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خبر

 شماره 1141
 شنبه  17شهریور 1397

شکایت کشاورزان و انتقاد نمایندگان از تأخیر در اجرای استمهال وامهای کشاورزی

تعلل بانکها در اجرای دستور دولت

نقدی کوتاه بر یک مصاحبه

کدام بیمارستان و با کدام مجوز؟

 یک کشاورز سیرجانی :چرا مثل داستان شاه و فتحعلی شاه دولت میبخشد ولی بانکها که زیرمجموعه همین دولت هستند نمیبخشند!؟
نگارستان
با وجود گذشت مدت زیادی از دستورالعمل
تمدید مهلت بازپرداخت وامهای کشاورزی
و جب��ران خس��ارات وارده به کش��اورزان
ب��ه خاطر خشکس��الی اما این بخش��نامه
دولت هنوز از س��وی بانکها اجرا نش��ده و
کماکان برای وام گیرندگان اخطار دیرکرد
و درخواس��ت پرداخت اقس��اط فرس��تاده
میشود .این موضوع در شهرهایی که بخش
مهمی از اقتصاد شهرستان برپایه کشاورزی
بنا نهاده شده بیشتر قابل لمس است.
س��یرجان از جمله همین شهرهاس��ت که
همچون جیرفت و رفس��نجان از بیشترین
سطح زیرکشت برخوردار است .بهخصوص
در بحث پسته که با  65هزار هکتار پس از
رفسنجان بیشترین سطح زیر کشت پسته
اس��تان را در اختیار دارد و اتفاقاً بیشترین
آسیب هم به کش��اورزان و تولیدکنندگان
پسته وارد شده اس��ت .کافی است بدانیم
از میزان برداشت  40تا  50هزار تن پسته
سیرجان در س��الهای گذشته این میزان
در سال جاری به کمتر از  5هزارتن رسیده
و این یعنی یک فاجعه در کش��اورزی این
شهر .همین جاس��ت که داد کشاورزان به
خاط��ر این میزان آس��یب و عدم همکاری
بانکه��ا درآم��ده اس��ت .محمود اس��دی
زیدآبادی از کش��اورزان خرده مالک پسته
در تم��اس خود ب��ا نگارس��تان میگوید:
داس��تان «ش��اه بخش��یده ،فتحعلی شاه
نمیبخش��د» را ش��نیدهاید .حاال حکایت

دولت اس��ت که بخش��یده ولی بانکها که
زیر نظر دولت هس��تند هنوز میگویند ما
خبر نداری��م یا اگر خب��ر دارند میگویند
دستورش نرسیده! او گفت :بانکها زرنگ
هس��تند و در این گیرودار اگ��ر مث ً
ال برای
 50نفر اخطار بفرس��تند و  5نفر برود پول
وامش را بدهد به نفعش��ان اس��ت و برای
همی��ن تعلل میکنند و بخش��نامه دولت
را اگر حتی رسیده باش��د به درستی اجرا
نمیکنن��د و چ��وب ای��ن تعلل ب��ه ُگرده
کشاورزان میخورد .او گفت :نمیدانم چرا
دولت پس از یک بخش��نامه آن را خودش
دنبال نمیکند.
◄ تشکیل کارگروه در استان
کشاورزان شاکی یکی دوتا نیستند و نمیتوان
اظه��ارات همهی آنه��ا را بهخاطر کمبود جا
پوش��ش داد اما موضوع را که پیگیری کردیم
مطلع شدیم کارگروه اجرایی این دستورالعمل
در استان و شهرس��تان ها تشکیل شده .این
کارگروه مرکب از نمایندگان س��ازمان جهاد
کش��اورزی ،اس��تانداری و بانکه��ای عامل
تش��کیل و جلساتی هم داشتهاند هر چند که
هنوز به مرحله اجرا نرس��یده و در چند نوبت
سرپرست استانداری کرمان از بانکها خواسته
آن را اجرای��ی کنند .ئیس جهاد کش��اورزی
سیرجان هم در پاسخ نگارستان این موضوع
را تأیید کرد و گفت :این کارگروه در سیرجان
تشکیل شده و تا به حال دوجلسه داشتهایم و
قرار اس��ت سومین جلسه را هم در این رابطه
به زودی داشته باشیم .مهندس محمودآبادی
افزود :در جلسات قبلی بانکهای عامل مکلف

