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مازندران

 ۲۰درصد افزایش مصرف سوخت
در بخش کشاورزی

مدیر ش��رکت ملی پخش فرآوردههای نفتی
منطقه س��اری گفت :ذخیرهس��ازی فرآوردههای
نفتی بخش کش��اورزی منطقه س��اری افزایش
یافته است و در روند توزیع سوخت به این بخش
مش��کلی وجود ندارد .حس��ینعلی طالبی اظهار
کرد :تا پایان فصل کش��اورزی در سوخترسانی
کشاورزان هیچ مشکلی وجود نداشته و توزیع

به
مطلوب س��وخت به شرط همکاری کشاورزان در
مراجعه و ثبتنام بموقع در سامانه تجارت آسان
اس��ت .طالبی اعالم کرد :در بخش ماشینآالت و
موتور پمپهای کشاورزی در سال  ۹۶حدود ۵۵
میلیون لیتر نفتگاز مصرف شد که در مقایسه با
مدت مشابه س��ال  ۹۵حدود  ۲۰درصد افزایش
مصرف به ثبت رسید .طالبی افزود :استان مازندران
سهم زیادی در تولید محصوالت کشاورزی کشور
از جمله برنج دارد که در این راستا یکی از مسائل
مهم تامین سوخت بخش کشاورزی است.
اردبیل

بهرهمندی تمام روستاهای مشگینشهر
از اینترنت پرسرعت تا پایان 97

مدی��رکل ارتباط��ات و فن��اوری اطالع��ات
اس��تان اردبیل گفت :در س��ال  1396از میان
 273روستای شهرستان ،در  140روستا امکان
استفاده از اینترنت پرسرعت روستایی مهیا شده
اس��ت و امیدواریم با برنامهریزیهای انجام شده
تا پایان سال  62 ،1397روستا نیز به این تعداد
افزوده ش��ود ت��ا با عنایت خداون��د متعال تمام
روس��تاهای باالی  20خانوار این شهرس��تان از
اینترنت پرسرعت روستایی بهرهمند شوند .بهروز
رزمی در دیدار با امامجمعه مشگینشهر گفت:
از  169روستای باالی  20خانوار این شهرستان،
 152روستا دارای ارتباط تلفن همراه هستند.
بانک

بانکملتبانکمحبوبسالشد

بانک ملت به عنوان یکی از  5بانک محبوب
کشور در سال  ۱۳۹۶انتخاب شد .با نظرسنجی
از  ۱۰۰هزار مش��تری ش��بکه بانکی کشور در
چهارمین جشنواره ساالنه بانک محبوب من،
بانکهای محبوب مردم انتخاب ش��دند که بر
این اس��اس ،بانک ملت عنوان یکی از  5بانک
محبوب را به خود اختصاص داد.

