
چهار صفحه    1000 تومان شنبه 2 اسفند ماه 8/1399 رجب 20/1442 فوریه 2021/سال بیست و ششم شماره 3387

WWW.KERMANEMROOZ.COMروزان هم 

ادویه های تند، سیر و زنجبیل حال مبتالیان

 کرونا را بدتر می کند

مدیرکل اطالعات استان کرمان:

میثاق نامه امنیت و عدالت پایدار

 بستر عمران و آبادانی را فراهم می کند

2

2

3

2

3

4

کارشناس ستاد مقابله با کرونای کرمان:

موارد بستری 

و سرپایی کرونا در کرمان

 افزایش یافته است

سرمربی تیم فوتبال بانوان

 شهرداری بم به عنوان

 بهترین مربی کشور انتخاب شد

متن در صفحه دوم

معاون درآمدهای مالیاتی سازمان 
امور مالیاتی کشور خبر داد:

پذیرش 70 درصد خوداظهاری 

مودیان بدون بررسی مجدد

از امروز دیگر دفترچه کاغذی تامین اجتماعی صادر نمی شود:

جزییاتی درباره دفترچه 

بیمه الکترونیکی تامین اجتماعی

2

کرمان: گالیه های مشترک صادرکنندگان استان  روایت »کرمان امروز« از 

نرخ تسهیالت صادرات اجازه رقابت جهانی نمی دهد

متن کامل در صفحه چهارم

     استان کرمان همواره به رغم نامالیمتی ها و برخالف تصور دیگر فعاالن اقتصادی کشور در زمینه صادرات حرف برای گفتن بسیار داشته و دارد. همین امسال بسیاری از 
صادرکنندگان نمونه کشور از استان کرمان انتخاب شدند، اما همین افراد نمونه گالیه هایی دارند که مسئوالن و مدیران کاهل باید در این باره پاسخگو باشند. به گفته رییس اتاق 
بازرگانی کرمان نرخ تسهیالت در ایران اینقدر زیاد است که صادرکنندگان قدرت رقابت با همتایان خود در کشورهای دیگر را ندارند و این نکته ضربه ای به صادرات کشور و 

استان محسوب می شود و...

متن در صفحه سوم

نیم نگاهی 

به دستاوردهای

 همایش سران

کرمان  طوایف شرق 

جزییات خبر 

انفجار ۲منزل مسکونی

کرمان  در 

 صفحه  دوم

 صفحه  دوم

روایتی از دیدار 
مدیرکل میراث فرهنگی استان

کرمان امروز   با مدیر مسئول روزنامه 
در دفتر این نشریه:

گردشگری استان 
نسبت به 
استعدادهایش
 بسیار عقب است

www.teetr.ir
میدونى محبوبترین نشریه کرمانى کدومه؟!

آگهی مزایده عمومی شرکت تعاونی خاص سحاب فرهنگیان کرمان  
متن در صفحه سوم 

فروش، نصب و سرویس آسانسور و باالبر

فروش و نصب انواع درب های برقی

 )کرکره، جک، اتوماتیک(

فروش و نصب انواع دوربین و دزدگیر 

انجام پروژه های برق کشی و تاسیسات 

آب )ساختمان(

کرمان- خیابان احمدی غربی 
 نبش کوچه 27

32263134
09307186654

مهندس ارساالن 
دیوان بیگی زند



دو شنبه 2 اسفند ماه 8/1399 رجب 20/1442 فوریه 2021/سال بیست و ششم شماره 3387 
اخبار استان

بدین وسیله از کلیه ی سهامداران و بازرسین شرکت نشانه کویر آرشا دعوت می 
شود، در جلسه ی مجمع عمومی فوق العاده در تاریخ 1399/12/16 راس ساعت 16، 

در محل قانونی شرکت واقع در کرمان، خیابان جهاد کوچه 49 حضور بهم رسانند.
موضوع جلسه : 

افزایش سرمایه شرکت 
هیات مدیره 

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده

 شرکت نشانه کویر آرشا 
اهدای 

خون سالم 
اهدای زندگی

شهرستان  در  پرونده  قاضی  متفاوت  رای 
و  تعامل  از  نشان  که  گذار  تاثیر  راور،حکمی 

ارتباط نزدیک با طبیعت دارد.
منابع  کل  اداره  رسانی  اطالع  پایگاه  گزارش  به 
پرونده  این  کرمان  استان  آبخیزداری  و  طبیعی 
غیر  برداشت  و  جاری  سال  زمستان  به  مربوط 

مجاز خاک و قطع 4اصله درختچه بادام کوهی 
می باشد که پس از طی مراحل قانونی سرانجام 

با صدور حکمی سبز مختومه گردید.
به  اقدام  که  خاطی  فرد  پرونده  این  موجب  به 
و  ملی  اراضی  از  خاک  مجوز  بدون  برداشت 
بود  کرده  کوهی  بادام  درختچه  4اصله  نابودی 

به پرداخت جزای نقدی و 1۰۸۰ساعت خدمات 
پروژه  به  رسانی  آب  منظور  به  رایگان  عمومی 
جنگلکاری منطقه توتک و سایر امور مربوط به 
از  یکی  ترتیب  این  شد،تابه  محکوم  پروژه  این 
شاخص ترین رای های کیفری در سطح استان 
مدیرکل  زاده  رجبی  مهدی  مهندس  صادرشود. 

منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان ضمن 
راور  شهرستان  کیفری  دادگاه  دادرس  از  تقدیر 
فرهنگ سازی و افزایش حس مسئولیت نسبت 
امری  را  الهی  مواهب  این  طبیعی  منابع  به 
و  ها  دستگاه  سایر  همکاری  نیازمند  و  ضروری 

مسئولین دانست.

کرمان - ایرنا - رییس دادگستری شهرستان ریگان 
با اشاره به اثرات ماندگار میثاق نامه عدالت و امنیت 
پایدار در این شهرستان شرقی استان کرمان، گفت: در 
سران  و  علماء  گردهمایی  چهارمین  برگزاری  جریان 
طوایف جنوب و شرق استان صلح و سازش بین چهار 

طایفه در شرق استان کرمان برقرار شد.
به گزارش ایرنا، امین سلطانی زرندی شامگاه پنجشنبه 
در تشریح این خبر  به رسانه ها با اشاره به این مطلب 
که صلح و سازش ایجاد بین دو طایفه پس از 13 سال 

حاصل شده است، افزود: در جریان یک پرونده قتل، 
پرداخت  برغم  و  است  بوده  زندان  در  متهم 13 سال 
مبلغی معادل 1۰ میلیارد ریال موفق به جلب رضایت 
اولیای دم نشده بود که در قالب میثاق نامه عدالت و 
امنیت پایدار و با همکاری ریش سفیدان و سران قبائل 
برقرار  طایفه  دو  این  بین  وسازش  صلح  منطقه،  این 
آنها  به  نیز  قاتل  خانواده  سوی  از  پرداختی  مبالغ  و 

بازگردانده شد.
وی ادامه داد: صلح و سازش دیگر نیز در بین دو طایفه 

سالهای  خانوادگی  اختالفات  دلیل  به  که  برقرار شده 
متمادی درگیر منازعات مختلف بوده اند.

در  کرد:  تصریح  ریگان  شهرستان  دادگستری  رییس 
و سران  علماء  گردهمایی  برگزاری چهارمین  راستای 
عامالن  جاری  هفته  طی  کرمان  استان  شرق  طوایف 
دو قتل دیگر نیز از سوی سران طوایف شرق استان به 

دستگاه قضایی معرفی شده اند.
سلطانی زرندی تاکید کرد: نقش سران طوایف جنوب و 
شرق استان در مراحل تحقیق، شناسایی و دستگیری 

منازعات  از  پیشگیری  امنیتی،  رخدادهای  عامالن 
قومی و تحویل سالح های غیرمجاز نقشی برجسته و 
اثرگذار است که به برکت میثاق نامه عدالت و امنیت 

پایدار حاصل شده است.
میثاق نامه عدالت و امنیت پایدار به اهتمام دادگستری 
و  همراهی  با  و  شده  گذاری  پایه  کرمان  استان  کل 
طوایف،  سران  و  تامین  شورای  اعضای  همکاری 
شرق  و  جنوب  سفیدان  ریش  و  متنفذین  معتمدان، 

استان در حال اجراست.

حکم سبز دادرس دادگاه کیفری شهرستان راور:

۱۰۸۰ساعت خدمات عمومی آبرسانی برای فرد خطاکار

نیم نگاهی به دستاوردهای همایش سران طوایف شرق کرمان

مالیاتی  امور  مالیاتی سازمان  درآمدهای  معاون 
کشور، از پذیرش 7۰ درصد خوداظهاری مودیان 
مستقیم  های  مالیات  قانون   97 ماده  اجرای  در 
از  یکی  عنوان  به  ریسک  موتور  فعال شدن  با  و 
مالیاتی خبر  مهمترین دستاوردهای طرح جامع 

داد.
مالیاتی  امور  کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
استان کرمان ، محمد مسیحی با بیان اینکه برای 
اولین بار و با اجرای ماده 97 قانون مالیات های 
مستقیم در سال جاری و برای عملکرد سال 9۸، 
نزدیک به 7۰ درصد اظهارنامه های مالیاتی بدون 
و  ریسک  مدیریت  الگوی  مبنای  بر  و  رسیدگی 
قرار گرفت، گفت:  پذیرش  مورد  مالیاتی  تمکین 
طرح  های  پروژه  اجرای  سایه  در  دستاورد  این 
سمت  به  مالیاتی  نظام  حرکت  و  مالیاتی  جامع 

هوشمندسازی به دست آمده است.

