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نگارستان بررسی میکند:

معوقات بانکی
بخشودگی پرابهام ّ
 برخی شهروندان از اجرای ناقص طرح بخشودگی اظهار نارضایتی کردند

گروه خبر و گزارش :دستورالعمل بانکی
دولت در س��ال گذشته شامل بخشودگی
معوقات گذشته و اختالف نظر بانکها از
برداشت قانون در این رابطه سبب شد تا
عدهای از ش��هروندان در تماسهای خود
از ای��ن ماجرا اظهار نارضایتی کنند .یکی
از همش��هریانی که برای تسویهحس��اب
تس��هیالت دریافتیاش ط��ی هفتههای
گذش��ته به چند ش��عبه بانک��ی مراجعه
کرده بود گفت :متأس��فانه با برخوردهای
ضدونقیضی مواجه شدم.
وی گفت :بر اس��اس طرح تشویقی که در
بررسی الیحه بودجه سال  ۹۷کل کشور
در کمیسیون تلفیق ،درسال گذشته نهایی
ش��ده بود قرار بر بخشیدگی بدهی معوق
تس��هیالت بگیران ش��د ولی از اول هفته
گذشته به هر بانک که برای تسویهحساب
سر زدم هرکدام به نحوی از اجرای آن سر
ب��از زده و توپ را به می��دان دیگری می
انداختند.
شهروند دیگری در تماس خود به نقل از
مدی��ران یکی از بانکها میگفت :برای ما
ن یکی میگفت شامل
بخشنامه نشده ،آ 
بانک ما نمیشود و دیگری ادعا کرد فقط
تع��داد مح��دودی از بانکها ش��امل این
بخش��نامه میشوند .دیگری اعتراضش بر
این بود که بانک مل��ی اعالم میکند که
وامهای صنعتی ش��امل این بخش��ودگی

نیستند و فقط ش��امل وامهای کشاورزی
اس��ت .این گالیهها ب ه اضافه تماس های
مشابه دیگر سبب شد تا این دستورالعمل
بانکی را یکبار دیگر مرور کنیم.
◄ مجلس و شرایط بخشودگی
مهر 24 /بهم��ن  :96نمایندگان مجلس
ش��ورای اس�لامی ،بانکها و مؤسس��ات
مالی را مکلف کردند ،مش��روط به اینکه
مش��تریان بانکی بدهی مع��وق خود را تا
پایان شهریور  ۹۷تسویه کنند ،جریمهای
از آنها دریافت نکنند .در جلس��ه علنی
مجلس ش��ورای اس�لامی نماین��دگان با
الحاق بندی به الیحه بودجه مقرر کردند

در روز جهانی قدس

مردم فریاد
مرگ بر آمریکا
سر دادند

بهمنظور تشویق تولیدکنندگان و تسویه
مطالب��ات بانکه��ا و مؤسس��ات مالی و
اعتباری چنانچه مش��تریان بدهی معوق
خود را که تا پایان سال  ۹۶سررسید شده
باشد ،از تاریخ سررسید تا پایان شهریورماه
 ۱۳۹۷تس��ویه کنند ،بانکها و مؤسسات
مالی و بانکی مکلفاند اصل و س��ود خود
را مطابق قرارداد اولیه و بدون احتس��اب
جریمه دریافت و تسویه نمایند.
◄ مهر /خ��رداد  :97نمایندگان مجلس
شورای اسالمی در نامهای به رئیسجمهور
خواس��تار اج��رای قانون ح��ذف جریمه
دیرکرد وامها شدند .بر این اساس در پایان
جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای

همزمان با س�ایر نقاط کشور مردم سیرجان نیز
با حضور در راهپیم�ای روز جهانی قدس فریاد
مرگ بر آمریکا و مرگ بر اس�راییل س�ر دادند.
در ای�ن راهپیمایی که از تقاطع رضوی تا مصلی
نم�از جمعه با حضور انبوه مردم روزه دار برگزار
شد ،شرکت کنندگان در پایان ضمن تایید مفاد
قطعنامه روز قدس ،به خطبه های نماز جمعه که
توسط حجت االسلام والمسلمین س ّید محمود
حسینی ایراد شد گوش فرا دادند.
وی در خطبه های نماز اسراییل را عامل تفرقه و
تشتط در منطقه دانست و گفت :مسلمانان باید
ب�ا اتحاد و یک دلی نش�ان دهند که همه حامی

مدیر امور مالیاتی سیرجان
تغییر کرد

طی مراس��می با حض��ور مدیرکل امور مالیاتی اس��تان و مس��ئوالن
شهرس��تان ،محمد خواجویی به س��مت معاون مدیر کل و مدیر امور
مالیاتی سیرجان معرفی شد .به گزارش روابط عمومی اداره امور مالیاتی

جنابسرهنگاسماعیلعباسلو
انتصاب بجا و شایسته شما به ریاست پلیس پیشگیری
فرماندهی انتظامی شهرستان سیرجان که نشان از لیاقت و
توانمندی شما میباشد را صمیمانه تبریک عرض نموده ،از
درگاه ایزد منان موفقیت روز افزون جنابعالی را خواستاریم.