برای تشویق
آرمان گهر به
ورزشگاه بروید

شدند فهرس��تی از کش��اورزان بدهکار تهیه
کنند و بیاورن��د تا پیرامون آن تصمیم گیری
ش��ود .او گفت :فقط خشکسالی و آسیبهای
مرب��وط به مهر  96تا مهر  97مش��مول این
بخش��نامه میش��ود البته مصوبهای که بوده
مربوط به تاریخ  21تیرماه است که امکان دارد
از آن تاریخ به بعد مش��مول این قانون نشود.
مدیرکشاورزی سیرجان در پاسخ این سؤال که
میزان خسارات کشاورزی در سیرجان چقدر
اس��ت گفت :فقط در بحث پسته حدود 800
میلیارد خسارت وارد شده که با خسارتهای
وارده از ناحیه خشکسالی به سایر محصوالت
در مجم��وع نزدیک به یکهزار میلیارد تومان
خسارت در این شهر داشتهایم.
◄ صدای نمایندگان هم درآمد
در حالیکه بیشترین خسارات خشکسالی
اس��تان مربوط به ش��هرهای س��یرجان و
رفس��نجان در بحث پسته است نمایندگان
ای��ن دو ش��هر در تذکرات خ��ود به وزارت
کش��اورزی خواس��تار تعیی��ن تکلی��ف
بخش��نامهای ب��رای اس��تمهال وامه��ای
کشاورزی شدند که پیشتر در هیأت وزیران
به تصویب رسیده اما بانکها از اجرای آن تا
کنون به بهانه دریافت نکردن ابالغ آن سر
باز زدهاند .احمد انارکی نماینده رفسنجان
و عضوکمیس��یون اقتص��ادی مجل��س از
بیتوجهی دولت به اس��تمهال  ۳ساله وام
کش��اورزان این هفته انتقاد ک��رد و گفت:
بیتوجهی ب��ه این موضوع��ات روند تولید
محصوالت کش��اورزی را با مش��کل مواجه
خواه��د ک��رد .وی در نشس��ت علنی روز

تیم فوتب��ال آرمان گه��ر س��یرجان (جهادنصر)
که س��ال گذشته با هدایت قاسم ش��هبا توانست
در میان  90تیم به لیگ دس��ته دوم کش��ور راه
پیدا کند ،عصر امروز ش��نبه  17ش��هریور اولین
مس��ابقه اش را در لیگ دس��ته دوم کشور مقابل
تیم شهدای بابلسر در استادیوم تختی برگزار می
کن��د .از عالقمندان فوتبال خواس��ته ش��ده برای
حمایت از تیم همش��هری عصر امروز به ورزشگاه
تختی بروند .این مسابقه ساعت 16/30برگزار می
ش��و.د

سهش��نبه ،مجلس در تذکر شفاهی خود با
اشاره به اینکه «تذکر من به سرپرست وزارت
اقتصاد در خصوص عدم استمهال وامهای
کش��اورزی اس��ت» گفت :نگذارید بیش از
این به کش��اورزی منطقه آسیب وارد شود.
شهباز حس��نپور نماینده مردم سیرجان و
بردسیر نیز در همین رابطه از برگزاری چند
نشست با مسئوالن وزارتخانههای اقتصاد
و کش��اورزی خبر داد و گفت« :اگر بیش از
این تعلل شود موضوع را در صحن مجلس
مطرح خواهد ک��رد ».اما نکته جالب اینکه
معاون وزیر جهادکشاورزی هم خود در این
رابطه منتقد وضع موجود است و از بانکها
خواسته دس��تورالعمل دولت را اجرا کنند.
عبدالمهدی بخش��نده گفت :بانک مرکزی
دس��تور اس��تمهال  ۱۲هزار میلیارد تومان
تسهیالت خسارات و خشکسالی را سریعتر

