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از میان خبرها
دبیر ستاد توسعه سرایان مطرح کرد:

بانک ها محتاط در استمهال
وام کشاورزان

مرتضی عرب نجات -دبیر ستاد توسعه سرایان از
محتاط عمل کردن بانک ها در استمهال تسهیالت
کشاورزان و دامداران انتقاد کرد.
دبیر ستاد توسعه سرایان با بیان این که بانک ها
نقشی اساسی در توسعه فعالیت های اقتصادی
جامعه و به ویژه در شرایط موجود در استان به لحاظ
دشت های بحران زده مانند آیسک دارند افزود :به
یقین بانک ها می توانند از طریق منابع در اختیار
در زمینه فرامین مقام معظم رهبری و مصوبات
هیئت دولت به منظور حل مشکالت اقتصادی و
معیشتی مردم گام بردارند.
سید «حسن مقدس» گفت :به نظر می رسد برخی
بانک ها بیش از حد در پرداخت یا استمهال
تسهیالت کشاورزان ،دامداران و روستاییان
محتاط عمل می کنند ،این در حالی است که بانک
های عامل درباره جذب سهم تسهیالت اشتغال
روستایی فراگیر استان و همچنین استمهال
تسهیالت کشاورزی سهم ابالغی از طرف دولت
نیز نقش شایانی نداشته اند.
عضو شورای اسالمی شهر آیسک تاکید کرد :بانک
ها در احقاق حقوق مردم و انجام تکالیف اداری
نباید متوسل به ادبیات خاص و مانع تراشی های
اداری شوند.
«مقدس» افزود :کشاورزان و باغداران منطقه
سال زراعی گذشته در محصوالت باغی پسته،
صددرصد محصوالت و امسال نیز به دلیل تغییرات
بد جوی در زمستان گذشته محصول سال آینده
خود را از دست داده اند.
او اظهار کرد :کشاورزان و باغداران برای تامین
حداقل معیشت زندگی در شرایط کنونی با مشکل
جدی مواجه هستند که انتظار می رود مدیران
استانی و شهرستانی برای تسریع در مصوبات
هیئت وزیران و اجرای آن توسط بانک ها اقدامات
عاجل به عمل آورند.وی ادامه داد :سهم متقاضیان
خرد از سفره بانک ها روز به روز کمتر می شود و
تعیین شروط و موانع متعدد بسیاری آن ها را از
دریافت تسهیالت منصرف می کند.
دبیر ستاد توسعه سرایان در ادامه افزود :در
شرایطی که بسیاری از متقاضیان وام ،جوانان
یا خانواده هایی هستند که گره کارشان با  10یا
 20میلیون تومان باز می شود ،سخت گیری های
بدون دلیل در اعطای وام بهانه هایی چون ضامن
کارمند ،معوقات بانک ها تلنبار شده ،نظارت
بیشتر شده و  ...سبب شده است بیشتر مردم
دلسرد از بانک ها خارج شوند.
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از سوی نظام صنفی کشاورزی به دیوان عدالت اداری صورت گرفت

دادخواستعلیهابالغیهاستمهالوامهایکشاورزی
فرخ نژاد-براساس بند (خ) ماده  33مصوبه مجلس
شورای اسالمی و هیئت دولت ،بانک ها موظفند
سود ،کارمزد و جرایم تسهیالتی را که کشاورزان و
دامداران برای جبران خسارت ناشی از خشکسالی
ها ،سرمازدگی و ...از آن ها دریافت کرده اند
ببخشند و اصل تسهیالت را به مدت سه سال امهال
کنند اما در ابالغیه ای که سازمان مدیریت و برنامه
ریزی کشور به بانک ها ابالغ کرده آمده است که
سود ،کارمزد و جرایم به اصل وام اضافه شود و به
مدت سه سال استمهال شود.
به گزارش «خراسان جنوبی» دبیر اجرایی نظام
صنفی کشاورزی طبس بعد از مشاهده این مغایرت
قانونی که ظلمی مضاعف به قشر کشاورز و دامدار
در این بحران خشکسالی به حساب می آید و از آن به
عنوان قهر طبیعت دوم بر این قشر یاد می شود 14
مهر ماه امسال نامه ای به وزیر جهاد کشاورزی نوشت
و این موضوع را به «حجتی» یادآور شد.
جالب این جاست که به دلیل اهمیت موضوع وزیر
جهاد کشاورزی روز بعد پاسخ وی را داد و از مسئوالن
مربوط در وزارتخانه خواست پیگیر موضوع شوند.
گران آمدن موضوع بر دست اندرکاران بخش
کشاورزی استان در حدی بود که رئیس نظام صنفی
کشاورزی خراسان جنوبی نیز نامه ای به دیوان
عدالت اداری کشور نوشت و خواستار ابطال دستور
«نوبخت» رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
در این زمینه و اجرایی شدن قانون مجلس و شورای
اسالمی شد.