اشکان اسدی

جناب آقای
حاج شهباز حسن پور

نماینده محترم مردم در مجلس شورای اسالمی

جناب آقای

سرکار خانم دکتر سیده مریم فالح ماسوله

جراح حاذق مغز و اعصاب

◄ مشکلی برای بخشودگی نداریم
ظاه��را ً از می��ان بانکهای عام��ل ،تنها
این بانک کش��اورزی اس��ت که بر اساس
دس��تورالعمل یادش��ده همچن��ان قانون
بخشودگی معوقات را اجرا میکند و سایر
بانکها شاید بر اساس تفسیر به رأی خود
از این بخشودگی که دولت برای مردم در
نظر گرفته س��ر باز میزنن��د .چنانچه در

مردم فلسطین اند  .امام جمعه سیرجان با اشاره
به ش�یطنت های آمریکا و دس�ت نش�اندگانش
در منطق�ه اف�زود :امریکا ب�ه فرمایش حضرت
ام�ام هیچ غلط�ی نمی تواند بکن�د و مردم ما با
وجود این تحریم ها و محدودیت ها که همیش�ه
وجود داشته هیچگاه دست از آرمان های امام و
رهبری و مبارزه با استکبار بر نمی دارند.
گزارش خبرنگاران ما از سراس�ر شهرس�تان از
جمله ش�هرهای پاریز ،بلورد ،زیدآباد و س�ایر
نق�اط شهرس�تان نیز حاکی اس�ت نظی�ر این
مراس�م در آن ش�هرها و بخش ها برگزار شده
است.

سیرجان در این مراسم که روز یکشنبه برگزار شد مدیر کل امور مالیاتی
استان و نماینده مردم سیرجان طی سخنانی بر لزوم همکاری مردم و
س��ایر دستگاهها با این مجموعه تأکید نمودند .این مسئولیت تا مدتی
قبل بر عهده احمد مرادی بودکه بازنشسته شد.شایان ذکر است ادارات
مالیاتی شهرهای سیرجان و رفسنجان به دلیل وصولی و تعداد پروندهها
در جایگاه باالیی در استان قرار دارند و به همین دلیل به معاونت استان
ارتقاء یافته اند.

جناب آقای مهندس

مجتبی
پورحسینعلی
ریاست محترم اتحادیه
صنف صدا و تصویر

راهیابی جنابعالی به جمع هیات رئیسه اتاق اصناف
سیرجان که انتخابی شایسته و بجا می باشد را تبریک
عرض نموده ،موفقیت و کامیابی شما را از درگاه حضرت
احدیت خواستارم.

میالد جوان خواجویی

دکتر حسن نصراهلل پور

رئیس محترم بیمارستان امام رضا(ع)

اسالمی ،نمایندگان نامهای با امضای ۱۸۵
نماینده خطاب به رئیسجمهور نوشتند.
«با عنایت بر لزوم حمایت از تولید و کمک
مؤثر به اش��تغال جوانان و عملی نمودن
فرمایش مق��ام معظم رهبری در حمایت
از کاالی ایرانی خواهش��مند است دستور
فرمائید بانک مرکزی ،مؤسس��ات مالی و
اعتب��اری و بانکها نس��بت به اجرای بند
«و» تبصره  ۱۶قانون بودجه سال  ،۹۷در
اسرع وقت اقدام نمایند».
◄ دنیای اقتص��اد  27/دیماه  :96عضو
کمیس��یون تلفیق مجلس گفت :اعضای
این کمیس��یون در جلس��ات روز گذشته
خ��ود و در مهمتری��ن تصمیم��ات ،برای
تسویه مطالبات بانکها از محل تسهیالت،
پیش��نهادی را ب��ه تصویب رس��اندند .در
این پیش��نهاد الحاقی به بودجه ،با تعیین
ی��ک موعد زمانی ،ش��رایط بخش��ودگی
جریمه برای دریافتکنندگان تسهیالت
فراهمشده است.
بر مبنای این پیشنهاد که بهمنظور تشویق
تولیدکنندگان و تسویه مطالبات بانکها
و مؤسس��ات مالی مطرح ش��د ،چنانچه
مش��تریان بدهی معوق خ��ود را از تاریخ
سررس��ید تا پایان ش��هریور  ۹۷تس��ویه
کنند ،بانکها و مؤسس��ات مالی و بانکی
نیز مکلفاند اصل و س��ود خود را مطابق
ق��رارداد اولیه و بدون احتس��اب جریمه
دریافت و تسویه کنند.