بلندترین
نقاشی
گروهی

ابالغ کند .به گزارش مهر وی در نشس��ت
ش��ورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی
خط��اب به وزیر صنعت معدن و تجارت که
در غیاب وزیر اقتصاد بهطور موقت ریاست
جلس��ه را بر عهده داش��ت ،گفت :دس��تور
استمهال  ۱۲هزار میلیارد تومان تسهیالت
خس��ارت و خشکسالی کشاورزی در پایگاه
اطالعرس��انی دولت قرار گرفته اما تاکنون
بانک مرکزی این دستور را به بانکها ابالغ
نکرده اس��ت .وی اضافه ک��رد :اگرچه این
دستور استمهال برای دولت  ۵هزار میلیارد
تومان بار مالی داشت اما دولت در راستای
کمک به کشاورزان و بخش کشاورزی این
تسهیل را انجام داد و اگر بانک مرکزی هر
چه زودتر این دستور را ابالغ نکند با توجه
به سررس��ید این تسهیالت بخش زیادی از
کشاورزان با مشکل مواجه میشوند.

یکی از بلندترین نقاش��ی ها با موضوع آب فردا یکشنبه  18شهریور
ماه ساعت  9صبح در پارک فردوسی ( پارک  17شهریور ) بر روی
پارچه ای بزرگ اجرا می شود .
این ورکش��اپ نقاش��ی رایگان به منظور فرهنگ سازی در زمینه ی
مص��رف بهینه آب ب��ا گردهمایی خانوده ها در کن��ار فرزندان اجرا
خواهد شد .این برنامه مفرح هنری در دو رده ی سنی زیر و باالی
 18س��ال با تکنیک رنگ پالس��تیک بر روی پارچه با سبک آزاد با
حضور خانوده ه��ا در کنار یکدیگر صورت می گیرد .افراد داوطلب
حضور و مش��ارکت در این نقاشی نیاز به آوردن هیچ کدام از ابزار
نقاشی را ندارند .

برای اولین بار با حضور تیم های خارجی صورت گرفت:

سیرجانمیزبانکشتیبینالمللی

روزه��ای پنجش��نبه و جمعه ،س��یرجان
میزب��ان کش��تیگیران نوج��وان ایران و
کش��ورهای اکراین ،ارمنستان ،آذربایجان
و ایتالی��ا ب��ود .مدی��ران اداره ورزش و

هیأت کشتی شهرس��تان و استان قبل از
آغاز مس��ابقات در یک نشس��ت خبری به
تش��ریح جزئیات این مسابقات پرداختند.
به گزارش خبرنگار ما در این نشست ابتدا

دکتر گل محمدی رئیس اداره ورزش بیان
داشت :این سومین دوره مسابقات کشتی
بینالملل��ی نوجوانان با ن��ام «جام یادگار
امام» است که به میزبانی سیرجان برگزار
میش��ود و در دورگذش��ته این مسابقات
در خوزس��تان انجام ش��د که با قهرمانی
خوزس��تان نماینده ایران به پایان رسید.
وی دلی��ل میزبانی س��یرجان را بهخاطر
ظرفیتهای ویژه این شهر و عملکرد خوبی
که در کشور و استان داشته است ذکر کرد
و گفت :سال گذشته که مسابقات کشتی
جام ش��اهد قرار بود در س��یرجان برگزار
ش��ود اما بهدلیل مشکالت فنی و نداشتن
چارتر برگزار نشد ،آقای خادم همان زمان
قول برگزاری مس��ابقات بینالمللی ردهی