با اشاره به الگوی مدیریت ریسک و تمکین  وی 
مالیاتی به عنوان الگوی مورد پذیرش همه نظام 
های مالیاتی گفت: رسیدگی تمامی اظهارنامه های 
مالیاتی به مفهوم هدر دادن منابع و افزایش هزینه 
های وصول مالیات می باشد و از طرفی کشف فرار 
و تقلب مالیاتی را با مشکل جدی مواجه می نماید. 
بنابراین روش جایگزین مشروط سازی رسیدگی 
های مالیاتی به میزان درجه ریسک مودیان و با 
استناد به اطالعات قابل اتکا با رعایت اصل اهمیت 
می باشد که این موضوع منجر به بهبود کیفیت 
افزایش  و  صادقانه  ابراز  های حسابرسی،  گزارش 

تمکین مالیاتی می گردد.
مالیاتی  امور  سازمان  مالیاتی  درآمدهای  معاون 
کشور تصریح کرد: همه نظام های مالیاتی با انجام 
کاهش  دنبال  به  مالیاتی  تمکین  و  ریسک  بازی 
هزینه های وصول مالیات، افزایش رضایت مندی 

صورت  به  مالیاتی  درآمدهای  وصول  و  مودیان 
می  اقتصادی  های  فعالیت  از  عادالنه  و  واقعی 
باشند که منجر به بهبود تمکین مالیاتی به عنوان 
می  مالیاتی  نظام  اثربخشی  و  کارآمدی  شاخص 

گردد.
خوداظهاری  پذیرش  با  داشت:  عنوان  مسیحی 
مالیاتی  های  اظهارنامه  درصد   7۰ به  نزدیک 
و  حقیقی  اشخاص  از  اعم  درمجموع  مودیان 
عنوان  به  در سال جاری  بار  اولین  برای  حقوقی 
صرفا  مالیاتی،  جامع  طرح  دستاورد  مهمترین 
حدود 3۰ درصد از اظهارنامه های مالیاتی مورد 
به  رسیدگی  برای  که  گیرد  می  قرار  رسیدگی 
این 3۰ درصد نیز دستورالعمل جامع حسابرسی 

تدوین و ابالغ گردیده است.
مذکور  دستورالعمل  مبنای  بر  کرد:  اضافه  وی 
اولویت اول ادارات امور مالیاتی، رسیدگی به دفاتر 

و اسناد و مدارک ابرازی یا به دست آمده و متکی 
به بانک های اطالعاتی سازمان می باشد. بنابراین 
مودیان  که  مادامی  موظفند  مالیاتی  امور  ادارات 
مالیاتی همکاری الزم را در خصوص نگهداری و 
ارایه اسناد و مدارک مثبته داشته باشند و امکان 
حسابرسی بر مبنای یاد شده وجود داشته باشد; 
غیرکارشناسی  برآوردهای  و  سلیقه  اعمال  از 
خودداری نموده و اولویت اول خود را در رسیدگی 

های مالیاتی، اسناد و مدارک قرار دهند.
نیز   1۰۰ ماده  تبصره  اجرای  در  است،  گفتنی 
مالیات بالغ بر یک میلیون و ششصد هزار مودی 
بدون رسیدگی قطعی گردیده است که با لحاظ 
این تعداد از مودیان و با استفاده از هر دو ظرفیت 
قانونی ماده 97 و تبصره ماده 1۰۰ قانون مالیات 
های مستقیم، میزان پذیرش خوداظهاری مودیان 

در سال جاری، به حدود ۸5 درصد می رسد.

معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور خبر داد:

پذیرش 70 درصد خوداظهاری مودیان بدون بررسی مجدد

خبر
سرمربی تیم فوتبال بانوان شهرداری بم 

به عنوان بهترین مربی کشور انتخاب شد

کرمان - ایرنا - مرضیه جعفری نایب رییس بانوان هیات فوتبال استان کرمان 
و سرمربی تیم فوتبال بانوان شهرداری بم به عنوان بهترین مربی فوتبال کشور 
معرفی شد. به گزارش ایرنا، این مربی کرمانی در آیین نکوداشت مربیان برتر 
آراء به  با کسب بیشترین تعداد  ایران  به میزبانی کانون مربیان فوتبال  سال 

عنوان بهترین و برترین مربی فوتبال کشور انتخاب شد. 
بانوان  تیم  با  را  کشور  فوتبال  برتر  لیگ  قهرمانی  عنوان  دور،  هفت  جعفری 
او  از  فوتبال کشور  مربی  پرافتخارترین  به عنوان  و  کرده  بم کسب  شهرداری 

یاد می شود.
شهرداری  و  بم  شهرداری  تیم   2 کشور  بانوان  برتر  لیگ  در  کرمان  استان 
سیرجان را دارد که از تیم های مدعی قهرمانی این لیگ نیز محسوب می شوند.

جزییات خبر انفجار ۲منزل مسکونی در کرمان

شهرداری  ایمنی  خدمات  و  آتش نشانی  سازمان  سخنگوی   - ایرنا   - کرمان 
کرمان از انفجار 2 منزل مسکونی در این شهر خبر داد و تعداد کشته های این 
حادثه را تاکنون یک نفر اعالم کرد و گفت: 2 یا سه نفر از ساکنان این 2 منزل 
همچنان در زیر آوار هستند. محمدرسول جهانشاهی بامداد جمعه در گفت 
و گو با خبرنگار ایرنا عنوان کرد: انفجار 2 منزل مسکونی همجوار در منطقه 
سرآسیاب شهر کرمان در ساعت 1۰ دقیقه بامداد به سازمان آتش نشانی و 
خدمات ایمنی شهرداری کرمان گزارش و بالفاصله چهار اکیپ این سازمان 
به محل حادثه اعزام شدند. وی با بیان اینکه این حادثه اکنون آتش سوزی 
ندارد افزود: جسد یکی از ساکنان این دو منزل تا این لحظه از زیر آوار خارج 
شده و احتماال 2 یا سه نفر دیگر همچنان در زیر آوار هستند. مسئول کنترل 
و هماهنگی عملیات جمعیت هالل احمر استان کرمان نیز از انفجار گاز در 2 
منزل مسکونی در سرآسیاب کرمان خبر داد و گفت: بالفاصله پس از فراخوان، 
تیم آنست )سگ های زنده یاب( جمعیت هالل احمر استان کرمان به محل 
حادثه اعزام شد. احد شعار افزود: عملیات جست و جو و نجات امدادگران در 

محل حادثه همچنان ادامه دارد.

مدیرکل اطالعات استان کرمان:
میثاق نامه امنیت و عدالت پایدار بستر عمران و 

آبادانی را فراهم می کند

کرمان - ایرنا - مدیرکل اطالعات استان کرمان با تاکید بر این که برای توسعه 
امنیت باید به میثاق نامه امنیت و عدالت پایدار پایبند باشیم، گفت: امنیت 
بستر الزم برای توسعه عمران، آبادانی و سرمایه گذاری فراهم می کند و هرجا 

که امنیت باشد، محرومیت از آن منطقه رفع خواهد شد.
استان کرمان روز پنجشنبه در چهارمین  ایرنا، مدیرکل اطالعات  به گزارش 
گردهمایی میثاق نامه عدالت و امنیت پایدار در بم افزود: جمهوری اسالمی 
تنها نظامی است که روی پای خود ایستاده و وابسته به هیچ قدرتی نیست و 

این شعار انقالب بوده که از سوی امام راحل )ره( مطرح و اجرا شد.
را  نظام  این  با  برخورد  در  به هر شکل ممکن سعی  داد: دشمنان  ادامه  وی 
از  کمتر  به  و  کردند  ایجاد  انقالب مشکل  برای  به صورت مستمر  و  داشتند 
براندازی نظام نیز راضی نبودند. مدیرکل اطالعات استان کرمان اظهار داشت: 
این کشور و انقالب با تکیه بر قدرت الهی، محوریت والیت فقیه و رهبری و 
حضور مردم روی پای خود ایستاده است و بر اساس همین مولفه ها نظام ما 
نه تنها وابسته به شرق و غرب نیست، بلکه در مقابل تالش های زیاد دشمنان 

برای براندازی این نظام مقدس، با اقتدار ایستاده است.
وی با تاکید بر اینکه ایران اسالمی امروز کشوری مقتدر و قدرتمند در سطح 
ایران اسالمی کشوری قدرتمند و  اگر  به شمار می رود، عنوان کرد:  منطقه 
تاثیرگذار نبود، کاری به کار آن نداشتند اما اینکه هر روز برای ما برنامه ریزی 
می کنند و طراحی می کنند؛ نشان از قدرت تاثیرگذاری این نظام و کشور 
در عرصه بین المللی دارد. وی مردم محوری نظام مقدس جمهوری اسالمی 
را مورد اشاره قرار داد و گفت: به یقین مردم نیز نیاز به محور دارند و علما 
و معتمدین بهترین محور برای مردم به شمار می روند و دین اسالم نیز بر 
این موضوع تاکید دارد. مدیرکل اطالعات استان کرمان اظهارداشت: معتقدیم 
از  مردم،  بین  در  محوری  نقش  ایفاکننده  و  مردم  اعتماد  دلیل  به  معتمدان 
جمهوری  مقدس  نظام  پشتوانه  بزرگترین  و  جامعه  اجتماعی  های  سرمایه 

اسالمی به شمار می روند.

تاریخ 1399/11/2۸            شماره 6631/۰1

ازتمامی اعضامحترم شرکت برای حضوردرجلسات  پیروآگهی نوبت اول که درتاریخ 99/11/14  به چاپ رسیده 
مربوطه ساعت 12:3۰ روز یکشنبه 99/12/17 درمحل شرکت  دعوت بعمل می آید.

دستورکارجلسات طبق آگهی نوبت اول
هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری طلوع وتوسعه کویر

1- شرکت شهرکهاي صنعتي استان کرمان در نظر دارد مناقصه عمومي دو مرحله اي را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکي دولت برگزار 
نماید. کلیه مراحل برگزاري مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهادات مناقصه گران و بازگشایي پاکات از طریق درگاه سامانه 

تدارکات الکترونیکي دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. 
2- تاریخ انتشار در سامانه تاریخ  99/12/2  مي باشد.