• •مغایریت در ماده قانونی

بنا به گفته دبیر نظام صنفی کشاورزی استان
براساس بند (خ) ماده  33تسهیالت خسارت
دیدگان بخش کشاورزی اصل ،سود و جرایم آن
باید بخشیده و اصل وام به مدت سه سال امهال شود
اما براساس نامه ای که با امضای دکتر «نوبخت» به
بانک ها ابالغ شده است باید بدهی ،سود ،کارمزد
و اصل وام به مدت سه سال استمهال شود که این
ابالغیه با آن چه در مصوبه مجلس و دولت آمده است
مغایرت دارد.
مهندس «عابدین محمدی» می گوید :اگر قرار
باشد این ماده قانونی به شیوه ای که رئیس سازمان
مدیریت و برنامه ریزی به بانک ها دستور داده است،
عملیاتی شود برای کشاورزان و دامداران که جزو
ضعیف ترین اقشار جامعه به حساب می آیند خیلی
سنگین است طوری که بار مضاعفی بر دوش آن
هاست و نمی توانند زیر دین بانک ها قد راست کنند.

است و توان بازپرداخت تسهیالتی را که از بانک
ها برای مرهم گذاشتن بر زخم های قهر طبیعت
گرفته اند ندارند به همین دلیل استمهال وام های
کشاورزان و دامداران که هر سال در برنامه دولت بود
و به علت تامین نشدن منابع توسط دولت عملیاتی
نمی شد در برنامه ششم توسعه گنجانده شد و از
امسال که سال اول شروع این برنامه است با ابالغ
آن از طرف بانک مرکزی به بانک های عامل از جمله
کشاورزی اجرا می شود.
آن طور که مدیر امور سرمایه گذاری سازمان جهاد
کشاورزی گفت :دستورالعمل استمهال وام بانک
کشاورزی به استان ابالغ شد و با ابالغ آن نیز
کارگروه های استمهال در شهرستان ها تشکیل
خواهد شد تا برای احصا و برآورد میزان بدهکاری
کشاورزان و دامداران به بانک ها اقدام شود.

• •گنجانده شدن استمهال در برنامه ششم

به عالوه این در حالی است که وقتی فردی برای
پرداخت اقساط به بانک مراجعه می کند بانک شش
درصد جریمه را می بخشد اما در این ابالغیه حتی
همین شش درصدی که بانک ها می بخشند از
کشاورز و دامدار گرفته می شود.
وی از ارسال دادخواست ابطال ابالغیه سازمان
مدیریت و برنامه ریزی کشور به دیوان عدالت اداری
خبرداد.بهگفتهویبهدلیلاینمغایرتقانونیهنوز
استمهال وام های کشاورزان و دامداران شروع نشده
است .همچنین بانک ها و مدیران جهاد کشاورزی
شهرستان های استان در حال احصای فهرست
دریافت کنندگان وام هایی هستند که مشمول این
قانون می شوند.

