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051 - 37634000
تلفن:
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2000999
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جامعه
در جلسه ستاد پیگیری اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی مطرح شد:

اتمام حجت دادستان با مسئوالن بانک کشاورزی
ریگی

در صــــورت بــی تــوجــهــی مــســئــوالن بانک
کشاورزی به تعهدات با آن ها برخورد قانونی

می شود.
به گزارش «سیستان وبلوچستان» ،دادستان مرکز استان
روز گذشته در چهارمین جلسه ستاد پیگیری اجرای
سیاست های اقتصادی مقاومتی که با حضور اعضای این
ستاد ،جمعی از مدیران ارشد استانی و تولید کنندگان
در سالن جلسات دادگستری استان برگزار شد گفت:
یکی از مشکالت پیش روی تولید کنندگان از جمله
مرغداری ها ،لبنیاتی ها ،گلخانه داران و  ...این است
که بانک ها به عنوان شرکای واحدهای تولیدی تا زمان
سوددهی منتظر نمی مانند و با فشارهایی که به دریافت
کنندگان تسهیالت اشتغال زایی وارد می کنند ،سبب
بروز مشکالت و تعطیلی واحد های تولیدی می شوند.
حجت االســام والمسلمین «علی موحدی راد» افزود:
مشکل دوم تولید کنندگان با بانک کشاورزی در زمان
اجرای طرح و وثیقه مد نظر بانک هاست که خارج از محل
اجرای طرح اقدام به ارزیابی و گرفتن وثیقه می کنند،
حضور نداشتن کارشناس دادگستری در هنگام ارزش
گذاری ملک گیرنده تسهیالت از دیگر مشکالتی است که
گریبان گیر واحدهای تولیدی است.
وی اضافه کــرد :با توجه به مشکالت موجود و محقق
نشدن تعهد دولت به واحدهای تولیدی در بخشودگی
جریمه های بانکی ،این مشکل همچنان بر دوش تولید
کنندگان باقی مانده و سبب معوقات بانکی این واحدها
شده اســت .وی بیان کــرد :جلساتی با مسئوالن بانک
کــشــاورزی دربــاره مشکالت تولید کنندگان برگزار و
تصمیم هایی با نظر کارشناس رسمی دادگستری برای
جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی به دلیل معوقات
بانکی عقب افتاده گرفته شد و مسئوالن این بانک برای
همکاری با تولید کنندگان و راه اندازی واحدهای تعطیل
شــده و رفــع مشکالت آن ها قــول مساعد دادنــد که در
صورت عمل نکردن به توافق ها ،دادستانی ورود می کند
و دستور بازداشت مسئوالن این بانک را خواهد داد .وی
اضافه کرد :باید حتما کاالهایی که از طریق مرز وارد می
شود مانند برنج و دیگر موارد قبل از توزیع ،مورد آزمایش
های الزم قرار گیرد و سالمت مصرف آن ها مورد تایید
اعالم شود.

گیاهان دارویی

از مبادی قانونی با نظارت دام پزشکی پیگیری شود .وی
گفت :باید واردات دام قانونمند و در ورود قانونی دام زنده
به کشور و استان هم تسهیل شود تا مشکالت این حوزه
برطرف شود بنابراین کارگروهی تخصصی برای رفع این
مشکل با حضور متولیان امر و بخش خصوصی و سرمایه
گذار تشکیل و مشکالت این حوزه به طور خاص پیگیری
و برطرف شود.

معضل ورود دام های زنده

موضوع دام های زنده بومی و غیر بومی در استان به یک معضل تبدیل شده است

پرداخت تسهیالت؛ عمده مشکالت تولیدکنندگان

رئیس کل دادگستری استان هم گفت :عمده ترین
مشکالت تولیدکنندگان بــا بــانــک هــا بــه وی ــژه بانک
کشاورزی و صنعت و معدن دربــاره پرداخت تسهیالت
دریافتی است که به منظور بررسی بیشتر به سازمان
بازرسی استان ماموریت داده شد با ورود به موضوع های
مطرح شده ،عملکرد بانک ها به ویژه بانک کشاورزی در
سال های اخیر بررسی و نحوه پرداخت و مشکالتی را که
تولید کنندگان با آن روبه رو هستند مورد ارزیابی قرار
دهند .حجت االســام و المسلمین «ابراهیم حمیدی»
افــزود :در جلسه بعد این ستاد برای رفع مشکل تولید
کنندگان استان و بانک های عامل پس از شنیدن گزارش
سازمان بازرسی استان تصمیم گیری می شــود ،زیرا
شفافیت و حقانیت موضوع های مطرح شده از سوی
نمایندگان تولید کننده و بانک کشاورزی بر اعضای این
ستاد برای تصمیم گیری بهتر و واحد مشخص نیست.
وی اضافه کرد :باید تصمیم درستی برای رفع مشکالت
تولید کنندگان و بانک ها گرفته و از متضرر شدن آن ها بر
اساس قانون جلوگیری شود به طوری که هم بانک ها در
زمان تعیین شده اقدام به جمع آوری معوقات خود کنند
و هم تولید کنندگان مورد حمایت قرار گیرند و مشکالت
آن ها در حوزه تولید رفع شود .وی تصریح کرد :موضوع