3- آخرین مهلت خرید اسناد مناقصه تا  روز چهارشنبه مورخ99/12/6   . 
4- آخرین مهلت تسلیم پیشنهاد قیمت تا ساعت 14 روز  شنبه  مورخ 99/12/16   

5- آخرین مهلت تسلیم ضمانت نامه )فیزیکي( به کارفرما ساعت  14روز شنبه  مورخ  99/12/16     
6- زمان برگزاري جلسه بازگشایي در ساعت 9  روز  یکشنبه  مورخ 99/12/17      

7- متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر در خصوص اسناد، فرآیند انتخاب عامل توسعه و.... به شرکت شهرکهای صنعتی استان کرمان 
واقع در :  کرمان ، بلوار عباسپور)پارادیس( ، نبش میدان عاشورا ، مراجعه یا با شماره تلفن: 31272۰44 – ۰34تماس حاصل نمایند. 

www.krsme.ir :سایت اینترنتي
۸-مبلغ برآورد: پنج میلیارد ریال است که براساس دستورالعمل توسعه خوشه هاي کسب و کار سازمان  صنایع کوچک و شهرک هاي 

صنعتي ایران محاسبه گردیده است.
9- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : 25۰،۰۰۰،۰۰۰  ریال مي باشد.

1۰- مدت قرارداد: 36 ماه 
11-  محل اجراي پروژه : استان کرمان

12- شرایط شرکت کنندگان : 
• دارا بودن گواهینامه معتبر دوره آموزشي عاملین توسعه خوشه هاي کسب وکار از مراجع مورد تائید سازمان صنایع کوچک و شهرک 
هاي صنعتي ایران ) گواهینامه هاي دریافتي حداکثر 3 سال معتبر خواهد بود. در صورت انقضاي تاریخ، نیاز به تایید دفتر خوشه هاي 

صنعتي سازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتي ایران مي باشد.(
• تعهد به اشتغال تمام وقت در پروژه حداقل به مدت سه سال ) محور کار ، عامل توسعه خوشه خواهد بود و عامل حق واگذاري آن را 

به دستیار و ... ندارد(
• داشتن تحصیالت مرتبط با توسعه کسب و کارها  از جمله: مدیریت ، اقتصاد ، مهندسي صنایع و رشته هاي مرتبط.

• متقاضیان جهت دریافت فایل امکان سنجي توسعه خوشه کسب وکار ماشین آالت وقطعات صنعتی کرمان  و دستورالعمل توسعه خوشه 
هاي کسب و کار، به شرکت شهرک هاي صنعتي کرمان مراجعه یا با شماره ۰3431272۰44 تماس حاصل نمایند. 1۰997235

روابط عمومي شرکت شهرکهاي صنعتي استان کرمان

آگهی مجمع عمومی وفوق العاده نوبت دوم 

شرکت سرمایه گذاری توسعه وطلوع کویر 

آگهي فراخوان انتخاب عامل توسعه خوشه کسب و کار 
ماشین آالت وقطعات صنعتی کرمان

آگهي مناقصه عمومي
سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداري  کرمان در نظر دارد جهت تکمیل پروژه احداث ساختمان سازمان مدیریت 
اولیه  برآورد  کل  مبلغ  با  شمالی  کافی  احمد  شیخ  خیابان  در  واقع  ساختمان  آن  برقی  تاسیسات  مسافرو  و  بار  نقل  و  حمل 
17/4۰5/222/2۸1 ریال و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه9۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به مدت شش ماه  از طریق برگزاری مناقصه 
عمومي با پرداخت مبلغ قرارداد بصورت  6۰درصد نقد و مابقی تهاتر با زمین و پروانه ساختمانی اقدام نماید. لذا کلیه پیمانکاران 
تائید صالحیت شده در رشته  ابنیه می توانند جهت خرید اسناد از مورخ 99/12/2  لغایت 99/12/14 به مدیریت امور قراردادهای 
شهرداری وتسلیم پیشنهادات تا مورخ 99/12/19  به دبیرخانه شهرداری )واقع در میدان شورا –ساختمان جدید شهرداری مرکز( 
مراجعه نمایند. بازگشایي پاکتها مورخ 99/12/2۰می باشد. سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه و اطالعات تکمیلی در سایت 

شهرداری kermancity.ir مندرج گردیده است.
مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری کرمان

 9۰9۸م/الف



شنبه 2 اسفند ماه 8/1399 رجب 20/1442 فوریه 2021/سال بیست و ششم شماره 3387 سه جامعه 

»کشتی 
نوح «

مثل یک کولی سرگشته پریشان حالم
دشت خالی ،

رود آلوده و مرداب به تن پوشیده
رخت چرکین گناه

بره ها ترسانند
همه از پنجه ی گرگ

جای مهتاب در این وادی تاریک و سیاه
برق یک دشنه خبر می دهد از

پشت هابیل هنوز ۰۰۰
کاش می آمد نوح

تا بسازد کشتی
بار دیگر و ببندد اینبار

در به روی همه
غیر از انسان ۰۰۰

کارشناس ستاد مقابله با کرونای کرمان:

موارد بستری و سرپایی کرونا 
در کرمان افزایش یافته است

علوم  دانشگاه  کرونای  با  مقابله  ستاد  کارشناس   - کرمان 
پزشکی کرمان در خصوص افزایش موارد بستری و سرپایی 

کرونا در کرمان هشدار داد.
خصوص  در  مهر  خبرنگار  با  گفتگو  در  صحبتی  سعید 
داشت:  بیان  در کشور  انگلیسی  ویروس  به  مبتالیان  تعداد 
طبق آخرین آمار در ۱۸ کشور دنیا موارد ابتالء به ویروس 
انگلیسی گزارش شده است، در کشور ما هم تاکنون چهار 
مورد مثبت کرونای انگلیسی داشته ایم؛ برای پیشگیری از 
این بیماری باید همان موارد پیشگیری از کووید ۱۹ جدی 

گرفته شود.
فقط  انگلیسی  کرونای  آزمایش  اینکه  خصوص  در  وی 
در تهران انجام می شود، افزود: این بیماری به لحاظ عالئم 
مشابه کرونای معمولی است؛ اگر در شرح حال بیمار رد پای 
اپیدمیلوژیک پیدا کنیم و بیمار سابقه مسافرت خارج از کشور 
داشته باشد یا با کسی که مسافرت خارج از کشور داشته در 
تماس بوده باشد، مورد مشکوک ابتالء به کرونای انگلیسی به 

شمار می رود و باید آزمایشات بیشتری بدهد.
کارشناس ستاد مقابله با کرونای دانشگاه علوم پزشکی کرمان 
از  قسمتی  اینکه  به محض  افراد  برخی  اینکه  در خصوص 
بدنشان دچار درد می شود آن را به کرونا ربط می دهد، گفت: 
نتیجه  نمی توان  بالینی  اساس عالئم  بر  دنیا  در هیچ کجای 
بیماران  گرفت که فرد دارای کرونا است. عالئمی که در 
کرونایی وجود دارد متفاوت است اما افراد بر اساس عالئم 
به سه گروه »مشکوک«، »محتمل« و »مبتالی قطعی« تقسیم 
می شوند. صحبتی تصریح کرد: کسانی که نتیجه آزمایشات 
پی سی آر آن ها مثبت اعالم شده دارای کرونای قطعی هستند؛ 
قطعی  کرونای  عنوان  به  را  دیگری  مورد  هیچ  این  از  غیر 
تغییرات  فرد  ریه  سی تی اسکن  در  اگر  حتی  نمی شناسیم 
تیپیک کرونا را داشته باشد باز هم نمی توان به قطع بگوییم 
است. وی گفت: گروهی که دارای عالئم  مبتال شده  فرد 
تیپیک، اختصاصی یا تغییرات رادیولوژی مثل سی تی اسکن و 
ام آر آی مشابه کرونا می باشند یا کاهش حس بویایی ناگهانی 
به همراه سایر عالئم داشته باشند را به عنوان »کرونای محتمل« 

می شناسیم که حتماً نیاز است برای آنها آزمایش انجام شود.
صحبتی یادآور شد: سایر گروه ها کسانی هستند که دارای 
عالئم مشکوکی از جمله، سرفه، سردرد، کوفتگی و خستگی 
در بدن، گلو درد، احساس تب، احساس تنگی نفس یا عالئم 
گوارشی هستند. اگر فردی بیش از دو مورد از این عالئم 
را همزمان داشته باشد به عنوان مورد مشکوک به کرونا در 
نظر گرفته می شوند اما این افراد حتماً نباید به پزشک مراجعه 
کنند اما کسانی که در معرض خطر هستند و حالشان وخیم 
به پزشک مراجعه کنند. در حال حاضر مراکز  است حتماً 
تشخیص و تست کرونا در سطح استان به صورت رایگان 

فعالیت می کنند.

افزایش گردش ویروس در کشور:

با عالئم کرونای جهش یافته 
انگلیسی بیشتر آشنا شویم

عضو کمیته علمی و مشورتی ستاد مقابله با کرونا با بیان اینکه 
افزایش است، هشدار داد  به  بیماری کرونا در کشور رو  میزان 
که اگر به همین منوال افزایش بیماری پیش رود باید منتظر موج 
چهارم کروناویروس در کشور باشیم و به هر حال هر موجی از 
بیماری که ایجاد شود با مرگ و میر و تعداد زیادی بستری بیماران 

و بیماران بدحال همراه است.
به گزارش جام جم آنالین، دکتر مینو محرز در گفتگو با ایسنا 
درباره وضعیت بیماری کووید ۱۹ در کشور و احتمال بروز موج 
حاضر  حال  در  گفت:  خطرناک،  پیک  یک  عنوان  به  چهارم 
میزان  دارد  بدی  صورت  به  و  است  افزایش  حال  در  بیماری 
بیماری باال می رود. زیرا گردش ویروس جهش یافته ای که در 
انگلیس جهش پیدا کرده، در حال افزایش است و این ویروس 
هم سرعت انتقال بسیار باالیی دارد. وی افزود: البته باید توجه کرد 
که وقتی تعداد بیماران افزایش یابد، تبعا تعداد بیماران بدحال و 
نوع شدید بیماری و کشندگی هم بیشتر می شود. سرعت انتقال 
ویروس جهش یافته انگلیسی بسیار بسیار باالست و بر همین اساس 
می تواند تعداد بیماران بدحال و میزان مرگ و میر را با افزایش 
این  عالئم  گفت:  محرز  دهد.  افزایش  افراد،  در  بیماران  تعداد 
ویروس جهش  یافته انگلیسی با ویروس قبلی تفاوتی ندارد. صرفا 
قدرت سرایتش بسیار باالتر است. وی با بیان اینکه در حال حاضر 
در آستانه تعطیالت نوروز هستیم و مردم از خانه ها بیرون آمده اند 
و رفت و آمد دارند و همین موضوع منجر به افزایش بیماری شده 
است، گفت: به محض اینکه مردم کرونا را فراموش می کنند و 
پروتکل  های بهداشتی را جدی نمی گیرند، کرونا افزایش پیدا 

می کند. توصیه ما این است که مانند گذشته عمل کنند.

