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یک خبر خوب از وزیر جهاد کشاورزی

استمهال دوساله
بازپرداخت
وام هایکشاورزی



این مصوبه تا سه روز دیگر به شهرستان ها ابالغ و در
هر شهرستان کارگروه اجرایی آن تشکیل می شود
 پرداخت سود وامها در این دوسال بر عهده
سازمان برنامه و بودجه می باشد

وزیر جهاد کش�اورزی در حاش�یه جلسه روز
چهارش�نبه هیأت وزی�ران خبر خوب�ی برای
کش�اورزان و روستائیانی داش�ت که به دالیل
خشکس�الی اق�دام ب�ه دریاف�ت وام در قالب
تس�هیالت کش�اورزی کردهاند .او اعالم کرد:
براس�اس مصوبه جدید که امروز تصویب شد،
دولت با اس�تمهال بازپرداخت وام کش�اورزان
خسارت دیده ناشی از خشکسالی ،سرمازدگی
و گرمازدگ�ی به مدت  ۲س�ال موافقت کرد .به
گ�زارش پایگاه اطالعرس�انی دول�ت ،محمود
حجتی آنروز در جمع خبرنگاران افزود :امروز
دولت مصوبه خوبی را در خصوص استمهال باز
پرداخت وام به کش�اورزان خس�ارت دیدهای
داش�ت که خشکس�الی موجب کاه�ش تولید
آنها شده بود.
وی اف�زود :براس�اس این مصوبه کش�اورزان
خس�ارت دیده در کش�ور برای وامهایشان
 ۲سال اس�تمهال گرفتند و س�ود آن توسط
بانکه�ا برآورد و به س�ازمان برنامه و بودجه
اعالم می ش�ود تا س�ود بانکها توس�ط این
س�ازمان پرداخت ش�ود .وی اظهار داش�ت:
مصوب�ه ام�روز برای اج�را تا س�ه روز آینده
به اس�تانها و شهرس�تانها ابالغ میشود و
ب�رای اجرای ای�ن مصوبه هیأتی متش�کل از
فرماندار ،مس�ئول جهاد کشاورزی و مسئول
بانک شهرستان تشکیل میشود تا با بررسی
موارد یاد ش�ده ،تصمیمهای الزم به بانکها
ابالغ تا عملیاتی شود.
◄ پرداخت  50درصد مطالبات گندمکاران:
وزی�ر جه�اد کش�اورزی همچنی�ن درب�اره
مطالب�ات گندمکاران گفت :براس�اس آمارها
تاکن�ون  4میلیون تن گندم خریداری ش�ده
ک�ه در مرحله نخس�ت قرار ب�ود ۵۰ ،درصد
مطالبات گندمکاران برای پرداخت هزینههای
کمباین و معیش�ت پرداخت شود که تاکنون
 ۴۶درص�د آن پرداخت ش�ده و بقیه آن بین
هش�ت تا  ۱۰روز آینده به حساب کشاورزان
واری�ز می ش�ود .وی اضافه کرد :قرار اس�ت

درخواست مدیریت برق شمال استان از مردم

دست یاری بهسوی شهروندان

مدیر روابط عمومی شرکت توزیع برق شمال استان کرمان گفت پیک بار مصرف برق در این استان
از اواخر ماه خرداد شروع شده و تا مرداد ماه نیز ادامه دارد و نیاز است ،مردم برای گذر از پیک بار
مصرف برق همکاری کنند .به گزارش ایرنا وی افزود :پیک بار مصرف برق استان مربوط به ساعت  13تا
 16و  20تا  23است که با اجرای طرح پیک سایی با همکاری منازل ،سازمانها ،موتور پمپهای کشاورزی
و صنایع استان قابل مدیریت است .وی با اشاره به کاهش بارندگیها در کشور تصریح کرد :در تابستان
سال جاری با مشکالتی در بحث آب و برق روبرو خواهیم بود و با توجه به شرایط و آمار اعال م شده حدود
پنجهزار مگاوات تولید نیروگاههای برقآبی کشور نسبت به سال گذشته کاهش خواهد داشت.