• •متن مصوبه دولت

گفته های رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور هم
حکایت از این دارد ،در مصوبه دولت به صراحت بیان
شدهاستکهضمنبخشودگیسود،کارمز دوجرایم
دیرکرد ،کشاورزان میتوانند اصل بدهی خود را با
سه سال امهال پرداخت کنند.
«محمدشفیع ملکزاده» می افزاید :رئیس سازمان
مدیریت و برنامه ریزی بدون در نظر گرفتن مصوبه
هیئت وزیران با ارسال نامهای به بانک مرکزی اعالم
کرده است که کشاورز باید اصل بدهی ،سود ،کارمزد
و جرایم دیرکرد را با سه سال امهال پرداخت کند.
به عالوه بانک کشاورزی در نهایت براساس بخشنامه
ارسالی به شعب خود امهال سه ساله را تقسیط کرد و

ﺟﻮاﯾﺰ
ﻧﻘﺪى و
ﻏﻴﺮﻧﻘﺪى ﻫﻔﺘﮕﯽ

ﭘﺎﺳﺦﺻﺤﻴﺢﻫﺮﺳﺮﮔﺮﻣﯽ،ﯾﮏﺷﺎﻧﺲﻗﺮﻋﻪﮐﺸﯽ
ﻗﺮﻋﻪ ﮐﺸﯽ و اﺳﺎﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪﮔﺎن ،ﺷﻨﺒﻪ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ
ﻣﺮﺑﻴﺎن و ﺎدر آﻣﻮزﺷ ا ﻦ ﻓﻴﻠﻢ ﻮﺗﺎه را ﺑﺒﻴﻨﻨﺪ!

ﻓﻴﻠﻢ اﻧﻔﺠﺎر

.

ﺑﺎﭼﺎﺷﻨﯽ»ﻧﻘﺶﯾﺎبﺷﻤﺎره«

ﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪرﻧﺠﺒﺮ

در»ﺻﻨﻌﺖﺳﺮﮔﺮﻣ«ﺑﺎ ﺪﺑﺪاﻧﻴﻢﻪﭼﻪﻣﺤﺼﻮﻟراﺑﻪﭼﻪﺷﻞ
اراﺋﻪﻨﻴﻢﺗﺎﺣﻮاﺷﺟﺬاﺑﺶﻧﻤﺎ ﺎنﺷﻮد.ﻣﻤﻦاﺳﺖﺑﻌﻀ

ﻧﻘﺶ ﺎب ﺷﻤﺎره
ﺳﻪﺷﻨﺒﻪﻫﺎ

ﺑﺴﻴﺎرﺳﺎده
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ﺑﺮاارﺳﺎلﭘﺎﺳﺦ
وﺷﺮﺖ
درﻣﺴﺎﺑﻘﻪ،
دوﺗﺎازاﺟﺰا
ﺗﺼﻮ ﺮا ﻦﻣﻌﻤﺎ را
درﻣﺘﻦﭘﻴﺎﻣﺗﺎن
ﻧﺎمﺑﺒﺮ ﺪ.

یادداشت

ﻣﺤﺼﻮﻻتذاﺗﺎﻫﻴﺠﺎنﺧﺎﺻﻧﺪاﺷﺘﻪﺑﺎﺷﻨﺪ،اﻣﺎﺑﺘﻮانﺑﺎﻤ
آنﻫﺎ ﻫﻴﺠﺎن آﻓﺮ ﻨ ــﺮد! ﻣﺜﻼ ﻫﻤﻴﻦ »ﻧﻘﺶ ﺎب ﺷــﻤﺎره« را
ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ،ا ﻦﺳﺮﮔﺮﻣ ازآ ﺘﻢﻫﺎﭘﺮﻃﺮﻓﺪارروزﻧﺎﻣﻪﺧﺮاﺳﺎن
اﺳﺖاﻣﺎﺗﺎزﻣﺎﻧﻪﺻﺮﻓﺎروﺎﻏﺬﺑﺎﺷﺪوﺣﺎﺷﻴﻪﻫﺎﻣﺪ ﺮ ﺖ
ﺷﺪهاﺑﺮااراﺋﻪآنوﺟﻮدﻧﺪاﺷﺘﻪﺑﺎﺷﺪ،ﭼﻴﺰﺑﺮﻫﻴﺠﺎنا ﻦ
ﺳﺮﮔﺮﻣاﻓﺰودهﻧﻤﺷﻮد!اﻣﺎﺷــﺎ ﺪﺑﺮاﺗﺎنﺟﺎﻟﺐﺑﺎﺷﺪﻪ
ﺑﺪاﻧﻴﺪﺑﺎﻫﻤﻴﻦﺑﺮگﺎﻏﺬروزﻧﺎﻣﻪاﻪدردﺳــﺖﺷﻤﺎﺳــﺖ،
ﭼﻪﺷﻮروﻫﻴﺠﺎنﻋﺠﻴﺒﻣﺷﻮدﺑﺮﭘﺎﺮد.ﻗﺒﻮلﻧﺪار ﺪ؟!
ﺗﻪﻓﻴﻠﻢﻮﺗﺎهدار ﻢﻪﺑﺮااﺛﺒﺎتا ﻦادﻋﺎﻣﺗﻮاﻧﻴﺪآنرادر