به قلم 
مهدی

 ایرانمنش پور 
کرمانی

روایتی از دیدار مدیرکل میراث فرهنگی استان با مدیر مسئول روزنامه کرمان امروز در دفتر این نشریه:

گردشگری استان نسبت به استعدادهایش بسیار عقب است
سرویس خبری کرمان امروز

چندی پیش در روزنامه »کرمان امروز« انتقادی 
نسبت به بخشی از سخنان مدیرکل میراث فرهنگی 
به  که  مطلبی  شد.  منتشر  نشریه  این  در  استان 
دلیل یک برداشت اشتباه منتشر شده بود و پس 
روزنامه،  مسئول  مدیر  با  ایشان  تلفنی  تماس  از 
های  شماره  در  نیز  ای  جوابیه  و  برطرف  ابهامات 
بعدی منتشر شد. در آن تماس تلفنی قرار بازدید از 
دفتر روزنامه »کرمان امروز« مطرح شد که پس از 
حدود یک هفته از آن قرار، پنجشنبه هفته گذشته 
میزبان مدیرکل میراث فرهنگی استان بودیم. آقای 
را در  نقاشی  فعالی، مدیرکلی که هنرمند است و 
سبک رئال دنبال می کند و در زادگاهش معروف 
دارد. جالب  فعالی است و صدها هنرجو  استاد  به 
ایامی که در کرمان حضور  ایشان در  است بدانید 
افزارهای  نرم  از طریق  را  نیز کالسهای خود  دارد 
این  در  کند.  می  برگزار  مجازی  ارتباط  تصویری 
بخش  که  شد  انجام  ساعته  یک  گفتگویی  دیدار 

کوتاهی از آن را در ادامه خواهید خواند.
در ابتدای این گفتگو آقای فعالی به ظرفیت ها و 
استعدادهای استان کرمان اشاره کرد و گفت: »بنده 
قبل از اینکه وارد کرمان شوم به راستی نمی دانستم 
باغ  همین  دارد.  استعدادهایی  چه  استان  این  که 
شاهزاده شما خودش یک استعداد بزرگ است که 
می تواند به راحتی یک قطب گردشگری ایجاد کند، 
یا منطقه کنار صندل که تمدن چند هزار ساله را 
به رخ جهانیان می کشد و یک تنه عیار یک تمدن 

را شامل می شود. قلعه ها و خانه های تاریخی در 
استان و به خصوص شهر کرمان چنان استعداد قابل 
توجهی به شمار می آیند که همانطور که گفتم هر 
کدام خودشان این قدرت را دارند که به یک قطب 
تبدیل شوند. اما متاسفانه ما شاهد هستیم که در 
زمینه شناساندن کرمان به کشور و جهان آنطور که 
باید عمل نشده است. وقتی شما داشته های استان 
کرمان را با برخی استان های موفق همسایه مقایسه 
می کنید متوجه خواهید شد که اصال قابل مقایسه 
نیست و استان کرمان این قابلیت را دارد که خودش 
به تنهایی یک مثلث گردشگری به وجود آورد، ولی 

متاسفانه کوتاهی هایی وجود داشته و دارد«
این  باید  »البته  گفت:  سخنانش  ادامه  در  وی 
نکته را هم بگویم که این کوتاهی ها تنها از سوی 

مسئوالن نبوده و مردم هم در آن دخیل هستند. 
نوه  که  تیمو  خانه  صاحبان  مثال؛  عنوان  به  چرا 
ایشان بودند چرا آن خانه را فروختند؟ چرا نسبت 
نکردند؟  اقدام  آن  کاربری  تعیین  و  نگهداری  به 
آنوقت در زمانی که آن خانه تخریب شد می آیند 
و اعتراض می کنند! متاسفانه در کرمان دارندگان 
این خانه های ارزشمند اطالعاتی برای استفاده از 
خانه  همه  این  چرا  مثال  عنوان  به  یا  ندارند.  آنها 
تاریخی در شهر کرمان را مردم خریداری نمی کنند 
تا کسب و کار خود را در آنها راه اندازی کنند؟ مثال 
همین خود شما چرا یک خانه سنتی را از میراث 
اجاره نمی کنید تا دفتر خود را در آن دایر کنید؟«

در بخشی از این گفتگو از آقای فعالی پرسیدیم 
که مسئولیت بناهای مهمی که در شهر کرمان در 

با  نمیرسند  به مرحله مرمت  و  است  نابودی  حال 
کیست و چرا اداره کل میراث فرهنگی برای حفظ 
آنها کاری انجام نمی دهد که چنین پاسخ گرفتیم: 
»متاسفانه یا خوشبختانه همانطور که اشاره کردم 
کرمان بناهای بسیاری دارد و بودجه ها و اعتبارات 
در حد رسیدگی به همه آنها نیست. اما نکته ای که 
بیش از بودجه به این بناها لطمه وارد می کند؛ بحث 
مالکان این بناها است. بسیاری از این بناها مالکان 
دولتی دارند که متاسفانه نه زیر بار مرمت می روند و 
نه اجازه نگهداری صحیح از آن را به میراث فرهنگی 
می دهند. همین تخت دریاقلی بیگ که در چند 
امروز  را  بود  ها  رسانه  بحث  مورد  بسیار  اخیر  ماه 
پیدا  متولی  چندین  هستیم  بازسازی  حال  در  که 
کرده است که باید به همه ایشان پاسخگو باشیم. در 

زمینه سرمایه گذاری نیز اگر نگاهی به استان یزد 
بیندازید متوجه می شوید که بخش خصوصی با چه 
رغبتی در فکر استفاده از بناهای تاریخی است. اما 
نشان  آن  به  رغبتی  متاسفانه کرمانیان  در کرمان 
نمی دهند و این یک معضل است. ما برای برخی 
هستیم  مکاتبه  در  یزدی  گذاران  سرمایه  با  بناها 
از  کردیم کسی  منتشر  اطالعیه  و  آگهی  و هرچه 
شهر  در  مثال  عنوان  به  نشد.  عمل  وارد  کرمان 
کرمان بنایی تاریخی وجود دارد که در آن 40 غرفه 
و مغازه طراحی شده و 30 درصد از هزینه مرمت 
آن را وام 4 درصد می دهیم و هزینه آن در یک 
سال اول برای اجاره کننده قابل برگشت است، اما 
متاسفانه مورد اقبال قرار نمی گیرد و به معضالت 

افزوده می شود«

آگهی فقدان سند مالکیت
احتراما طبق درخواست شماره 2۹3۸۸ - ۹۹/۱۱/2۱  آقای محمدعلی نقیب زاده وکیل آقای 
محمدرضا سرحدی نژاد فرزند علی شماره شناسنامه ۱۱4۹ تاریخ تولد ۱364/۰6/۰۱ صادره از بم دارای 
شماره ملی 3۱۱۱432556 با جز سهم ۱۰ از کل سهم 2۸۸ بعنوان مالک ده سهم مشاع از دویست و هشتاد 
و هشت سهم عرصه و اعیان با شماره مستند مالکیت ۱25۱6 تاریخ ۱3۹7/۰4/2۸ دفترخانه اسناد رسمی 
شماره 236 شهر کرمان استان کرمان، ثبت گردیده است مالکیت محمدرضا سرحدی نژاد فرزند علی 
با جز  ملی 3۱۱۱432556  دارای شماره  بم  از  تولد ۱364/۰6/۰۱ صادره  تاریخ  شناسنامه ۱۱4۹  شماره 
سهم 6۸ از کل سهم ۹6 موضوع سند مالکیت اصلی بشماره چاپی ۱۰557۹ سری الف سال ۹4 با شماره 
دفتر الکترونیکی ۱3۹۹2۰3۱۹۰7۸۰۱۱۸3۸ ثبت گردیده است. مالکیت محمدرضا سرحدی نژاد فرزند 
با  علی شماره شناسنامه ۱۱4۹ تاریخ تولد ۱364/۰6/۰۱ صادره از بم دارای شماره ملی 3۱۱۱432556 
جز سهم 2۰ از کل سهم 2۸۸ با شماره مستند مالکیت ۱25۱6 تاریخ ۱3۹7/۰4/2۸ دفترخانه اسناد رسمی 
شماره 236 شهر کرمان استان کرمان ثبت گردیده است. مالکیت محمدرضا سرحدی نژاد فرزند علی 
شماره شناسنامه ۱۱4۹ تاریخ تولد ۱364/۰6/۰۱ صادره از بم دارای شماره ملی 3۱۱۱432556 با جز سهم 
6 از کل سهم 2۸۸ موضوع سند مالکیت اصلی بشماره چاپی ۱۰55۸۱ سری الف سال ۹4 باشماره دفتر 
الکترونیکی ۱3۹۹2۰3۱۹۰7۸۰۱۱۸4۰ ثبت گردیده است. مالکیت محمدرضا سرحدی نژاد فرزند علی 
با جز  بم دارای شماره ملی 3۱۱۱432556  از  تولد ۱364/۰6/۰۱ صادره  تاریخ  بشماره شناسنامه ۱۱4۹ 
سهم ۱6 از کل سهم ۹6 موضوع سند مالکیت اصلی بشماره چاپی ۱۰55۸۰ سری الف سال ۹4 با شماره 
دفتر الکترونیکی ۱3۹۹2۰3۱۹۰7۸۰۱۱۸3۹ ثبت گردیده است از پالک ۰ فرعی از 25۰4 اصلی بخش 
3 کرمان صادر و تسلیم گردیده ضمن تسلیم  دو برگ استشهاد محلی تصدیق امضا شده مدعی است 
سند مالکیت مزبور به علت سهل انگاری مفقود و  درخواست سند مالکیت المثنی نموده لذا باستناد ماده 
۱2۰ آئین نامه قانون ثبت مراتب در یک نوبت در تاریخ مندرج در ذیل آگهی می شود تا چنانچه کسی 
مدعی انجام معامله نسبت به ملک فوق الذکر یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت ده 
روز پس از انتشار آگهی به اداره ثبت شهرستان کرمان مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند 
مالکیت یا سند معامله تسلیم نمایند واال پس از مدت مذکور نسبت به صدور سند مالکیت المثنی اقدام 

