰هزار
کیلومت��ر از راههای اصلی ،فرعی و ریلی کش��ور زیر
پوشش خدمات مخابراتی قرار دارند.

ورود  4دکل جدید به صنعت نفت

اه�واز ،خبرنگار وط�ن امروز :مدی��ر برنامهریزی
شرکت ملی حفاری با تشریح برنامه ویژه خرید،
ساخت ،بازس��ازی و نوس��ازی ناوگان دکلهای
حف��اری ای��ران ،اعالم ک��رد :بزودی  4دس��تگاه
دکل جدی��د ب��ه ن��اوگان حف��اری صنعت نفت
اضافه میشود .ناصر قلیپورگفت :براساس برنامه
زمانبندی تعریفش��ده تا پایان س��ال جاری 4
دستگاه دکل جدید به ناوگان شرکت ملی حفاری
ایران افزوده خواهد شد .وی با اعالم اینکه بر این
اساس در س��الجاری تعداد دکلهای حفاری به
 75دستگاه دکل حفاری افزایش مییابد ،تصریح
کرد :هماکنون  2دستگاه دکل حفاری در گمرک
در انتظار ترخیص بوده و  2دس��تگاه دیگر نیز در
اختیار جهاد دانش��گاهی است که با رفع مشکل
نقدینگی به ناوگان ش��رکت ملی حف��اری ایران
اضافه میش��ود .وی افزود :تاکنون صرفا از طریق
پیشفروش خدمات به شرکتهای تابع شرکت
ملی نفت ای��ران در چند نوبت ب��رای خرید 17
دکل ،بازس��ازی  8دکل و ارتق��ا و افزایش ناوگان
خدمات فن��ی ،خدمات ویژه و حف��اری انحرافی
اق��دام کردهایم ،گفت :پس از انجام مراحل خرید
و بازسازی و به محض عملیاتی شدن این خدمات
پیشفروش ش��ده 30 ،درصد کارکرد روزانه آنها
کس��ر و به ش��رکتهای تابع ش��رکت ملی نفت
پرداخت میش��ود و تاکن��ون  50درصد این پول
بازپرداخت شده است.

شهر قدس

كاشت  150اصله درخت در شهرقدس

منطقه يك ش��هرداري ش��هرقدس اقدام به
كاشت  150اصله درخت «توت كاكوزا» در بلوار
ش��هيد محالتي كرده است كه البته اين طرح با
هدف افزايش سرانه فضاي سبز شهرقدس ادامه
دارد .روحاهلل خدايي ،مدیر منطقه یک شهرداری
ش��هرقدس در اينباره گفت :فضای سبز شهری
بهعنوان بخش جاندار محیط شهری مکمل بخش
بیجان ش��هر ،یعنی ساختار کالبدی شهر است.
امروز جامعهشناس��ان ،روانشناسان و پزشکان بر
این باورند عالوه بر تامین بهداش��ت جو و محیط
مکانهای مسکونی نیز نقش مثبتی در سالمت
روان شهروندان برعهده دارند و میتوان به تاثیرات
آن بر زندگی شهروندان که روزانه ساعاتی را برای
گذران��دن اوقات فراغت خ��ود در اینگونه فضاها
میگذرانند ،اشاره کرد.