نوجوان��ان را به ما دادند که به قولش��ان
عم��ل کردند .رئیس اداره ورزش و جوانان
گفت :توسعهی کشتی س��یرجان از 5-4
س��ال پیش شروع شده و با تالش هیأت و
برنامههای مدونی که دارد زیر ساختهای
آن تقویت و پیشرفت قابل توجهی داشته
است .وی افزود :اکنون فدراسیون نگاهش
بعد از مرکز اس��تان به سیرجان است چرا
که نش��ان داده ظرفیت و توانایی برگزاری
مس��ابقاتی در س��طح بین المللی را دارد.
وی اف��زود :در همین مس��ابقات عالوه بر
تیمه��ای خارج��ی و داخلی ،ی��ک تیم از
اس��تان کرمان حضور دارد که بیش��ترین
نفراتش کشتیگیران س��یرجانی هستند
بهصورتی که  8سیرجانی و  2جیرفتی در

تیم حضور دارند .در این نشست خبری که
مسئوالن هیأت کشتی سیرجان و استان
نیز حضور داش��تند اعالم ش��د با پیگیری
های بعدی انش��ااهلل میزبانیهای دیگری
نیز از فدراس��یون کش��تی برای برگزاری
مسابقات بینالمللی خواهیم گرفت.
ش��ایان ذکر اس��ت که به دلیل همزمانی
مس��ابقات با چاپ ق��ادر به اع�لام نتایج
نهایی مس��ابقات نش��دیم اما تنها با خبر
ش��دیم تیم های ایران ال��ف و آذربایجان
به دیدار فینال مس��ابقات بین المللی در
س��یرجان راه پی��دا کردن��د و تیم کرمان
نیز با کش��تی گیران سیرجانی اش برای
کس��ب مقام هفتم قرار بود ب��ا تیم ایتالیا
مسابقه بدهد.