قابل برداشت نبودن  60هزار هکتار مزارع گندم در کهگیلویهوبویراحمد

معیشت  ۳۰هزار گندمکار با مشکل مواجه شد

کاهش نزوالت جوی  ۳۰هزار کشاورز گندمکار
کهگیلویهوبویراحمدی را به روز س��یاه نش��اند تا
در فصل برداش��ت «هی��چ» درو کنند .بهگزارش
تسنیم از یاس��وج ،اس��تان کهگیلویهوبویراحمد
با داش��تن  10درصد آبهای س��طحی در طول
تاریخ شرایط مناسبی برای کشاورزی داشته و به
نوعی بس��یاری از مردم این دیار از راه کش��اورزی
و دامداری امرار معاش میکردند؛ معاشی که این
روزها دیگر حاصل آنچنانی ندارد .در س��الیانی نه
چندان دور میانگین بارندگی در این استان بیش
از  700میلیمتر بود اما چند سالی است با کاهش
نزوالت جوی ،کش��اورزان همچنان در حس��رت
س��الهای پرباران هس��تند و عایدی آنچنانی از
کش��اورزی ندارند .این در حالی است که شرایط
هر س��ال بدتر از پارس��ال بوده و کش��اورزان این
دیار چیزی جز «هیچ» حاصل دسترنجشان نبوده
است .امسال به دلیل کمبارشی  60هزار هکتار از
اراضی گندم دیم متعلق به  25تا  30هزار کشاورز
در استان کهگیلویهوبویراحمد قابل برداشت نبوده
که با میانگین برداشت یک تن گندم در هر هکتار
و با قیمت فروش 1300تومان تضمینی ،کشاورزان
این دیار بیش از  80میلیارد تومان متضرر شدند.
یکی از کشاورزان منطقه تنگهیگون شهرستان
کهگیلویه میگوید :تنها منبع درآمدم برای تامین
هزینهه��ای حداقلی زندگ��ی خود و خان��وادهام
مدیرکلتبلیغاتاسالمیچهارمحالوبختیاری
با بیان اینکه این اس��تان در مجموع  172خانه
عالم دارد ،گفت 54 :باب خانه عالم در اس��تان
چهارمحالوبختیاری خالی است .حجتاالسالم
سیدجعفر مرتضوی در نخستین نشست مدیران
ادارات تبلیغات اس�لامی این اس��تان با اشاره به
تکمیل ،تجهیز و راهاندازی خانههای عالم استان
چهارمحالوبختیاری بیان ک��رد :آمار خانههای
عالم این اس��تان مشخص اس��ت ولی بعضی از
آنها به دلی��ل کمبود اعتبار آم��اده بهرهبرداری
و بعض��ی دیگر هم به دلیل نبود اعتبارات کافی
برای استقرار و حمایت از روحانیون خالی است
و فقط در مناس��بتها از آنها اس��تفاده میشود.
حجتاالسالم مرتضوی با بیان اینکه مساله هیات

محمدی بیان کرد :بسیاری از کشاورزان گندمکار
دیم شهرستان کهگیلویه به طور میانگین ماهانه
کمتر از  200هزار تومان درآمد دارند که با همین
ش��رایط آنان جزو افراد شاغل محسوب میشوند.
این در حالی اس��ت که امس��ال کمبارشی همین
 200هزار تومان را نیز از آنان گرفت.

■■ گن�دم در  60ه�زار هکت�ار از م�زارع
کهگیلویهوبویراحمد قابلبرداشتنیست

 2هکتار گندم دیم و یارانهام بوده که امس��ال به
دلیل کمبارش��ی حتی باید یاران��ه را نیز مصرف
کشت و سایر هزینههای انجامشده برای گندمی
که برداشت نداشت ،کنم .موسوی افزود :فرزندانم
به حداقلها راضی هس��تند ،اگرنه با برداش��ت 2
تن گندم با ارزش  2میلی��ون و  700هزار تومان
و یارانه  5نفری خانواده ماهانه به مبلغ  225هزار
توم��ان امکان زندگی وجود ندارد .وی تاکید کرد:
کاش مسؤوالن دولتی تنها یک شب فرزندان خود

به همراه نداشت.
آری! پیروزی جبهه مقاومت در انتخابات اخیر
لبنان ،صرفا یک پیروزی سیاسی و محدود به سود
جری��ان  8مارس نبود .این پیروزی ،نوعی پیروزی
بالفعل گفتمانی و شکلی از پیروزی بالقوه نظامی
به سود حزباهلل و متحدان آن بود .جبهه مقاومت
حتی اجازه تکمیل قطعهای از پازل مدنظر مثلث
«تلآویو -واشنگتن-ریاض» را در لبنان نداد تا بر
همگان اثبات ش��ود روح «سیدعباس موسوی» و
«ح��اج رضوان» در کالبد این کش��ور حلول کرده

را راضی میکردند تا با فرزندان ما همخانه ش��وند
ت��ا ببینیم امکان دارد تا صبح طاق��ت آورده و در
خانههای خشت و گلی با کمترین امکانات زندگی
کنند .یکی دیگر از کشاورزان بخش سوق میگوید:
دخل و خرج گندم دیم ارزش بیمه محصوالت را
نداش��ت و این کار را نکردیم و امروز انتظار داریم
مسؤوالن در این زمینه بدون درنگ کمک کنند و
اجازه ندهند خانواده کشاورزان گندمکار دیم حتی
از حداقلهای زندگی نیز محروم باشند .سیدرضا