در مرحل�ه دوم  ۵۰درص�د پول گن�دمکاران
تأمین و پرداخت ش�ود ک�ه منابع آن از محل
تس�هیالت بانکی بهمیزان چهار هزار میلیارد
تومان ،ردیف بودجه و یارانهها تأمین خواهد
شد .
ب�ه گفت�ه وزی�ر جه�اد کش�اورزی ،اکن�ون
تس�هیالت الزم ب�رای توس�عه گلخانهه�ا،
پ�رورش ماهی در قف�س ،صنای�ع تبدیلی و
تکمیل�ی ،دامه�ای پرب�ازده و صنایع غذایی
و افزای�ش بهرهوری از محل صندوق توس�عه
ملی نیز داده میشود و مشکلی در این زمینه
وج�ود ندارد .وی اظهارداش�ت :ب�رای تأمین
س�رمایه در گ�ردش واحدهای مرغ�داری و
دامداری فعال نیز که ش�رایط الزم را داش�ته
باشند ،تسهیالتی ارائه میشود.
◄  40میلیارد خسارات کشاورزی در کرمان:
در همین حال رئیس سازمان جهاد کشاورزی
اس�تان کرم�ان مجموع خس�ارات ناش�ی از
خشکس�الی و کاهش بارندگی ،گرمازدگی،
س�رمازدگی ،سیل و طوفان در بخش باغبانی
و زراع�ت را قریب ب�ه  40میلیارد ریال اعالم
ک�رد .عب�اس س�عیدی اظه�ار ک�رد :عوامل
خسارتزایی متعددی از جمله خشکسالی،
نوس�انات دمایی در زمس�تان و اوائ�ل بهار،
طغیان آفات ناش�ی از خشکس�الی و ضعف
باغ�ات ،وزش باده�ای گرم ،تگ�رگ و … بر
کشاورزی استان تأثیر گذاشته و قریب به ۴۳
میلیارد ریال به کشاورزی استان ضرر رسانده
اس�ت .به گزارش ایس�نا وی اف�زود :کاهش
بارندگی طی چند سال گذشته مخصوص ًا سال
 ۹۶که کاه�ش حدود  ۶۹درص�دی بارندگی
نس�بت به دراز مدت را نشان میدهد ،استان
کرمان را با خشکسالی شدید ومتوسط روبه
رو نموده است .سعیدی گفت :مهمترین عامل
خسارتزای بخش کشاورزی استان ،افزایش
دمای فروردین س�ال جاری ب�ود که باعث از
بی�ن رفتن بیش از  ۸۰درصد محصول پس�ته
باغداران در سال  ۱۳۹۷شد.

امیر جهانش�اهی بیان کرد :افزایش جمعیت و تغییر س�لیقه در تبدیل کولرهای آبی به گازی و تغییر
سطوح رفاه اجتماعی در طول زمان ،به این افزایش مصرف برق دامن زده است.
وی اظهار داشت :عمدت ًا در فصل تابستان ،شرکتهای مدیریت تولید برق (نیروگاهها) ،برق منطقهای و
توزیع نیروی برق استانها بهویژه مناطق گرمسیری که اغلب تابستانهای باالی  40درجه دارند به دلیل
مصرف باالی برق بهویژه استفاده از کولر های آبی و گازی ،با پدیدهای به نام پیک بار مواجه هستند .وی
تأکید کرد :در این خصوص با توجه به برنامههایی که هر سال در راستای مدیریت مصرف انجام میشود
همواره کرمان جزو استانهای موفق و پیشگام کشور در عرصه مدیریت مصرف و کاهش پیک بار است.
وی ادامه داد :ش�رکت توزیع نیروی برق شمال اس�تان کرمان درسال گذشته موفق به کسب رتبه اول
کاهش پیک و همچنین رتبه اول مدیریت مصرف برق کشور شد .وی با بیان اینکه شبکه برق استان یکی
از پایدارترین شبکههای برق کشور است افزود :طرح کاهش یا قطع بار برنامهریزیشده ،استفاده از مولد
اضطراری ،طرح ذخیره عملیاتی صنایع و جابهجایی ساعات پیک بار در تابستان از جمله طرحهایی بود
که سال گذشته در استان اجرا شد.

مقام دوم کشور برای کشتیگیر سیرجانی
ه�ادی خواجویی کش�تیگیر فرنگی کار س�یرجانی عن�وان نایب
قهرمانی رقابتهای کش�تی فرنگی نونهاالن قهرمانی کش�ور را به
میزبانی استان لرستان کسب کرد.
ب�ه گزارش ایرنا ،هادی خواجویی نماین�ده وزن  44کیلوگرم از تیم
اس�تان کرمان به فینال رقابتهای کشتی فرنگی نونهاالن قهرمانی
کش�ور راه یاف�ت و پس از رقابتی نفس گیر ،مق�ام دوم این دوره از
مسابقات را بهدست آورد .یک تیم در قالب  12کشتی گیر 2 ،مربی و
یک سرپرست از استان کرمان در بخش کشتی فرنگی این رقابتها

حضور داشتند و س� ّید محسن هاشمی نیز بهعنوان داور اعزامی از
اس�تان کرمان قضاوت این مسابقات را انجام داد .پیکارهای کشتی
فرنگی ،طی هش�ت دور و  371کش�تی در  12وزن برگزار ش�د که
تیمهای خوزس�تان ،تهران و خراس�ان رضوی در جایگاه نخست تا
سومی بخش تیمی این رقابتها ایستادند .رقابتهای کشتی فرنگی
و آزاد نونهاالن قهرمانی کش�ور با حضور کش�تی گیرانی از سراسر
کشور از  10تیرماه در سالن شهید توکل خرم آباد لرستان آغاز شده
بود که تا امروز ادامه داشت.