خواهد شد. تاریخ انتشار: ۹۹/۱2/2
۱4۸۹ م/الف

محمود مهدی زاده 
 رئیس اداره  ثبت اسناد و امالک منطقه 2 کرمان

آگهی نوبتی سه ماهه سوم سال 1399 اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان راور

براساس ماده ۱2 قانون ثبت اسناد و  امالک و ماده اصالحی 5۹ - آئین نامه قانون ثبت 
اشخاصی که سه ماهه سوم )مهر، آبان، آذر( سال ۱3۹۹ نسبت به امالک مجهول المالک بخش ۱۸ کرمان 

حوزه ثبتی شهرستان راور تقاضای ثبت نموده اند به شرح زیر آگهی می گردد: 
بخش ۱۸ کرمان 

7 فرعی از 34۱ - اصلی آقای خانم طاهره رستمی راوری ششدانگ یک قطعه زمین واقع در راور خیابان 
ولی عصر )عج( به مساحت 6۸/65 مترمربع ۱۹۹6 فرعی مفروز از 4۱۹ فرعی از ۱۸۹3 - اصلی آقای 
مهدی طرماحی و خانم عفت نخعی بالمناصفه ششدانگ یک باب خانه واقع در راور خیابان گلنار کوچه 
شماره 4 به مساحت 356/5۰ مترمربع  2۰۰3 فرعی مفروز از 3۸7  فرعی از ۱۸۹3 - اصلی آقای میثم 
خزاعی راوری ششدانگ یک قطعه زمین واقع در راور انتهای بلوار اربعین به مساحت 3۱5/7۰ مترمربع 
34 فرعی مفروز از ۱ فرعی از ۱۸۹۸ -  اصلی آقای حسین رستمی راوری ششدانگ یک قطعه باغ پسته 
ای واقع در راور انتهای خیابان گلنار به مساحت 45۹3/5 مترمربع 757 فرعی مفروز از 2۱۰ فرعی از 
2۰57 - اصلی آقای علیرضا پژوهش راوری ششدانگ یک باب خانه واقع در راور خیرآباد خیابان امام 
حسین )ع( به مساحت 4۱3/73 مترمربع  77۸ فرعی مفروز از ۱47 فرعی از 2۰57 - اصلی واقع خانم ربابه 
وفادار دستجردان ششدانگ یک باب خانه واقع در راور خیرآباد کوچه شهید کمالی به مساحت 2۰۹/5۰ 
مترمربع 77۹ فرعی مفروز از ۱6۸ فرعی از 2۰57 اصلی آقای حامد کمالی پور راوری ششدانگ یک قعه 
زمین واقع در راور انتهای بلوار بسیج به  مساحت 3۱۸/3۰ مترمربع 2653 - اصلی خانم فهیمه خواجویی 

راوری ششدانگ یک قطعه زمین واقع در راور خیابان ولی عصر )عج( به مساحت 5۹/7۰ مترمربع 
لذا براساس ماده ۱6 قانون ثبت و ماده ۸6 - آیین نامه قانون مذکور هر شخصی که نسبت به امالک مورد 
تقاضای ثبت این آگهی واخواهی داشته باشد می تواند از تاریخ انتشار اولین آگهی ظرف مدت ۹۰  
روز اعتراض خود را به صورت کتبی و مستقیما به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان راور تسلیم نماید 
ضمنا به استناد تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت مصوب ۱373/2/25 
معترضین باید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت نسبت به تقدیم دادخواست به 
مرجع ذیصالح قضایی اقدام نمایند در غیر این صورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی می تواند به 
دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت اسناد و امالک تسلیم 
نماید اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه می دهد چنانچه بین 
متقاضیان و دیگری قبل از انتشار آگهی دعوی در جریان باشد می تواند گواهی دادگاه مشعر به طرح 

دعوی به اداره ثبت تسلیم نماید واال حق آنها ساقط خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: روز چهارشنبه ۱3۹۹/۱۱/۰۱ 

تاریخ انتشار نوبت دوم: روز شنبه ۱3۹۹/۱2/۰2 
3۸۱ م/الف

مرتضی کاربخش راوری
رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان راور 

آگهی نوبت سه ماهه سوم سال 1399 حوزه ثبتی شهرستان 
رفسنجان 

به استناد ماده ۱2 قانون ثبت اسناد و امالک و مواد 54 و 5۹ اصالحی آیین نامه قانون 
ثبت اسناد وامالک بدین وسیله فهرست امالک مجهول المالکی که در سه ماهه سوم سال ۱3۹۹ 
)مهر، آبان، آذر( واقع در بخش ۹ کرمان مورد تقاضای ثبت واقع شده اند به ترتیب پالک، نام 

متقاضی، میزان و نوع ملک، مساحت و محل وقوع ملک به شرح ذیل آگهی می شود: 
امالک تقاضای ثبت شده در بخش ۹ کرمان از حوزه ثبتی شهرستان رفسنجان 

۱( پالک ۹4۹ فرعی از ۱۹۱6 اصلی رقیه دهقان رجبی فرزند احمد نسبت به چهار دانگ مشاع و 
پریا ایران پور فرزند مسعود نسبت به دو دانگ مشاع از شش دانگ خانه مساحت 343 مترمربع در 

رفسنجان خیابان توحید 
به  2( پالک 23۰۱ فرعی از ۱۹۱7 اصلی منصور ده شیری پاریزی فرزند اکبر شش دانگ خانه 

مساحت 3۰5/۸۱ مترمربع واقع در رفسنجان خیابان مفتح کوچه 4
به  مغازه  فرزند غالمعباس شش دانگ  از 2۱45 اصلی احسان سیاه کوهی  3( پالک ۸66 فرعی 

مساحت 2۸/2 مترمربع واقع در رفسنجان شهرک هزار واحدی رفسنجان بلوار رسول اکرم )ص(
4( پالک ۱4۰6 فرعی مجزی شده از 2۱45 اصلی احسان سیاه کوهی فرزند غالمعباس شش دانگ 

خانه مساحت 3۰4/5 مترمربع واقع در رفسجان شهرک هزار واحدی 
به موجب ماده ۱6 قانون ثبت و تبصره 2 قانون تعیین تکلیف پرونده های معترض ثبتی مصوب 
۱373/3/25 چنانچه شخص یا اشخاصی نسبت به تقاضای ثبت پالک مذکور بنام متقاضی اعتراض 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی ظرف مدت ۹۰ روز اعتراض خود را به 
این واحد ثبتی تسلیم و نیز از تاریخ تسلیم اعتراض ظرف مدت یک ماه دادخواست الزم را به مراجع 
قضایی تسلیم و گواهی دادگاه حاکی از طرح دعوا را اخذ و به این اداره تسلیم نمایند چنانچه بین 
متقاضی و دیگری در این خصوص قبال دعوی در دادگستری اقامه و در جریان باشد متقاضی می 
بایست ظرف مدت ذکر شده گواهی دادگاه مبنی بر جریان دعوی به این واحد ثبتی ارائه نموده و 

در غیر این صورت حق وی ساقط خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۹/۱۱/۱
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۹/۱2/2

355۱ م/الف

آگهی مزایده عمومی آگهی مزایده
شــرکت تعاونی خاص سحاب فرهنگیان اســتان کرمان در نظر دارد تعدادی از واحدهای تجاری خود را واقع 
در کرمان: چهارراه جوپاری، بین شهرک ن والقلم تا شهرک امام علی )ع( بطرف چهارراه زندان و یک انباری 
واقع در کرمان: شــهرک مطهری، مجتمع امام محمد باقر )ع( را به صورت نقدی و یا تهاتری بفروش برساند. 
متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر از تاریخ 1399/12/02 به مدت ده روز کاری به آدرس: کرمان، خیابان 
وحشــی بافقی، نبش کوچه پنج مراجعه و یا با شماره تلفن های 32261296 - 32224950 - 32261157 

- 034 تماس حاصل نمایید.
روابط عمومی شرکت تعاونی خاص سحاب فرهنگیان استان کرمان 

ادویه های تند، سیر و زنجبیل حال مبتالیان کرونا را بدتر می کند
کرمان  استان  کرونای  با  مقابله  ستاد  پزشک   - کرمان 
گفت: استفاده از سیر، زنجبیل، سیاه دانه و ادویه های گرم 
نه تنها به بهبود بیماران کرونایی کمک نمی کند بلکه فرد را 

مستعد بیماری های تنفسی می کند.
افشین اسدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ویروس 
کرونا تغییر چندانی نکرده و حتی سوشه قوی تر و مهاجم 
تری از آن تحت عنوان کرونای انگلیسی شناخته شده است.

احساس  و  رفتارها  می آید  نظر  به  اینکه  به  اشاره  با  وی 
مالحظه ای  قابل  صورت  به  مردم  اجتماعی  مسئولیت 
از  قسمتی  به  ماسک  امروز  افزود:  است،  داشته  پیشرفت 

از  که  دارد  اهمیت  بسیار  است؛  شده  تبدیل  افراد  پوشش 
رعایت پروتکل های بهداشتی غافل نشویم.