کشاورز باید از ابتدای سال  98قسط اول را بپردازد.
وی اظهار کرد :وقتی برای کشاورز محصولی در اثر
خشکسالی ،سرمازدگی و ...باقی نمانده یا اگر مانده
است دالالن یا دولت آن را خریده اند و به صورت قطره
چکانی به وی پول پرداخت می کنند چطور می تواند
از پس هزینه های تسهیالت برآید؟
به گفته او بهترین راهی که می توان از کشاورز
حمایت کرد مهلت دادن برای پرداخت اقساط
تسهیالت بانکی است که با ابالغیه سازمان مدیریت
و برنامه ریزی ،امید کشاورزان و دامداران در این
بحران ناامید شد.

• •ابالغ استمهال

«خراسان جنوبی» هشت مهر امسال در مطلبی با
عنوان «استمهال وام های کشاورزی ابالغ شد»
به این موضوع اشاره کرد که حدود دو دهه خست
آسمان در خراسان جنوبی سبب شد تا دیگر رمق و
توانی برای کشاورزان و دامداران نماند طوری که
بیشتر آن ها مجبور به گرفتن تسهیالتی از بانک
ها برای از دست نرفتن سرمایه هایشان یا تامین
نیازهای کشاورزی و دامداری خود شدند به امید
این که شاید بهار سال های قبل از راه برسد و بتوانند
با بازسازی دوباره زمین ،باغ ،دام و ...رمق و توان
گذشته را بازیابند اما مثل این که خبری از رخت
بربستن خشکسالی ها و بازگشت به دوران طالیی
بهار سال های گذشته نیست و کمر کشاورزان و
دامداران زیر بار این بی مهری های آسمان خم شده

مهندس«مهدی بهدانی» استمهال وام های
کشاورزان را مربوط به بند خ ماده  33برنامه ششم
توسعه اعالم کرد و اشاره ای به این موضوع داشت
که عملیاتی شدن این بند از امسال به عنوان اولین
سال برنامه ششم توسعه به اجرا درمی آید آن هم
با دستورالعملی که توسط هیئت وزیران به بانک
مرکزی جمهوری اسالمی ایران ابالغ شده و این
بانک نیز دستورالعمل مورد نظر را برای اجرا به بانک
کشاورزی کشور ارسال کرده است.
به گفته وی در سال های قبل نیز دولت این
دستورالعمل را ابالغ کرد اما به دلیل تامین نشدن
منابع آن توسط دولت عملیاتی نشد ولی امسال
به عنوان قانون در برنامه ششم توسعه گنجانده
شده است تا عملیاتی شود .وی از دیگر بانک ها نیز
درخواست کرد تا پیگیر ابالغ دستورالعمل استمهال
وام ها از طرف بانک عامل خود از مرکز باشند.
وی با بیان این که به دلیل قانون ابالغ شده؛استمهال
سود جرایم به مدت سه سال است افزود :استمهال،
وام هایی را شامل می شود که تا قبل از ششم شهریور
ماه امسال سررسید شده باشد.
وی با اشاره به تشکیل کارگروه استمهال شهرستان
ها برای احصای میزان استمهال هر شهرستان
با حضور بانک ها ادامه داد :بعد از احصای میزان
استمهال در کارگروه شهرستانی آمار به دست آمده
به کارگروه استانی ارسال می شود که آن زمان می
توان اعالم کرد میزان اعتبار مورد نیاز بخشودگی
سود و کارمزد ناشی از استمهال وام های مشمول
این بند در استان چقدر است.