افزایش ظرفیت سوخت رسانی در جایگاههای سی ان جی
مدیرعام�ل س�ازمان عمران ش�هرداری
گف�ت :ب�ا تعمی�ر اساس�ی س�ه جایگاه
سیانجی اتوبوسرانی ،ابن سینا و گمرک،
مشکالت این جایگاهها را برطرف کردیم
و با رفع نش�ت گاز ،انجام کالیبراسیون،
استانداردسازی ،نمای ظاهری جایگاهها،
آم�وزش اپراتوره�ای جایگاههای س�ی
ان جی ب�ا همکاری ش�رکت نفت و اخذ
گواه�ی الزم برای اپراتورها انجام ش�د.
به گزارش روابط عمومی ش�هرداری وی

فروش ملک
یک ملک تجاری واقع در بلوار دکترصادقی
روبروی بانک تجارت مرکزی به متراژ
 630متر زمین دوکله بفروش می رسد
شماره تماس 09131451224

با اش�اره به افزایش نازل در جایگاههای
سی ان جی در راستای باال بردن ظرفیت
و ت�وان سوخترس�انی ب�ه خودروه�ا
تصریح کرد :هم اکنون با تعمیر و برطرف
کردن مش�کالت فنّی و استانداردسازی
پمپه�ای گاز 15 ،ن�ازل ب�ه مجموع�ه
جایگاههای س�یانجی اضافه شده و در
این حوزه مش�کلی وجود ندارد .باستانی
از راهان�دازی خ�ط کام�ل سنگش�کن
جدید و رفع مشکالت آن نیز در راستای

افزایش تولید آس�فالت خبر داد و افزود:
در س�الجاری  8730ت�ن ان�واع مصالح
شکسته و  5156تن آسفالت در کارخانه
آسفالت تولید ش�د؛ ضمن اینکه یکی از
مش�کالت عم�ده حوزه آس�فالت ،بحث
ذخیره قی�ر بود که مخ�ازن و تانکرهای
موج�ود پاس�خگوی میزان ذخی�ره قیر
خریداری شده نیس�ت که در این راستا
عملیات اجرایی اس�تخر ذخی�ره قیر با
ظرفیت 2هزار تن در حال احداث است.

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.

اتحادیه شرکت های تعاون
روستایی شهرستان سیرجان

جناب آقای محمود اسدی
ریاست اتاق اصناف شهرستان

انتخاب جنابعالی به عنوان رییس اتاق اصناف
شهرستان سیرجان را صمیمانه تبریک عرض
نموده ،موفقیت و سربلندی روزافزونتان را از
درگاه خداوند متعال خواهانیم.

محمدعلی خوشبخت

تریبون آزاد خوانندگان

پیامک 3000 7258 :