اسدی اولین دغدغه در زمینه بیماری کووید 19 را کنترل 
انتشار ویروس کرونا دانست و گفت: سه مساله جداسازی، 
تغذیه مناسب و استفاده از ماسک در این زمینه بسیار حائز 
از این موارد پررنگ تر  بنا به شرایط برخی  اهمیت است و 
می شود. پزشک ستاد مقابله با کرونای استان کرمان گفت: 
اتاق،  تهویه  است؛  قرنطینه  منزل  در  بیمار  شخص  وقتی 

جداسازی و حفظ فاصله با دیگران بسیار اهمیت دارد.
راه  از  صرفاً  کرونا  ویروس  انتشار  اینکه  به  اشاره  با  وی 

بهداشتی  سرویس  افراد  اگر  حتی  افزود:  است،  تنفس 
خصوص  در  نباید  می کنند  استفاده  بیمار  فرد  با  مشترک 
تنها  که  چرا  باشند  داشته  دغدغه  بدن  مختلف  ترشحات 
باشیم،  داشته  دغدغه  آن  خصوص  در  باید  که  نکته ای 

ترشحات تنفسی است.
کرونایی ها سیر، زنجبیل و سیاه دانه مصرف نکنند

گفته  عمومی  افکار  در  اوقات  گاهی  داد:  ادامه  اسدی 
و  گرم  ادویه های  و  دانه  سیاه  زنجبیل،  سیر،  که  می شود 
در  می کند  کمک  کرونا  به  مبتال  بیماران  بهبود  به  تند 
صورتی که این مساله کاماًل برعکس است. مواد گفته شده 

در دوران کرونا بسیار مشکل ساز بوده و بیمار را مستعد 
بیماران  از  دسته  این  به  وی  می کند.  تنفسی  بیماری های 
توصیه کرد: افراد نوشیدنی های گرم و مالیم مانند ختمی 
و تخم های شربتی )به عنوان نوشیدنی خنک( و جوشانده 

دوای سرماخوردگی با عناب را جایگزین ادویه تند کنند.
گفت:  کرمان  استان  کرونای  با  مقابله  ستاد  پزشک 
نرم مانند سوپ جو،  باید غذاهای مالیم، گرم و  همچنین 
تازه  غذایی  مواد  با  مختلف  های  خوراک  و  جوجه  سوپ 
غذاهای  و  کردنی ها  سرخ  لبنیات،  فودها،  فست  جایگزین 

کم خاصیت شود.
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دیگر  تصور  برخالف  و  نامالیمتی ها  رغم  به  همواره  كرمان  استان   

بسیار  گفتن  برای  حرف  صادرات  زمینه  در  كشور  اقتصادی  فعاالن 

از  كشور  نمونه  صادركنندگان  از  بسیاری  امسال  همین  دارد.  و  داشته 

دارند  گالیه هایی  نمونه  افراد  همین  اما  شدند،  انتخاب  كرمان  استان 

گفته  به  باشند.  پاسخگو  باره  این  در  باید  كاهل  مدیران  و  مسئوالن  كه 

اینقدر زیاد است كه  ایران  بازرگانی كرمان نرخ تسهیالت در  اتاق  رییس 

صادركنندگان قدرت رقابت با همتایان خود در كشورهای دیگر را ندارند 

و... شود  می  محسوب  استان  و  كشور  صادرات  به  ای  ضربه  نکته  این  و 

روایت »کرمان امروز« از گالیه های مشترک صادرکنندگان استان کرمان:

نرختسهیالتصادراتاجازهرقابتجهانینمیدهد

از امروز دیگر دفترچه کاغذی تامین اجتماعی صادر نمی شود:

جزییاتی درباره دفترچه بیمه الکترونیکی تامین اجتماعی

برخالف  و  نامالیمتی ها  رغم  به  همواره  کرمان  استان 
تصور دیگر فعاالن اقتصادی کشور در زمینه صادرات حرف 
برای گفتن بسیار داشته و دارد. همین امسال بسیاری از 
صادرکنندگان نمونه کشور از استان کرمان انتخاب شدند 
دارد  تعجب  جای  بسیار  شد.  مطرح  دوباره  کرمان  نام  و 
و  ارز  نرخ  بودن  نامشخص  و  اقتصادی  اوضاع  این  در  که 
شرایط کرونایی که همه جهان را درگیر کرده است، استان 
کرمان بتواند رتبه ای قابل توجه در کشور پیدا کند. باید 
و  داشتند  مثبت  عملکردی  زمینه  این  در  که  مدیرانی  به 
همچنین صادرکنندگانی که با تحمل ریسک های بسیار، 
کار خود را به سرانجام رساندند دستمریزاد گفت. اما باید 
کرمان  استان  در  اقتصادی  فعاالن  های  گالیه  که  بدانیم 
پابرجاست و مدیران کاهل باید در این باره پاسخگو باشند. 
چندی پیش رییس اتاق بازرگانی کرمان در همایش روز 
صادرات کرمان و تجلیل از صادرکنندگان نمونه استان به 
نکته ای اشاره کرد که چندین سال است از زبان بسیاری از 
صادرکنندگان شنیده ایم. وی در بخشی از سخنانش به نرخ 
تسهیالت برای صادرکنندگان در کشور ایران اشاره کرد که 
چند برابر رقبا در بازارهای بین المللی است و امکان رقابت 
را برای محصوالت مشابه در جهان سخت ساخته است. وی 

ادامه گفت: »درخواست ما برای تصویب الیحه بودجه  در 
صادرات  به  توجه  است  این  توسعه  هفتم  برنامه  و   ۱۴۰۰
به  و  آمده  از حالت شعاری در  از صادرکنندگان  تجلیل  و 
طراحی  را  اقتصادی  توسعه  مدل  باید  و  بپیوندد  واقعیت 
کنیم چراکه تمام کشورهای توسعه یافته جز تکیه بر این 
روش و مسیر به جایی نرسیده اند. باید بپذیریم صادرات، 
بخش  این  به  توجه  و  کشورهاست  توسعه  محرکه  موتور 
به  کرمان  و  ایران  در  صادرکنندگان  است.  ضروری  بسیار 
سختی کار می کنند و موفقیت در صادرات، خالصه شده 
در سرعت و کیفیت عرضه و قدرت رقابت در بازارهای بین 

المللی است«
نه  ما  »متاسفانه  گفت:  سخنانش  ادامه  در  زاده  طبیب 
ارزانی داریم و سیاست  نه تسهیالت  ارزان و  حمل و نقل 
آسیب  و  صادرات  کردن  محدود  جز  کشور  ارزی  های 
و  صادرات  بر  گذاری  ارزش  است.  نبوده  آنها  به  رساندن 
است.  توسعه  و  پیشرفت  ملزومات  از  یکی  صادرکنندگان 
چندبرابر  ما  کشور  در  صادرکنندگان  برای  تسهیالت  نرخ 
رقبای ما در بازارهای بین المللی است و این موضوع مانع 
پیروزی ما در رقابت جهانی می شود. صادرات استان کرمان 
در سال جاری تاکنون به رغم کاهش صادرات کشور، ۲۶ 

درصد رشد داشته و پتانسیل بسیار زیادی است. حداکثر 
صادرات استان کرمان ۲.۷ میلیارد دالر است که به راحتی 
امکان افزایش آن به ۱۰ میلیارد دالر وجود دارد و باید به 

سمت کاالهای دانش بنیان و با تکنولوژی جدید برویم«
تسهیل  درباره  استانی  و  کشوری  مسئوالن  چرا  اینکه 
بخش  رضایت  صادرکنندگان  برای  که  اقداماتی  صادرات 
بی  به  را  آن  بتوان  شاید  و  است  تامل  جای  ندارند  باشد 
مربوط  کرمان  استان  به  نسبت  نشینان  پایتخت  توجهی 
به  که  داریم  وظیفه  حال  هر  در  ها  رسانه  ما  اما  دانست. 
مانند  بی  استعداد  مانند  نکاتی  کنیم.  اشاره  نکات  برخی 

از  صادراتی  محصوالت  تولید  زمینه  در  کرمان  استان 
صنعتی  محصوالت  برخی  تا  گرفته  کشاورزی  محصوالت 
و معدنی که می تواند در جهان نام ایران را درخشان تر از 
قبل نمایان سازد. استان کرمان متاسفانه با وجود پتانسیل 
مانندی که در زمینه صادرات دارد در عرصه حمایت  بی 
مورد  بوده  عیارش  خور  در  که  آنطور  هرگز  دولتی  های 
رتبه  به  توجه  با  امیدواریم  اما  است.  نگرفته  قرار  حمایت 
هایی که استان کرمان در کشور کسب کرده است اندکی 
مسئوالن کشوری بیشتر به این بخش توجه کنند تا شاهد 

شکوفایی یک استعداد ویژه در کشور باشیم.

همزمان با اجرای طرح نسخه نویسی الکترونیک و توسعه 
ابتدای  از  اجتماعی  تامین  سازمان  غیرحضوری،  خدمات 
اسفندماه دیگر دفترچه بیمه درمان کاغذی صادر نخواهد کرد. 
به این ترتیب مراجعه به پزشک و مراکز درمانی و احراز هویت 
جلد  یا  و  شناسنامه  ملی،  کارت  ارائه  طریق  از  شدگان  بیمه 

دفترچه بیمه امکان پذیر است.
به گزارش جام جم آنالین از ایسنا، طرح حذف دفترچه های 
بیمه کاغذی و نسخه الکترونیک دو طرح جداگانه هستند که 
به موازات یکدیگر پیش می روند و هردو یک هدف را دنبال می 
کنند. سازمان تامین اجتماعی از ابتدای اسفند با توقف تولید 
دفترچه های جدید کاغذی، گام مهمی را به سمت اجرای نسخه 
نویسی الکترونیک و تشکیل پرونده الکترونیک سالمت ایرانیان 

برمی دارد.
مردم،  از سوی  هایی  نگرانی  و  ها  پرسش  اخیر  روزهای  در 
این  اجرای  و کیفیت  پیرامون چگونگی  داروسازان  و  پزشکان 
برنامه مطرح شده است که مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی 
در پاسخ آنها ضمن تاکید بر اینکه نباید فشاری بر مردم وارد 
شود گفت که آماده حل مسائل با نظام سالمت هستیم و البته 
پیشنهادات نظام پزشکی هم وصول و بخش عمده ای بررسی 
و اعمال شده و آمادگی تعامل فشرده تر با سایر نهادها و مراکز 