ﺧﻂ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎ و ﻧﻈﺮات٣٠٠٠٧٢٢۵٢ :
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ در وب ﺳﺎﯾﺖ 1sargarmi.ir

وبﺳــﺎ ﺖ ١sargarmi.irﺑﺒﻴﻨﻴﺪ .ﺑﺎ
اﺳــﻦﺮدنا ﻦ»ُ ﻴﻮآرﺪ«ﻫﻢﺗﻠﻔﻦ
ﻫﻤﺮاهﺗﺎنﺑﻪﺻﻔﺤﻪﭘﺨﺶﻓﻴﻠﻢﻣرود.
ﻣﺮﺑﻴﺎنوﺎدرآﻣﻮزﺷﻧﻈﺮﺷﺎنرادرا ﻦ
ﺑﺎره ﺑﺮاﻣﺎﭘﻴﺎﻣ ﻨﻨﺪ.ﺷﺎ ﺪدﻟﺸﺎن
ﺑﺨﻮاﻫﺪ ازﺳﻪﺷﻨﺒﻪﻫﺎﺑﺎﺧﺮ ﺪﭼﻨﺪﻧﺴﺨﻪروزﻧﺎﻣﻪﺧﺮاﺳﺎن،
ﺷﻮروﻫﻴﺠﺎنﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞوﺻﻔراﺑﻪﻣﺤﻴﻂآﻣﻮزﺷﺷﺎنﺑﺒﺮﻧﺪ.
ﻣﻮﻓﻖ و ﭘﻴﺮوز ﺑﺎﺷﻴﺪ؛
و ﺣﺮﻓﻪا

ﭘﺎﺳﺦ
ﻣﺴﺎﺑﻘﻪﻫﺎﻗﺒﻞ

ﻗﺎﻧﻮن:
از ﺷﻤﺎره ﻚ ﺗﺎ ﺑﺰرگﺗﺮ ﻦ ﺷﻤﺎره ،ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪ ﺷﻤﺎرهدار را ﺑﺎ رﻧﮓ ﺧﻮدش ،ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﺑﻌﺪ وﺻﻞ ﻨﻴﺪ .ﻫﺮﺠﺎ ﺑﻪ ﺟﺎ »ﻧﻘﻄﻪ« ﺑﻪ ﻋﻼﻣﺖ »ﺳﺘﺎره« رﺳﻴﺪ ﺪ ،ﺧﻂﺗﺎن ﺑﺎ ﺪ
ﻗﻄﻊ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺎ ﭘﻴﺪا ﺮدن ﺷﻤﺎره ﺑﻌﺪ ،ﺸﻴﺪن ﺗﻪ ﺧﻂ ﺟﺪ ﺪ را آﻏﺎز ﻨﻴﺪ .ﺑﻌﺪ از ﭘﺎ ﺎن ﺎر ،ﺧﻂﻫﺎ را ﺿﺨﻴﻢﺗﺮ ﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﺗﺼﻮ ﺮ ﺸÂﺷﺪه را واﺿﺢﺗﺮ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ.