ایجاد شعب ویژه در محاکم قضایی استان برای رسیدگی
به شکایات تولید کنندگان یا شکایات بانک ها و دستگاه
هــای متولی و رسیدگی به موضوع هایی که از سوی
حوزه مطرح می شود ،تصویب می شود .وی اظهار کرد:
مسئوالن کشتارگاه ها و سردخانه های صنعتی مشکالتی
را مطرح کردند که تصمیم هایی برای به حداقل رسیدن
مشکالت آن ها گرفته می شود ،قسمتی از مشکالت باید
به ستاد مرکزی حمایت از اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه
گــزارش شــود ،جمع بندی موضوع هایی که در جلسه
قبل با حضور دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه
مطرح شد آماده و به تهران ارسال می شود تا هماهنگی
هــای الزم میان دستگاه قــوه قضائیه و وزارتخانه ها و
سازمان های ذیربط انجام شود و بازخورد خوبی برای
تولید کنندگان و عرضه کاال های آن ها در بازار مصرف
باشد .رئیس کل دادگستری استان گفت :یکی از موضوع
هایی که پیگیری می شود ،پیدا کردن راهکارهایی برای
پرداخت اقساط معوقه تولیدکنندگان بدون مواجه شدن
با مشکل است تا بتوانند با پشت سر گذاشتن مشکالت
به فعالیت تولید خود ادامه دهند .وی اضافه کرد :یکی
از نیازهای ضروری کشور و استان موضوع تامین گوشت
مردم است اما باید در ورودی شهرها و مرزها از ورود دام
های زنده قاچاق جلوگیری و در کنار آن تسهیل ورود دام

مدیر کل دامپزشکی نیز گفت :بر اساس قانون و استعالم
های گرفته شده از ستاد مرکزی ،تعیین هویت دام زنده
با امــور دام جهاد کشاورزی است و تایید سالمت دام
زنده وارد شده به داخل استان فقط با این اداره است.
دکتر «مهدی حسینی» افــزود :موضوع دام های زنده
بومی و غیر بومی در استان به یک معضل تبدیل شده
اســت که با توجه به شباهت هایی که میان دام های
بومی و وارداتی از پاکستان وجود دارد ،مشکالتی برای
ما و دامداران ایجاد شده است که با اجرای طرح پالک
گذاری دام ها و هویت دار کردن آن ها انجام می شود اما
پس از اتمام این طرح هر دام زنده ای که پالک گذاری
نشده باشد ،قاچاق محسوب می شود و دیگر مشکالت
کنونی وجود نخواهد داشت .وی اضافه کرد :ماموران
انتظامی درباره دام های زنده ای که خارج از واحد های
تولیدی عرضه می شود به عنوان قاچاق برخورد کنند.
«میرزایی» ،مدیرکل تعزیرات حکومتی نیز گفت :یکی
از مشکالت این حوزه تشکیل پرونده های زیاد درباره
قاچاق دام این است که هویت ،سالمت و بهداشت دام
زنده از سوی جهاد کشاورزی یا دامپزشکی اعالم نمی
شود و تکلیف بسیاری از پرونده ها روشن نشده است .به
گزارش خبرنگار ما ،در ابتدای این جلسه نمایندگانی از
تولیدگنندگان صنوف لبنیات ،کشتارگاه و دام مشکالت
خود را مطرح کردند که عمده مشکل آن ها پرداخت
سودهای باالی وام های دریافتی و جریمه های منظور
شــده از ســوی بانک کــشــاورزی ،تعطیلی واحدها و به
فروش گذاشتن آن از سوی بانک ها بود .نماینده بانک
کشاورزی هم دلیل آن را عمل کردن به قانون و مصوبات
شورای پول بانک مرکزی و تعهداتی اعالم کرد که میان
وام گیرنده و بانک بوده است.