نوهعزیزمان

شایان شاهنظری

جناب آقای دکتر سعید حسامی

کسب عنوان برترین موضوع

حمایت و تخصص شما بزرگواران در دوران
درمان و بستری اینجانب در بیمارستان
قابل تقدیر و ستایش است .موفق و سربلند
باشید.

آموزشگاههای استان را به

سجاد رضایی

انشاء و آئین نگارش در سطح

شما نوگل عزیزمان تبریک میگوییم .به امید تالش
و موفقیت و سرافرازی بیشتر شما در همه سطوح

زندگی ،کشوری و تحصیلی

پدربزرگ و مادربزرگ

خبر

تماس با یکی از مسئولین بخش پیگیری
بانک ملی استان به این جواب رسیدیدم:
«بخشودگی تا پایان سال  96بوده و آنهم
تا س��قف  50میلیون تومان و اکنون اگر
هم مصوبهای وجود داش��ته باشد هنوز به
ما ابالغ نشده و بخشنامهای دریافت نشده
و م��ا موظف ب��ه انجام وظیفه بر اس��اس
بخشنامه هس��تیم نه تصمیم نمایندگان
مجلس.
اما رئیس یکی از ش��عب بانک کشاورزی
س��یرجان نظ��ر متفاوت��ی دارد :وی ب��ا
تصری��ح این مطلب که این مص ّوبه تا آخر
شهریورماه س��ال جاری الزماالجرا است
گفت :بر اس��اس مصوبهای ک��ه در اواخر
سال گذش��ته به تصویب مجلس رسید و
دستورالعمل آن را دریافت کردیم وامهای
تا سقف  100میلیون تومان درصورتیکه
مش��مول مصوب��هی مذک��ور ب��وده و از
سررسیدشان گذشته باش��د میتوانند از
این بخشودگی که دولت برای تمام مردم
در نظر گرفته است استفاده کنند .وی در
ادامه گفت :تا پایان سال گذشته مرتب و
بدون وقفه این بخش��ودگی مورداستفاده
مردم قرار میگرفت و در س��ال جاری نیز
افرادی که به ش��عب ما مراجعه کنند فرم
الزم را تکمیل و در نوبت تأمین اعتبار قرار
میگیرند تا در اس��رع وق��ت از این مزایا
استفاده کنند.

برخورد قضایی با عوامل
تخلیه نخاله های ساختمانی
در مکانهای غیرمجاز

سرپرس��ت سازمان مدیریت پسماند ش��هرداری سیرجان از اجرای
طرح س��اماندهی نخالههای ساختمانی و پاکسازی معابر در حاشیه
و سطح ش��هر خبر داد .مهندس محس��ن بهاالدینی اظهار داشت:
طرح جامع س��اماندهی نخالههای س��اختمانی در سیرجان بزودی
آغاز شده و نخالهها و پسماندهای ناشی از فعالیت های ساختمانی
تنها در محلهای تعیین شده تخلیه میگردد.
وی ب��ا بیان اینکه خودروهای حمل نخاله س��اختمانی موظفند به
منظور جلوگیری از نازیبایی ش��هری تنها در محل های مش��خص
شده نخالهها را تخلیه کنند افزود :تخلیه نخاله های ساختمانی در
هر نقطه دیگری از ش��هر ممنوع اس��ت و طبق قانون هر خودرویی
ک��ه در محلهای غیرمج��از نخالههای س��اختمانی را تخلیه کند،
توقیف و به مراجع قضایی معرفی خواهد ش��د.وی افزود :همچنین
بر اس��اس ماده  20قانون مدیریت پس��ماندها ،خودروهای تخلیه
کننده پسماند در اماکن غیرمجاز ،عالوه بر مجازات های مذکور ،به
یک تا ده هفته توقیف محکوم خواهند ش��د و در صورتی که محل
تخلیه ،معابرعمومی ،ش��هری و بین شهری باشد ،به حداکثر میزان
توقیف محکوم می شوند.

عزاداری مردم سیرجان
در ا ّیام شهادت
امام اول شیعیان

◄ ◄ تکمله
حال ک��ه دولت با در نظ��ر گرفتن وضع
اقتصادی کش��ور ،در راس��تای تش��ویق
تولیدکنندگان و صنعتگران قدمی برداشته
بهتر است بانکها نیز سلیقهای رفتار نکرده
و بر اساس مصوبات عمل کنند تا بخشی
از مشکالت مردم خصوصاً کشاورزانی که
با انواع خشکس��الی ها و بیمحصولی ها
روبرویند کم شود.