کاش دولتمردان ...
فرخ نژاد -در سال هایی که باران رحمت از آسمان
کمتر به زمین می نشیند و نفس کشاورزی منطقه
را به شماره انداخته است ،کشاورزان برای این که
زخم های ناشی از خشکسالی ها را کمی مرهم
نهند و شاهد نابودی تمام دسترنجشان نباشند
دست به دامان بانک ها شده و وام هایی را از آن ها
گرفته اند به امید این که شاید دل آسمان در سال
های بعد به حال زمین بسوزد و رحمتش را بر سر
زمینیان نازل کند اما هر سال دریغ از پارسال و
زمین ،باغ و درختان هم تشنه تر و باردهی آن هم
کمتر می شود.
در این سال ها چیزی از کشاورزی عاید کشاورزان
نشده است و نتوانسته اقساط وام هایی را که از
بانک ها گرفته اند بپردازند و در نتیجه هر سال بر
جرایم و کارمزد آن افزوده شده است و کشاورزان
هم شرمنده ضامن ها شده اند.
در این سال ها برای این که باری از دوش
کشاورزان و دامداران خسارت دیده از خشکسالی
های مستمر در خراسان جنوبی برداشته شود
دولت استمهال وام های آن ها را مصوب کرد تا تنها
نقطه امیدشان باشد اما چون منابع مالی آن خیلی
زیاد بود دولت نتوانست آن را به بانک ها بپردازد
به همین دلیل تصویب و ابالغ این آیین نامه هیچ
فایده ای برای خسارت دیدگان در استان نداشت
و تنها کاری که بانک ها انجام دادند تمدید وام های
سررسید شده این قشر که بیشترین خسارت را از
خشکسالی ها دیده اند بود.
امسال نیز براساس مصوبه هیئت دولت و مجلس
شورای اسالمی سود ،دیرکرد و جرایم تسهیالتی
که کشاورزان و دامداران برای جبران خسارت
ناشیازحوادثغیرمترقبهگرفتهاندبایدبخشیده
و اصل وام آن ها به مدت سه سال امهال شود اما
در ابالغیه ای که سازمان مدیریت و برنامه ریزی
به بانک ها ابالغ کرده است باید سود ،دیرکرد و
جرایم به اصل وام کشاورزان و دامدارانی که از
بانک ها تسهیالت دریافت کرده اند افزوده و بعد
وام آن ها استمهال شود که این مغایرت قانونی،
داد ضعیف ترین قشر جامعه را درآورده است.
حال سوال این جاست در برهه ای که آسمان
خراسان جنوبی نم پس نمی دهد و قهر طبیعت
روی آشتی با مردمان این سرزمین را ندارد چرا
باید گاهی نمک بر زخم سربازان میدان مقابله
با خشکسالی ها ریخته شود و تا عمق جانشان را
بسوزاند و جانشان را به لبشان برساند؟
کاش دولتمردان کمی این قشر جامعه را درک
می کردند و آن ها را در شرایط دشواری قرار نمی
دادند تا برای همیشه بدهکار بانک ها و شرمنده
همسر و فرزندان و ضامن هایشان نباشند.

ﺳﻮدوﻮ
ﻫﺮ روز

ﻗﺎﻧﻮن:ارﻗﺎم ١ﺗﺎ ٩رادرﺧﺎﻧﻪﻫﺎﺧﺎﻟﺑﻨﻮ ﺴﻴﺪﻃﻮرﻪ درﻫﺮﺳﻄﺮ،درﻫﺮﺳﺘﻮنودرﻫﺮ
ﻣﺮﺑﻊ٣در ٣ﻫﻴﭻرﻗﻤﺗﺮارﻧﺒﺎﺷﺪ.

ﺑﺴﻴﺎرﺳﺎده
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دﻗﻴﻘﻪ

ﺑﺮاارﺳﺎل
ﭘﺎﺳﺦوﺷﺮﺖ
درﻣﺴﺎﺑﻘﻪ،
ﺗﻤﺎمارﻗﺎم
ﺳﻄﺮﻫﺎ 
ﺳﻮدوﻮ
ﺣﻞﺷﺪهراﺑﻪ
ﺗﺮﺗﻴﺐازﺧﺎﻧﻪ
ﺑﺎﻻ-ﭼﭗ ﺗﺎ ﺧﺎﻧﻪ
ﭘﺎ ﻴﻦ-راﺳﺖﺑﻪ
ﺻﻮرت ﻋﺪد
 ٨١رﻗﻤ )ﺑﺪون
ﻓﺎﺻﻠﻪ،ا ﻨﺘﺮ ﺎ
ﺎراﺘﺮد ﮕﺮ(
ﭘﻴﺎﻣﻨﻴﺪ.

ﻣﺘﻮﺳﻂ
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ﺣﺮﻓﻪاﻫﺎو
ﻣﺪﻋﻴﺎنﺳﻮدوﻮ
درﺟﻪدﺷﻮار
ﻫﺮﺳﻮدوﻮ+
زﻣﺎنﺣﻞﺷﺎن
راﭘﻴﺎﻣﻨﻨﺪ.
ﻣﺜﺎل:ﻣﺘﻮﺳﻂ
٠٠:١٢:٢٠

ﺑﺴﻴﺎرﺳﺨﺖ
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