بابونه؛ ضد درد

رئیس کل
دادگستری:
بایدتصمیم
درستی برای
رفع مشکالت
تولید کنندگان و
بانک ها گرفته و
از متضرر شدن
آن ها بر اساس
قانونجلوگیری
شود به طوری که
هم بانک ها در
زمان تعیین شده
اقدام به جمع
آوری معوقات
خود کنند و هم
تولیدکنندگان
مورد حمایت
قرار گیرند و
مشکالت آن ها
در حوزه تولید
رفع شود

آشپزی
ساالدسبزباسسفرانسوی
مواد الزم :کاهو ،اسفناج ،خیار،کلم بروکلی،
کدوی سبز ،کیوی ،کرفس و سیب سبز خرد
شده به مقدار الزم و برگ های نعناع تازه برای
تزیین روی ساالد

مواد الزم برای سس فرانسوی :سیر یک حبه ،خردل یک
قاشق چای خوری ،نمک و فلفل به میزان الزم ،سرکه
سفید یا قرمز  2قاشق سوپ خــوری و روغــن زیتون 6
قاشق غذاخوری

طرز تهیه سس فرانسوی :سیر را ریز خرد کنید و با خردل،
سرکه سفید یا قرمز و روغــن زیتون در یک شیشه تمیز
بریزید .نمک و فلفل سیاه به دلخواه اضافه کنید سپس
درب شیشه را ببندید و خوب تکان دهید تا مواد کامل با
هم مخلوط شود.
طرز تهیه ساالد سبز با سس فرانسوی :همه مواد را بشویید و

خرد و کامل با هم مخلوط کنید ،سس ساالد را اضافه کنید
و با برگ های نعناع تازه تزیین و نوش جان کنید.
نکته :ساالد سبز رژیمی وعده بسیار مناسبی برای شام
است ،از آووکادو و نخود سبز هم در ترکیب ساالد می توانید
استفاده کنید .در صورت تمایل می توانید از پنیر فتا هم
استفاده کنید.

بابونه گیاهی ضد درد ،ضد التهاب و ضد اسپاسم
عضالت و از خانواده کاسنی است و طبیعتی گرم و
خشک دارد.
خـــواص گــوارشــی :رفــع ســوء هاضمه ،ضــد اسپاسم
گــوارشــی ،تقویت معده ،تقویت اشتها ،ضد نفخ و
بادشکن ،رفع اسهال عصبی ،جلوگیری از زخم معده،
کمک درمان مسمومیت های غذایی ،کمک درمان
زخم معده و درمان ورم کبد و طحال
خواص مغزی بابونه :تقویت حافظه ،تقویت اعصاب و مغز،
آرام بخش ،ضد میگرن ،خواب آور ،ضد اضطراب ،ضد
بی قراری ،درمان سرگیجه و کمک درمان تشنج های
عصبی و صرع
خواص قلبی و عروقی :گشاد کننده عروق ،کاهنده فشار
خون ،رقیق کننده خون و درمان کم خونی
خواص پوستی :ضد التهاب پوستی که همانند کورتون
ها عمل می کند ولی عوارض آن را ندارد ،رفع و درمان
اگزما ،کمک درمــان جوش غــرور و آکنه ،ضد ورم و
قرمزی پوست ،برطرف کننده زخم های جلدی ،ترمیم
سوختگی ،تقویت کننده پوست ،تنگ کننده منافذ
پوست ،ضد عفونی کننده پوست و کنترل عفونت های
پوستی

بیمارستان سراوان به دستگاه
ماموگرافی مجهز شد
نخستین دستگاه ماموگرافی در
گروه جامعه
مرکز تشخیص زودهنگام و درمان
بیمارستان رازی سراوان نصب شد .معاون درمان
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان به خبرنگار ما گفت :با
اهتمامی که در زمینه ارتقای دسترسی مــردم به
خدمات تشخیصی وجود دارد ،این دستگاه با 10
میلیارد ریــال اعتبار در ســراوان نصب شــد .دکتر
«قــاســم مــیــری عــلــی آبــــاد» افــــزود :ای ــن دستگاه
ماموگرافی دارای بهترین کیفیت و باالترین فناوری
روز اســت و با راه ان ــدازی آن ،مسیر دریــافــت این
خدمات برای بانوان سراوانی بسیار کوتاه می شود.
به گفته وی ،پیش از این مردم سراوان مجبور بودند
برای دریافت خدمات ماموگرافی به زاهدان یا دیگر
شهرستان های مجهز به این دستگاه مراجعه کنند.