م��ردم س��یرجان در ایام لیالی قدر و ش��هادت حض��رت امیر علیه
الس�لام با حضور در مساجد و تکایا ،با گذاشتن قرآن بر سر ،آیین
ویژه شب های قدر را پاس داشتند.
به گ��زارش خبرنگار م��ا همچنین هیأت های عزاداری س��یرجان
در روز بیس��ت و یکم ماه مبارک رمضان س��الروز شهادت امام اول
ش��یعیان به سینه زنی و زنجیر زنی پرداختند .این مراسم از مقابل
هی��أت ثاراهلل در تقاط��ع دکتر صادقی آغاز و تا مس��جد اعظم در
انتهای بازار ادامه یافت .گزارش خبرنگاران ما از س��ایر ش��هرهای
اقماری و بخش ها ی تابعه نیز حاکی اس��ت نظیر این مراس��م در
آن مناطق برگزار شده است.

سربازان وظیفه
دانشجو میشوند؟

سربازان وظیفه که تحصیالت دانشگاهی داشته اند
میتوانند در دانشگاه علمی کاربردی تحت آموزش
پودمانی باش��ند تا پس از اتمام دوره خدمتسشان
امکان اشتغال به کار برایشان فراهم شود به گزارش
«تابناک» ،چند روز پیش خبرگزاریها از قول دکتر
محمدحسین امید ،رئیس دانشگاه علمی کاربردی
نوشتند :این دانشگاه دارای برنامه پنج سالهای است
که درحال حاضردر سال دوم این برنامه قرار دارد و
شاخصهای عملکردی آن تدوین شده است.
اقدامات انجام شده در دانشگاه نیز ،منطبق بر همین
برنامه راهبردی پنج ساله است .البته نقاط ضعف و
قوت در برنامه راهبردی باید شناس��ایی و برطرف
شود .اما تغییر مدل نیز یک تغییر کلیدی و اساسی
است و تا زمانی که گفتمانسازی صورت نگرفته،
نمیتوان مطرح کرد.وی درادامه این نشست که با
اس��اتید و مدیران مراکز آموزش عالی برگزار ش��د
گفته است  :همه س��ربازان وظیفه که تحصیالت
باالتر از دیپلم دارند تحت پوشش آموزش پودمانی
قرار میگیرند که پس از خدمت س��ربازی بتوانند
مشغول به کار شوند.

تغییر نام آرامستان
به بهشت رضا (ع)

الس�لام) تغیی��ر پیدا کرد .به
نام آرامس��تان به بهش��ت رضا (علیه ّ
گزارش روابط عمومی ش��هرداری این تصمیم در دیدار مس��ئوالن
ش��ورا و شهرداری با امامجمعه س��یرجان اتخاذ شد و آرامستان به
السالم) تغییر نام پیدا کرد.
بهشت رضا (علیه ّ
شایان ذکر اس��ت دفن اموات از مدتی قبل در بهشت زهرا ممنوع
شد و از این پس در بهشت رضا (آرامستان) دفن خواهند شد.

توضیح و تصحیح

در س��تون معرفی خیری��ن دوهفته قبل ،نام خی��ر محترم مصیب
گنجعلیخان��ی به اش��تباه زنده یاد گنجعلی خانی بیان ش��ده بود
ک��ه ضمن پوزش از ایش��ان و خانواده محترم بدینوس��یله تصحیح
می شود.

نور چشممان

جناب آقای محمد خواجویی

آیدا محیاپور

انتصاب شایسته جنابعالی به عنوان معاون
مدیرکل و مدیر امور مالیاتی شهرستان
سیرجان را صمیمانه تبریک عرض مینماییم.
موفق و سربلند باشید.

کسب رتبه برتر در المپیاد ریاضی واترلو
بینالمللی در انجمن ریاضیدانان جوان
را تبریک عرض نموده ،امیدواریم همواره
نظارهگر شما در قلههای افتخار باشیم.
خاله زهرا ،خاله اقدس و هستی

مجتمع رنگدانه-نانونخ و گرانول سیرجان

جناب آقای محمد خواجویی

جناب آقای محمد خواجویی

انتصاب بجا و شایسته شما به عنوان معاون
مدیر کل و مدیر امور مالیاتی شهرستان
سیرجان را تبریک عرض مینمایم .موفق و
سربلند باشید.

انتصاب بجا و شایسته شما به عنوان معاون
مدیر کل و مدیر امور مالیاتی شهرستان
سیرجان را تبریک عرض مینمایم .موفق و
سربلند باشید.

ابراهیم خواجویی

روابط عمومی دانشگاه صنعتی سیرجان

جناب آقای

محمد خواجویی

انتصاب جنابعالی به سمت معاون مدیر کل و مدیر امور مالیاتی
شهرستان سیرجان که نشان از درایت و شایستگی شماست را
صمیمانه تبریک عرض می نمایم ،آرزومند توفیقات روز افزون شما در
تمامی مراحل زندگیتان هستم.

حسین خواجویی