مرتبط را داریم.
صدور دفترچه بیمه کاغذی متوقف شد

آن طور که مصطفی ساالری اعالم کرده است، از اول اسفند 
توانند  بیمه شدگان می  اما  نمی شود،  دفترچه جدیدی صادر 
دفترچه های موجودشان را همچنان استفاده کنند. طی آنچه 
اعالم شده، ارائه خدمات بدون دفترچه بیمه نیز میسر است و 
پزشک می تواند یا از نسخه نویسی الکترونیک استفاده کند و یا 
در سربرگ خودش نسخه بنویسد و اینگونه فرد به هرجا برود 

خدمات درمانی را با پوشش تامین اجتماعی دریافت می کند.
بیمه شدگان هنگام مراجعه  برای احراز هویت  مدارک الزم 

به پزشک
درخصوص مدارک الزم برای احراز هویت نیز برای افراد زیر 
۱۸ سال شناسنامه قابل قبول است. بیمه شدگان جلد دفترچه 
را هم دور نیندازند چرا که آن هم یکی از مدارک قابل قبول 
قبول  قابل  ملی هم  کارت  است. همچنین  هویت  احراز  برای 

است.
تکمیلی  بیمه های  به  ارائه مدارک پزشکی  درباره چگونگی 
اعالم شده که مذاکرات بسیاری با بیمه های تکمیلی صورت 
گرفته و توافق شد با در اختیار گذاشتن API مسئله حل شود. 
به ۲۹ شرکت بیمه نامه نوشته شده و اعالم آمادگی برای تبادل
API صورت گرفته است. از این طریق زبان سامانه ها برای 
به  جدی  تحول  خودش  نوع  در  که  است  فهم  قابل  همدیگر 

شمار می رود.
بیمه شدگان دیگر الزامی برای همراه داشتن دفترچه 

بیمه ندارند
درگاه  در  را  خود  تلفن  شماره  و  هویتی  مشخصات 

eservices.tamin.ir وارد کنید
مطب  و  درمانی  مراکز  به  مراجعه  قصد  اگر  پس  این  از  اما 

پزشکان را داشتید به نکات زیر نیز توجه داشته باشید:
-۱ در زمان مراجعه به پزشک و موسسات تشخیصی و درمانی 

الزامی به ارائه دفترچه درمانی از سوی بیمار نیست.
-۲ تمامی بیمه شدگان و مستمری بگیران اصلی و تبعی برای 
تسهیل دریافت خدمات درمانی می توانند با مراجعه به سایت 

به  نسبت   eservices.tamin.ir نشانی  به  سازمان  این 
ایجاد حساب کاربری و تکمیل مشخصات هویتی و درج شماره 

تلفن همراه )موبایل( خود در درگاه مذکور اقدام کنند.
نحوه استعالم استحقاق درمان:

-۳ تمامی بیمه شدگان و مستمری بگیران اصلی و تبعی قبل 
از مراجعه به مراکز درمانی می توانند نسبت به استعالم استحقاق 
درمان از طریق یکی از روش های زیر اقدام و از پوشش بیمه 

درمان خود اطمینان حاصل کنند:
اول: مراجعه به سایت medical.tamin.ir، ورود  روش 

کدملی و مشاهده وضعیت پوشش بیمه درمان
 ۱ گزینه  انتخاب   ،  *۴*#۱۴۲۰ شماره گیری  دوم:  روش 
وضعیت  مشاهده  و  کدملی  ورود  درمانی(،  اعتبار  )استعالم 

پوشش بیمه درمان
و  کدملی  ورود   ،  *۴*۱۴۲۰*#۱ شماره گیری  سوم:  روش 

مشاهده وضعیت پوشش بیمه درمان
روش چهارم: استفاده از اپلیکیشن موبایل، مراجعه به سایت 
پوشش  وضعیت  مشاهده  و  کدملی  ورود   ،pwa.tamin.ir

بیمه درمان
 ۱ گزینه  انتخاب   ،  *#۱۶۶۶ شماره گیری  پنجم:  روش 
)استحقاق سنجی(، ورود کدملی و مشاهده وضعیت پوشش بیمه 

درمان
از  دریافتی  نتایج  اساس  بر  بیمه شده  که  مواردی  در   ۴-
درمان  استحقاق  فاقد  درمانی،  مراکز  اعالم  یا  فوق  روش های 
از طریق سامانه  را  اعتراض می تواند موضوع  است، در صورت 

۱۴۲۰ پیگیری کند.
کاربری  حساب  ایجاد  صورت  در  شدگان  بیمه  تمامی   ۵-
سامانه  به  مراجعه  با  را  درمانی خود  سوابق  می توانند خالصه 
eservices.tamin.ir در پنجره )منوی( مخصوص بیمه 

شدگان مالحظه کنند.
چگونگی ثبت نام پزشکان در سامانه نسخه نویسی الکترونیک
-۶ تمامی پزشکان اعم از طرف قرارداد و غیرطرف قرارداد، 
سازمان  این  الکترونیک  نسخه  سامانه  در  ثبت نام  با  می توانند 
)ep.tamin.ir( و دریافت نام کاربری، نسبت به نسخه نویسی 
الکترونیک اقدام کنند. در صورت مراجعه بیمار به پزشک طرف 
قرارداد، پزشک پس از احراز هویت و ثبت شماره تلفن همراه 
)موبایل( متعلق به بیمار و انجام معاینه نسبت به ثبت خدمات 
خدمات  سایر  و  دارو  تجویز  ویزیت،  انجام  از  )اعم  پزشکی 
تشخیصی و درمانی...( در سامانه نسخه الکترونیک اقدام می کند.
-۷ در صورت مراجعه بیمار به پزشک طرف قرارداد، چنانچه 
)قطع  دلیل  هر  به  الکترونیک  سامانه های  از  استفاده  امکان 
اینترنت، قطع سامانه نسخه نویسی و...( میسر نباشد، پزشک پس 
از احراز هویت بیمار با استفاده از کارت ملی /شناسنامه /دفترچه 
درمانی و استعالم برخورداری وی از استحقاق درمان )پوشش 
بیمه درمان(، نسبت به معاینه و تجویز در سرنسخه مخصوص 

مطب  /مرکز درمانی )ترجیحا در قطع A۵( اقدام  می  کند.
-۸ پزشکان غیرطرف قرارداد همانند پزشکان طرف قرارداد 
می توانند با اتصال به سامانه های الکترونیک سازمان یا سامانه های 
اقدام  الکترونیک  نسخه نویسی  به  نسبت  خود،  استفاده  مورد 
کنند. در صورت عدم امکان استفاده از سامانه های الکترونیک به 
هر دلیل )قطع اینترنت، قطع سامانه نسخه نویسی و...(، پزشک 
می تواند دستور پزشکی را در سرنسخه مخصوص مطب /موسسه 

در یک برگ تجویز و تحویل بیمار کند.
می تواند  بیمار  الکترونیک،  نسخه نویسی  عدم  در صورت   ۹-

موسسات  یا  و  داروخانه ها  به  را  معالج  پزشک  کاغذی  نسخه 
پاراکلینیک طرف قرارداد ارائه کرده و خدمات مورد نیاز خود 

را دریافت کند.
تمامی خدمات درمانی با استناد به کد ملی بیمه شدگان 

ارائه می شود
-۱۰ تمامی خدمات تشخیصی و درمانی تجویز شده توسط 
استناد  به  کاغذی  یا  و  الکترونیک  نسخه  صورت  به  پزشک 
می شود.  ثبت  بیمه شده  شخص  سالمت  پرونده  در  کدملی 
بنابراین استفاده از کدملی »غیر« و »من غیرحق« ضمن مغایرت 
با موازین حقوقی می تواند در روند تشخیص و درمان بیماری 

افراد ایجاد مشکل کند.
-۱۱ روش های استعالم استحقاق درمان )پوشش بیمه درمان( 
برای بیماران خاص همانند سایر بیمه  شدگان است با این تفاوت 
که این بیماران در کد پیگیری و استعالم برخورداری از خدمات 

درمانی با پسوند »خاص« مشخص می شوند.
مواردی که  بستری در  ارائه خدمات درمانی در بخش   ۱۲-
»نوزاد« فاقد کدملی باشد تا زمان صدور شناسنامه و اختصاص 
کدملی به نوزاد )حداکثر تا یکماه پس از تولد( از طریق کدملی 

مادر امکان پذیر است.
-۱۳ تا اطالع ثانوی احراز هویت بیمه شدگان اتباع بیگانه با 
استفاده از کد اختصاصی مندرج در جلد دفترچه درمانی )۱۰ 
رقم اول شماره سریال دفترچه( صورت می گیرد لذا ارائه جلد 
دفترچه درمانی برای برخورداری از خدمات تشخیصی و درمانی 

توسط اتباع ضروری است.
که  خارجی  اتباع  بیمه شدگان  از  آن دسته  -۱۴ضمنا 
فراگیر)فیدا(  اختصاصی  شماره  ارائه  با  هستند،  جدیدالورود 

می توانند از خدمات درمانی درتعهد سازمان بهره مند شوند.
اورژانسی  ارائه خدمات تشخیصی و درمانی به بیماران   ۱۵-
منوط به دریافت استحقاق درمان نیست و در حین درمان این 

فرایند انجام می شود.
نحوه تهیه دارو با نسخه پزشکان غیر طرف قرارداد

سازمان  غیرمستقیم  درمان  مدیرکل  غفاری،  شهرام  دکتر 
غیرطرف  پزشکان  عملکرد  چگونگی  درباره  اجتماعی  تامین 
قرارداد تامین اجتماعی پس از حذف دفترچه های بیمه درمانی 
کاغذی از ابتدای اسفندماه توضیح داده و در این باره می گوید: 
حتما تا کنون به پزشک غیرطرف قرارداد مراجعه کرده اید. اگر 
دفترچه داشته باشید برایتان در دفترچه دارو می نویسد، ولی 

پول ویزیت را با شما آزاد حساب می کند.
وی ادامه می دهد: اما از ابتدای اسفند به بعد که دفترچه کاغذی 
دیگر صادر نمی شود، پزشک غیرطرف قرارداد دارو را در سربرگ 
را هم  بیمار  و کدملی  نام خانوادگی  و  نام  و  نویسد  خودش می 
روی سرنسخه اش می نویسد. شما برگه را به داروخانه می برید و 
داروخانه با همان کدملی می تواند در سیستم ببیند که شما بیمه 
شده تامین اجتماعی هستید یا خیر و دارو را به شما تحویل دهد.