 54باب خانه عالم در استان چهارمحالوبختیاری خالی است
امنایی اداره ش��دن اس��تقرار روحانی در استان
چهارمحالوبختیاری جوابگو نیست ،گفت :بارها
گفتهایم اصل استقرار روحانی در مناطق مختلف
هیات امنایی اس��ت به این معنا ک��ه  60تا 70
درصد حقالتبلیغ مبلغ را بای��د مردم پرداخت
کنن��د و  30تا  40درصد باقیمانده را س��ازمان
تبلیغات اسالمی کمک کند ولی با توجه به اینکه
استان ما از مناطق کمتر برخوردار است و مردم
بنیه مالی قوی ندارند ،عمال این مساله برعکس
و بیش��تر موارد  100درصد به سازمان تبلیغات
اسالمی واگذار شده که این مساله موجب خالی
ش��دن خانههای عالم در این استان شده است.

حلول روح حاج رضوان در سرزمین سروها
ادامه از صفحه اول
نگاه
اگرچه ش��اید این جمله
به ظاهر اغراقآمیز باش��د اما ش��وک سنگینی که
پیروزی جبهه مقاوم��ت در انتخابات اخیر لبنان
بر صهیونیس��تها وارد آورد ،کمتر از شوک ناشی
از شکس��ت آنه��ا از حزباهلل در جن��گ  33روزه
تابستان س��ال  2006میالدی نبود .این نخستین
تجربه مشترک نتانیاهو و ترامپ در یک انتخابات
منطقهای حساس و سرنوشتساز بود که در نهایت
چیزی جز ضرر و شکست برای مخالفان مقاومت

وطن امروز

است .امروز سرزمین س��روها زیباتر و استوارتر از
هر زمان دیگری به نظر میرسد و نسیم مقاومت
در سرتاس��ر این س��رزمین در حال وزیدن است.
امروز دش��منان مقاومت از هر طریق و مس��یری
که بخواهند به لبنان و مع��ادالت آن ورود کنند،
با نامی پرآوازه و مقدس به نام «مقاومت» و نمادها
و نش��انههای آن مواجه میش��وند .کابوس��ی که
صهیونیستها و حامیان غربی و مهرههای مرتجع
عربی آنها هرگز تصور تحقق آن را در سال 2018
میالدینمیکردند.

وی با اش��اره به اینکه تمام فعالیتهای سازمان
تبلیغات اسالمی مردمی انجام میشود ،ادامه داد:
تمام تالش ما این است که بر اساس رایزنیها و
مکاتبات مختلف با مسؤوالن استانی و کشوری،
بتوانیم مشکل نبود روحانی را در مناطق مختلف
استان حل کنیم که این خود مساله مهمی است
و تأثیر نبود روحانی در آینده ،با وجود مشکالت
و معضالت بیش��تر نمایان میشود و باید عالج
واقعه قبل از وقوع کرد.حجتاالس�لام مرتضوی
گفت :س��اخت ،تکمیل و تجهیز خانه عالم یک
مساله است و خالی بودن آن هم یک مساله که
مشکالت بس��یاری در کنار هم جمع میشود و