 4491بعضی با ش��غلهایی که
دارند پول کاذب در میارند .به نظر من
نبای��د افراد از موقعیت و جایگاه خود
س��وء اس��تفاده کنند و آن را اهرمی
ب��رای پول درآوردن ق��رار بدن تا نان
حرام وارد شکم زن و بچه شان بکنند.
سوء استفاده از شغل و موقعیت کاری،
کار درس��تی نیس��ت .کمی وجدان ،
انص��اف و نیم نگاهی ه��م به قیامت
اگر باش��ه بد نیس��ت با این عمرهای
زودگذرکه آدمی شب میخوابد ولی
اطمین��ان ندارد فردا صب��ح از خواب
بلند شود! شخصیت ،آینده و روزگار
خودمان را خراب نکنیم .
 در پاری��ز چ��را مجس��مه دکتر
باس��تانی پاریزی را برداشته اند؟ آیا
نبای��د آیندگان از وج��ود مفاخر این
س��رزمین مطلع شوند؟ .لطفاً اعضای
ش��ورای پاریز رس��یدگی و پیگیری
کنند .دکتر باس��تانی ک��ه افتخارش
ب��رای پاری��ز اس��ت ک��م خدمت به
فرهنگ و تاریخ ای��ن مملکت نکرد.
ح��اال که او رفته چ��را بعضی ها باید
اینقدر قدرناشناس باشند.
 7041خیلی وقتا خودمان برای
خودمان بن بس��ت درست میکنیم.
من میخوام از مدیران ش��هرداری و
شورای ترافیک سؤال کنم از بلوار قائم
به س��مت شهرک نصر ازچه مسیری
باید رفت؟ همینط��ور از این بلوار به
مس��کنهای مهر؟ انته��ای این بلوار
را ب��رده اند در بیاب��ان و دور برگردان
گذاش��ته اند که دوباره برگردی س��ر
جای اول!
 2057ب��رای م��ن جالب��ه ک��ه
بعضیه��ا تو ذه��ن خودش��ون چه
توهم��ی دارند .رفتیم بگی��م آقا چرا
واحدهای ما را که دوس��ال پیش قرار
بوده ب��دی تحویل نمی��دی؟ چرا به
مردم دروغ گفتی؟ اومده تو یه روزنامه
میگه پش��ت این کارها سیاسی بازی
هست! .واقعا بعضی آدم های کوچک
چقدر خودشون رو بزرگ می بینند.
لطفا چاپ کنید ممنون .بنویس��ید
مال مردم خوردن نداره.
 1542واقعاً متأس��فم! مسئولین
آم��وزش و پ��رورش مس��ابقه حفظ
ق��رآن در بین دانشآم��وزان ابتدایی
برگزار میکنن��د ،دانشآموزان چقدر
استرس دارند و زحمت میکشند که
رتبه بیارند اما بعد از شش ماه میان به
نفرات اول شهرستان جایزه دفترچه
و م��داد رنگی میدهن��د! این نه تنها
باعث دلگرمی نمیشه که انگیزه قرآنی
بچهها رو هم ضعیف میکنه.
 2765با عرض سالم،کاش دولت
فکري هم براى مش��اغل آزاد ميکرد
همه که کارمند نيستند تا همون ده
درصد افزايش حقوق شامل حالشون
بش��ه .کرايه مغازه،کراي��ه خونه ،پول
بيمه که باي��د بهصورت آزاد پرداخت
کنيم ،قبضهاي خون��ه و مغازه و يه
عالمه قس��ط وام ،مشتري هم که نود
درصد کم شده چکار کنيم؟ سرمون
رو بذاري��م بميريم؟ الاقل مبلغ بيمه
مشاغل آزاد رو کمتر کنيد اونها هم
آدمند فقط چون پارتي نداش��تن به
شغل آزاد رو آورده اند.
 3252ما اهالی شهرک ابوالفضل
در اراضی س��عید آباد وجود اس��تخر
آب وسط کوچه و بوی گند آن باعت
مریضی بچههایمان ش��ده و پش��ه و
مگسها امانمان را بریده.
 4179 پیش��نهاد میگردد واحد
زیباس��ازی ش��هرداری س��یرجان با
طراح��ی و اجرای مناظ��ر و تصاویر
مش��اهیر و بزرگان همشهری توسط
هنرمندان بومی نسبت به زیباسازی
بلوار شهید امین عباسی اقدام نمایند.
سپاس