نحوه نسخه نویسی از سوی پزشکان به دو صورت الکترونیک 
و غیر الکترونیک نیز بر اساس بخشنامه ابالغی سازمان تامین 

اجتماعی اینگونه خواهد بود:
نسخه نویسی الکترونیک: در صورت مراجعه بیمار به پزشک 
طرف قرارداد، پزشک پس از احراز هویت و ثبت شماره تلفن 
به ثبت خدمات  انجام معاینه نسبت  بیمار و  به  همراه متعلق 
خدمات  سایر  و  دارو  تجویز  ویزیت،  انجام  از  )اعم  پزشکی 
تشخیصی و درمانی...( در سامانه نسخه الکترونیک اقدام می کند.
برابر  قرارداد  معالج طرف  پزشک  این صورت حق الزحمه  در 

ضوابط مربوطه و به صورت بر خط توسط این سازمان پرداخت 
خواهد شد.

 نسخه نویسی غیرالکترونیک: در صورت مراجعه بیمار به پزشک 
طرف قرارداد، چنانچه امکان استفاده از سامانه های الکترونیک 
به هر دلیل )قطع اینترنت، قطع سامانه نسخه نویسی و...( میسر 
کارت  از  استفاده  با  بیمار  هویت  احراز  از  پس  پزشک  نباشد، 
از  وی  برخورداری  استعالم  و  درمانی  ملی /شناسنامه /دفترچه 
استحقاق درمان )پوشش بیمه درمان(، نسبت به معاینه و تجویز 
قطع  در  )ترجیحا  درمانی  مطب  /مرکز  مخصوص  سرنسخه  در 

A۵( اقدام  می کند.
الزم به ذکر است تا زمان ابالغ استاندارد الزم برای سرنسخه 
از طرف سازمان، دستور پزشک باید به صورت خوانا در دو برگ 

تجویز شود.
سایر  و  داروخانه  به  مراجعه  برای  سرنسخه  اول  برگ   -
برای  سرنسخه  دوم  برگ  و  بیمار  به  پاراکلینیک  موسسات 
دریافت حق الزحمه به مدیریت درمان استان تحویل می شود. 
ارسال برگ دوم سرنسخه مخصوص پزشک به مدیریت درمان 
استان، کمافی السابق مشابه فرآیند ارسال برگ مخصوص پزشک 

در دفترچه درمانی است.
خانوادگی،  نام  و  نام  شامل  بیمار  هویتی  مشخصات  ثبت   -
شماره کدملی، تاریخ ویزیت بیمار و ثبت کد پیگیری استحقاق 
پزشک  /مرکز  سرنسخه  روی  بر  درمان(  بیمه  )پوشش  درمان 
درمانی الزامی است )ثبت کد پیگیری استحقاق درمان توسط 

پزشکان تا اطالع ثانوی اجباری نیست(.
- چنانچه از تاریخ اول اسفند۹۹ و بعد از آن، برخی از بیماران 
با دفترچه درمانی خود به پزشک مراجعه کنند، پزشک می تواند 
روال  همانند  الکترونیک،  نسخه نویسی  امکان  عدم  صورت  در 
سابق از دفترچه درمانی بیماران برای تجویز خدمات پزشکی 
به  کمافی السابق  را  پزشک  مخصوص  برگ  و  کرده  استفاده 

مدیریت درمان استان ارسال کند.
- پزشک طرف قرارداد، باید نسبت به ثبت عملکرد خود )اعم 
از انجام ویزیت و خدمات( که با استفاده از سرنسخه مطب یا 
برگ دفترچه درمانی بیماران انجام شده است در فرم ثبت نسخ 
نسخ  و  اقدام  کمافی السابق  الکترونیک  نسخه  سامانه  کاغذی 

کاغذی را در پایان ماه به مدیریت  درمان استان ارسال کند.
پزشکان غیر طرف قرارداد چگونه نسخه بنویسند؟

قرارداد  طرف  پزشکان  همانند  قرارداد  غیرطرف  پزشکان   -
یا  سازمان  الکترونیک  سامانه های  به  اتصال  با  می توانند 
نسخه نویسی  به  نسبت  خود،  استفاده  مورد  سامانه های 

الکترونیک اقدام کنند.
- در صورت عدم امکان استفاده از سامانه های الکترونیک به 
هر دلیل )قطع اینترنت، قطع سامانه نسخه نویسی و...(، پزشک 
می تواند دستور پزشکی را در سرنسخه مخصوص مطب /موسسه 

در یک برگ تجویز و تحویل بیمار کند.
- از آنجایی که تجویز برخی داروها )از قبیل داروهای تحت 
طریق  از  صرفاً   ،) و...   MS سرطانی،  خاص،  بیماران  وب، 
است  است ضروری  کار سازمان  در دستور  الکترونیک،  نسخه 
اطالع رسانی الزم به پزشکان و موسسات تشخیصی و درمانی 
برای  الکترونیک  بستر  از  استفاده  برای  قرارداد  غیرطرف 
نسخه نویسی و پذیرش نسخ الکترونیکی انجام پذیرد. تمهیدات 
الزم برای ایجاد دسترسی موسسات مذکور برای پذیرش نسخ 

الکترونیک توسط مدیریت درمان استان فراهم می شود.
بر  ارائه خدمات  برای  پاراکلینیک  موسسات  و  داروخانه ها   -

باید  حتی االمکان  کاغذی(  )نسخ  غیرالکترونیک  بستر 
نسبت به دریافت و ثبت کد پیگیری اقدام کنند. ثبت کد 
از تکمیل مشخصات بیمه شدگان در سامانه  پیگیری پس 

eservices.tamin.ir الزامی خواهد بود.
را  دارو  باشد،  نداشته  الکترونیک  نسخه  بیماری  اگر 

چگونه دریافت کند؟
می تواند  بیمار  الکترونیک،  نسخه نویسی  عدم  صورت  در   -
موسسات  یا  و  داروخانه ها  به  را  معالج  پزشک  کاغذی  نسخه 
پاراکلینیک طرف قرارداد ارائه کرده و خدمات مورد نیاز خود 

را دریافت کند.
- موسسات مذکور موظف هستند با استفاده از کد ملی بیمار، 
پزشک / مخصوص  سرنسخه  در  مندرج  نسخ  ثبت  به  نسبت 

موسسه در سامانه معاونت درمان )darman.tamin.ir( و یا 
سامانه ی تحت مالکیت مرکز )از طریق پیاده سازی API(، و ارائه 
خدمت اقدام کرده و نسخ کاغذی را مطابق قرارداد به مدیریت  
درمان استان ارسال کنند. فرایند ثبت نسخ کاغذی مندرج در 
دفترچه های درمانی تا اطالع ثانوی مطابق روال قبل خواهد بود.

- از آنجایی که نسخه نویسی و پذیرش نسخ در بستر الکترونیک 
برای تکمیل پرونده سالمت بیمه شدگان ضروری است، پرداخت 
قرار  سازمان  اولویت  در  الکترونیک  نسخ  با  مرتبط  مطالبات 
دارد. استفاده از نسخ کاغذی صرفاً در مواردی مجاز است که 
اینترنت،  )قطع  افزاری  نرم  به دالیل  الکترونیک  نسخه نویسی 
قطع سامانه نسخه نویسی و...( و سخت افزاری و ... فراهم نباشد.

- هماهنگی الزم با بیمه مرکزی برای پذیرش نسخ الکترونیک 
توسط شرکت های ارائه دهنده بیمه تکمیلی درمان به عمل آمده 
ابالغ شده  بیمه تجاری  بیمه مرکزی به شرکت های  و توسط 
نیز،  بر روی سرنسخه  پزشک  تجویز دستور  است. در صورت 
به  را کمافی السابق  بیمه شده می تواند نسخه کاغذی پزشک 

بیمه تکمیلی مربوطه تحویل و اقدام کند.
توسط  شده  تجویز  درمانی  و  تشخیصی  خدمات  تمامی   -
استناد  به  کاغذی  یا  و  الکترونیک  نسخه  صورت  به  پزشک 
می شود.  ثبت  بیمه شده  شخص  سالمت  پرونده  در  کدملی 
بنابراین استفاده از کدملی »غیر« و »من غیرحق« ضمن مغایرت 
با موازین حقوقی می تواند در روند تشخیص و درمان بیماری 

افراد ایجاد مشکل کند.
- لذا تمامی پزشکان و موسسات تشخیصی و درمانی موظف 
هستند ضمن احراز هویت بیمه شده از ارائه خدمت به افراد با 
کد ملی»غیر« برابر مقررات و ضوابط خودداری کنند. مسئولیت 
حقوقی و قضایی حاصل از ارائه و یا استفاده از کد ملی »غیر« 

به عهده شخص /اشخاص مربوطه خواهد بود.
آغاز تدریجی کنترل و نظارت ها

از  یکی  اجتماعی  تامین  سازمان  درمان  معاون  اعالم  بنابر 
سوء  از  جلوگیری  الکترونیک  نسخه  دستاوردهای  مهمترین 
استفاده های احتمالی با استحقاق سنجی بیمه ای فرد است و 
در این راستا روش های مختلفی برای نظارت و رصد این موضوع 
اندیشیده شده و جلساتی با ثبت احوال و سازمان های دیگر 
برای دسترسی به سوابق هویتی افراد برگزار شده است اما در 
بدو امر این طرح قرار نیست سختگیری شود تا عرصه بر مردم 
سخت نشود لذا فرایندهای نظارتی بتدریج انجام خواهد شد. 
در یکی دوماه اول که دوره فراگیری طرح است از اعمال روش 
هایی چون دریافت کدرهگیری از طریق شماره تلفن مراجعه 
کننده صرف نظر و در ماه های بعد نسبت به کنترل این موارد 

با روش های مختلفی اقدام خواهد شد.