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کش��اورزی
کهگیلویهوبویراحمداظهارداشت:بهدلیلکمبارشی
 60هزار هکتار از مزارع گندم در مناطق گرمسیری
از بین رفته و قابل برداشت نیست .شهرام عسکری
به تسنیم گفت :میزان سطح زیر کشت مزارع گندم
استان  80هزار هکتار بوده که از این میزان به دلیل
کمبارشی  60هزار هکتار در مناطق گرمسیری از
بین رفته و قابل برداشت نیست .وی با بیان اینکه در
صورت پیشبینی برداشت یک تن در هر هکتار 60
ه��زار تن گندم از بین رفت ،افزود :ارزش اقتصادی
این میزان گندم بیش از  70میلیارد تومان اس��ت.
معاون بهب��ود تولیدات گیاهی جهاد کش��اورزی
کهگیلویهوبویراحمد با بیان اینکه متوسط برداشت
گن��دم در م��زارع دی��م در هکتار یک تن اس��ت،
عنوان کرد :گندم کشاورزان به صورت تضمینی با
قیمت  1300تومان توسط شرکت غله و خدمات
خریداری میشود.
منجر به خالی ش��دن یک خانه عالم میش��ود.
مدیرکل تبلیغات اسالمی چهارمحالوبختیاری
ب��ا اش��اره به وضعی��ت فیزیک��ی و اعتب��ارات
تخصیصیافته به منظور تکمیل ،تجهیز و ساخت
خانههای عالم ،گفت :در این اس��تان  172خانه
عالم وجود دارد که این خانههای عالم با مشارکت
مردم و اداره کل تبلیغات اس�لامی یا به صورت
مستقیم توسط این اداره کل ساخته شده است.
وی اف��زود :از تع��داد  172خان��ه عالم فقط 84
خانه عالم قابل بهرهبرداری است و بقیه به دلیل
تکمیل نبودن ،عدم پیشرفت فیزیکی ساختمان،
نبود امکانات رفاهی از قبیل کابینت ،نازککاری
داخل ساختمان و نبود انشعابات گاز ،آب و برق
فعال قابل بهرهبرداری نیست.
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بومیسازی دستگاه آشکارساز گاز
قابل اشتعال در پاالیشگاه هاشمینژاد

مس��ؤول آناالیزر و سیس��تم اعالم حریق
و نش��تی گاز ش��رکت پاالی��ش گازش��هید
هاش��مینژاد از طراحی و بومیسازی دستگاه
آشکارس��از گاز قابل اش��تعال در این مجتمع
خب��رداد .جواد عاقلی با اعالم این خبر افزود :با
توجه به اهمیت شناسایی نشت گازهای قابل
اشتعال و انفجار در تاسیسات گازی این مجتمع
و استفاده از این تجهیزات در سیستمهای اعالم
و اطفای حریق ،بومیسازی این دستگاه توسط
کارشناسان پاالیشگاه صورت گرفت .وی با بیان
اینکه طرح بومیس��ازی آشکارسازهای گاز با
هدف کاهش وابستگی به محصوالت خارجی
انجام ش��ده است ،اظهار داشت :از دیگر اهداف
اجرای این طرح تس��هیل و تسریع در دریافت
قطعات یدکی ،کمک به تولید ،اشتغال داخلی و
حمایت از شرکتهای دانشبنیان است .عاقلی
تاکید کرد :در ساخت آشکارسازها از جدیدترین
تکنولوژیهای روز دنیا بهره گرفته شده است.
خوزستان

مصرف بهینه برق
الزمه عبور از تابستان پیش رو

مدیرعامل ش��رکت برق منطقهای خوزستان
گفت :برای عبور از ش��رایط ناخواس��ته تابس��تان
پیش رو باید خوش خلقی مص��رف را از خودمان
ش��روع کنی��م و آن را در جامع��ه تروی��ج دهیم.
محمود دش��تبزرگ در مراسم تجلیل از کارگران
این شرکت گفت :پویایی و نش��اطی که امروز در
بدنه شرکت برق منطقهای خوزستان حاکم است
و باعث شده شاخصهای رش��د و توانایی نمایان
ش��ود مرهون تالشها و همدلی پرس��نل شرکت
بویژه شما کارگران اس��ت .وی افزود :شرکت برق
منطقهای خوزستان در حال حاضر پیشروترین در
شرکتهای برق منطقهای کشور است و بر اساس
ارزیابیهای انجام شده رتبه اول جشنواره رجایی در
سطح استان و یکی از  ۱۰شرکت برتر کشوری در
پیادهسازی دولت الکترونیک شده است .وی ادامه
داد :اگر منابع مالی محقق شود در  3سال آینده در
گستره دو استان خوزستان و کهگیلویهوبویراحمد
حداق��ل  ۴۵۰۰مگاوات آمپ��ر و حداکثر تا  ۸هزار
مگاواتآمپ��ر به ظرفیت موجود ش��بکه و ۲۵۰۰
کیلومتر مدار به طول خطوط انتقال اضافه میشود
که یک جهش قابل توجه در این شرکت است.