اکبر اسدی
هفته گذش��ته مصاحبه جناب قربانی دبیر محترم مجمع خیرین سالمت
سیرجان را با نگارس��تان خواندم که از تصمیم به احداث یک بیمارستان
فوق تخصصی درزمین اختصاصی بنیادفاطمیه در مجاورت فرمانداری خبر
داده بود .من به ش��خصه از تالشهای بدون چش��م داشت جناب قربانی
که به نوش��ته نگارستان دارای انگیزه باالیی در خدمت به مردم است -تش��کر میکنم و بدون اغراق او را در دلم میستایم اما باید یادآور شوم نه
جناب قربانی از صدورمجوزها بر اساس معیار جمعیت بیاطالع است -چون
س��ابقه کاری ایش��ان این فرضیه را رد میکند و نه احتماالً قصد احداث
آن را بدون اخذ مجوز از دس��تگاههای ذیربط دارد  -مثل تجربه تأس��یس
بدون مجوز داروخانه هاللاحمرکه درسی سال قبل که چون استخوان در
گلوی هاللاحمر گیر کرده است -البته در نیت خیر ایشان برای تأسیس
داروخانه در آن شرایط تردید نداریم ،همچنین در نیت خیر جناب قربانی
نیز برای تأسیس بیمارستان فوقتخصصی که دنبال مقدمات آن با زحمت
هستند نیز تردید نیست اما پر واضح است که مسئله بیمارستان با مسئله
داروخانه زمین تا آس��مان فرق دارد وانگهی اخذ مجوز هم به این راحتی
میس��ر نیست ولو آنکه کلنگ آن را پروفسور شهریاری«رئیس کمیسیون
بهداشت و درمان مجلس» به زمین زده باشد و یا از حمایت «مرد شناخته
ای در مجلس چون جناب حسنپور» برخوردار باشد .جناب قربانی حتماً
روز افتتاح بیمارستان جدید امام رضا (ع) را بهخوبی بهیاد دارند .وزیر فعلی
بهداشت و درمان در روز افتتاح این بیمارستان و درپی درخواست نماینده
مردم سیرجان مبنی بر باقی ماندن بیمارستان امام رضای سابق به خدمات
درمانی تحت لوای همان بیمارستان سابق -به عنوان یادگار دکترصادقی
 مخالفت کردند و گفتند طبق چارت وشاخص جمعیتی ،شما درسیرجانفقط میتوانید یک بیمارس��تان دولتی داشته باش��ید وهرگز اجازه صدور
مجوز دو بیمارس��تان را ندادند ویا مرکز ام.آر .آی حکیم سیرجان با وجود
گذشت ده سال از تأسیس هنوزمجاز به عقد قرارداد باسازمانهای بیمهگر
نشده هر چند که با رایزنی نماینده محترم برخی خدمات آن محقق شده،
حال چگونه و برمبنای کدام مجوز میتوان برای یک شهرستان با جمعیت
کمتر از  ۳۰۰هزارنفر یک بیمارستان فوق تخصصی احداث کرد؟ ومهمتر
آنکه صدورمجوزها واخذ مجوز اولیه در قدم اول در حیطه دانش��کده علوم
پزش��کی و درنهایت گذر از از«هفت خوان» وزارت بهداشت و درمان است
اما حاال چرا متولیان بهداش��ت و درمان این شهر آن را بر زبان نمیآورند
دو حالت بیش��ترندارد یا عدم اش��راف بر ضوابط ومقررات است یا سکوت
مصلحتی به مصداق «خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو»
ام��ا از موضوع مهم مجوز بگذریم مکانیاب��ی هم در احداث مراکز درمانی
یک بحث مهمی است .سؤال این است چرا این بیمارستان بهجای احداث
در زمین میلیاردی بنیاد فاطمیه و فاصله کم از بیمارستان جدید در بلوار
هج��رت ،آیا بهتر نبود درزمینهای مازاد بیمارس��تان قدیم امام رضا (ع)
ساخته میشد تا هم نام خیر بزرگ شهرستان -دکترصادقی-که این روزها
روح آن مرحوم به دلیل تعطیلی بیمارستانش در عذاب است ،آرام میشد
وهم مردم حاش��یه ش��هر مثل محلههای بدرآباد و آباده و دیگرمناطق آن
س��وی شهر دسترس��ی آس��انتری به خدمات پیدا میکردند وهم زمین
بنیادفاطمیه بهعنوان یک س�رمایه عظیم برای طرحهای دیگری
حفظ می شد.
اما نکتهای دیگر :در ش��هری که بیمارس��تان بزرگ��ی چون دکترغرضی
باالی  ۵۰درصد جمعیت بیمه شدگان شهر را تحت پوشش درمان خود
دارد ،بیمارستان جدید امام رضا فعال است ،بیمارستان پایگاه با چندین
درمانگاه و کلینیک در سطح شهر فعال اند ،گل گهر درحال ساخت یک
بیمارس��تان تخصصی جدید است ،هالل احمر ،بنیادفاطمیه و نهادهای
دیگر در این شهرخدمات درمانی ارائه میدهند و مردم به ناچار به دلیل
نداشتن برخی بخش های تخصصی عازم یزد و کرمان و شیراز میشوند
آیا بر اس��اس «نیاز س��نجی» ضرورت تأس��یس بخشهای تخصصی در
بیمارس��تانهای موجود توجیه بیشتری ندارد تا ایجاد بیمارستان جدید
بهخص��وص آن که این ش��هر به وجود مراکزی چون «بخش س��وانح و
سوختگی» و یا « آنژیو گرافی قلب» نیاز بیشتری دارد تا راه اندازی یک
بیمارس��تان دیگر؟ از قدیم گفتهاند یک ده آباد بهتر از صد شهر خراب
است و بر همین اساس آیا بهتر نیست به جای اینکه این شهر سه چهار
بیمارس��تانضعیف داشته باشد داری مث ً
ال دو بیمارستان کامال مجهز با
انواع بخشهای تخصصی باشد؟
در پایان با تقدیر مجدد از تالشهای دلسوزانه دبیر مجمع خیرین سالمت
پیش��نهاد می کنم در جمع اعض��ای محترم هیأت مدی��ره آن مجمع از
پزشکان متخصص بیشتری استفاده شود تا در کنار جنابعالی بهعنوان یک
سرمایه مجرب و همکاران محترم دیگر با گسترش اتاق فکر دقیقاً به تمام
این «نیازسنجیها» و «مکان سنجیها» پاسخ داده شود و مجمع خیرین
س�لامت سیرجان همانطور که اعالم شده همچنان در رتبه اول کشور در
همه بخشها قرار داشته باشد.