 4306خدای��ا ! ب��ه ق��درت و
معجزه ی بیپایان خود «من و تمام
خوانن��دگان این پیام هایم را تا صبح
جمعه ی موعود زن��ده بدار تا خودم
خبر آمدن و ظهور م��والی خوبم را
به همه شان مژده دهم  .اللهم عجل
لولیک الفرج و العافیه و النصر.
 7518در بلوار گلستان،گلستان
 ۱۸اف��ت ولت��اژ برق داریم .وس��ایل
برقیمان آسیب دیدهاند خواهشمند
اس��ت اداره برق رس��یدگی نماید .با
تشکر و سپاس
 4179س�لام ،بدینوس��یله
فرارس��یدن 14تیر ماه،گرامیداشت
روزقل��م رابه تمامی مدیران ش��ریف
و دس��ت اندرکاران پرتالش نشریات
محلی س��یرجان صمیمانه تبریک و
خداقوت میگویم .گامهایتان اس��توار
و قلمهایت��ان پای��دار وبرق��رار ب��اد.
(جهانش��اهی از دوستداران فرهنگ،
ادب و هنر)
 9212چن��د وق��ت پیش بایک
خودرو پارک که متعلق به یک خانم
وکیل بود تصادف کردم .رفتم درب
خانهشان را زدم و اطالع دادم .چون
ماشینش مدل باالبود و تمام قطعات
جل��و را که من هم نزده بودم عوض
کرد وفاکت��ورش را اجرا گذاش��ت.
بیم��ه هفت میلیون داد اما من باید
10میلیون بپردازم به حساب دادگاه.
حاال باید ماش��ینی که باهاش خرج
زندگیم را میدهم بفروش��م وگرنه
به زندان میروم .این صاحب ماشین
خدا نشناس تمام زندگیمو برهم زد.
 4454لطف��اً مس��ئولین امر در
خصوص خاموش��ی چند ماهه بلوار
س��ردار ش��هید ا ...دادی یه توضیح
بدهند و ش��ما هم خواهشمند است
پیگیری عاجل بفرمائید .ممنون.
 8763باس�لام .آیاکسی نیست
به کار این دندان پزشکیها نظارت
داشته باش��ه؟ بخدایک کارگرساده
هس��تم دندون دخت��رم دردگرفته
بودبردم��ش کلینی��ک [ ]....اول که
22توم��ان ویزی��ت بع��د15 ،تومان
عک��س بعده��م گف��ت هردندونی
350خ��رج داره .نداش��تم ب��دم
برگش��تم .بی انصاف  40هزارتومان
از م��ن گرفته ولی هیچ کاری انجام
نداده .خواهش��اً مطرح کنید ببینید
اینه��ا که با امکانات همین مردم به
اینجا رس��یدن چگونه خون مردم را
می مکند؟
 2263با س�لام و خسته نباشید
واقعاً جای س��ؤال و تأس��فه که چرا
در رابط��ه با آس��فالتهای خیابانها
هیچ کس جوابگو نیست و رسیدگی
نمیش��ه روستاها از ش��هر سیرجان
کوچه و آسفالت مساعدتری دارند.
 9012دورهه��ای مه��ارت
زندگ��ی همس��رداری فرزندپروری و
روانشناس��ی رو گذروندم تحصیالت
حوزوی دارم اگه بشه مهارتها رو به
افراد یاد بدیم جلوی خیلی از طالقها
و بزهکاریه��ا گرفته میش��ه .رفتم
داوطلبان��ه فرمان��داری بگم حاضرم
آموخته هام یاد همشهریهام بدم اما
قبول نکردند حتی چندبار دفتر امام
جمعه رفتم ولی تأثیری نداشت .ای
کاش شما پیگیری میکردید.
 7950خواستم با پیگیری شما
و مس��ئولین محترم شهر درخواست
توساز شرکت جهان
کنم نتیجه ساخ 
که قرار بود زودتر از موعد تحویل بده
بعد از دوس��ال تس��ویه حساب اعضا
چی ش��ده درصورتی که مدیریت و
اعضای هیأت مدی��ره از جواب دادن
به مردم نسبت به تکمیل و واگذاری
واحدهایی مربوطه امتناع میکنند و
دنبال کار خودشان هستند.

مرد نکونام نمیرد هرگز17 / .....
از ش�مارههای قبل در این س�تون معرفی افرادی را ش�روع
کردهای�م ک�ه در امور خیر از بقیه پیش�ی گرفت�ه و در دنیا و
آخرت برای خود توشهای اندوختهاند ...
◄ مرحوم حاج سید مهدی هاشمی
در واقع زندگی انس��انهای نیکوکار  -از تولد تا
مرگ – پر اس��ت از زیباییها و خاطرات نیک و
ماندگار .خاطراتی که در آن با فکر خداپسندانه
کم��ک به رفع دردهای نیازمن��دان ودردمندان
ش��ده و از پس��ندیدهترین کارهاس��ت  .درواقع
رسالت مردمان خیر اندیش ونیک نهاد پیوسته
آن��ان را به نیک��و کاری واجر وپاداش��ی خدایی
میخواند تا زمینه خدمترس��انی خ��ود را در
سید مهدی
عرصههای مختلف فراهم کند .نیکو کار ارجمند زنده یاد حاج ّ
هاش��می که از خیرین بنام سیرجانی است همواره به امور خیریه و وقف
عالقهمند بود  .این زنده یاد در س��ال 1378یک قطعه زمین به متراژ225
متر مربع در محل چهار راه ابوریحان وقف جمعیت هالل احمر نمود تا برای
عمل خیر در جهت رفع مشکالت خلق از آن استفاده شود .یقیناً این عمل
او و س��ایر اعمال خیرخواهانهاش در زندگی موجب رضای خدا و خلق خدا
خواهد بود و دعای خیر صدها نیازمند بدرقه راهش میباشد .
نام نیکو گربماند زآدمی /به کزو ماند سرای زرنگار

