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مریم سالجقه کرد: امروز و فردا بر شدت وزش باد در شرق استان کرمان افزوده می شود 
و شهرستانهای فهرج، ریگان و زهکلوت درگیر ریزگردها شده اند. وی عنوان کرد: در 
برخی از مناطق دیگر استان نیز شاهد بروز غبار هستیم.سالجقه گفت: دمای هوا نیز 
در سردترین حالت در کرمان ۶ درجه باالی صفر ثبت شده است که طی روزهای آینده 
تغییر محسوسی نخواهد کرد.وی افزایش ابر طی امروز و فردا را برای شمال و غرب استان 

پیش بینی کرد.

تداوم وزش باد 
و گرد و غبار در 

کرمان

خبــر ممنوعیت تنبیه بدنی در مدارسممنوعیت تنبیه بدنی در مدارس
مدیرکل آموزش و پرورش کرمان با تاکید بر ممنوعیت تنبیه بدنی در مدارس از والدین خواست هر گونه تخلف در این زمینه را 
گزارش دهند. رضاییدر جمع مدیران مدارس رفسنجان گفت: طبق قانون هر گونه تنبیه بدنی در مدارس ممنوع است و مدیران 
مدارس نیز باید این مساله را به کادر مدرسه تذکر دهند.وی از مردم خواست هر گونه تخلف در این زمینه را به اداره کل آموزش 
و پرورش گزارش دهند تا طبق مقررات پیگیری شود.رضایی بیان کرد: با توجه به پیشرفت علم روانشناسی و لزوم استفاده از 
روش های نوین یادگیری و رفتاری باید از راهکارهای جدید برای حل مشکالت استفاده کرد. زیرا تنبیه بدنی در کنار صدمه جسمی 

صدمه روحی نیز به همراه دارد.

همچنان  بانک ها  از  وام  دریافت  مشکل 
عادی جامعه  افراد  برای  فراوانی  با چالش های 
و  بانکی  سیستم  به  که  افرادی  روبروست. 
از  و  نیستند  مسلط  آن  با  مرتبط  سامانه های 
یا هک شدن  اطالعات  ثبت  در  خطایی  ترس 
آن، مجبور به مراجعه ی به کافی نت ها هستند 
و این موضوع کلی برای متقاضیان وام، هزینه بر 

است.
برنامه  کلی  وام  مبلغ  برای  که  خانواده هایی 
کارمندان  سوی  از  اگر  و  اما  هزار  با  اما  دارند 
دوندگی  کلی  از  پس  و  شوند  می  روبرو  بانک 
آیا به این وام برسند و شاید هم در میانه ی راه 
عطایش را به لقایش ببخشند و منصرف شوند.

باید  صندوق ها  و  بانک ها  از  وام  گرفتن  برای 
کفش آهنی پوشید و فراغتی بسیار داشت، که 
بتوان پیگیر امور شد. و حاال که پای سامانه ها و 
الکترونیکی شدن کارها به میان آمده، از همان 
اینترنتی  نام  ثبت  و  خوِد شخص  به  اول  قدم 

محول شده است. 
ثبت  سامانه های  که  اینجاست  مشکل  ولی 
و  بانک ها  از  وام  دریافت  برای  اینترنتی  نام 
صندوق ها، به راحتی باز نمی شوند و یا ممکن 
است اطالعات شخصی فرد متقاضی هک شوند 
و همین باعث مراجعه ی اشخاص به کافی نت ها 
شده است. یعنی کاری که تا چند وقت پیش، 
بدون هزینه در خود بانک انجام می شد، االن 
صورت  کافی نت ها  به  هزینه  کلی  پرداخت  با 

می گیرد. 
حاال اگر با همین یک بار مراجعه به کافی نت 
برای ثبت درخواست وام،  ماجرا به پایان می 
رسید، خوب بود اما ممکن است در این میان 
خطایی در سامانه رخ دهد که باید دوباره ثبت 
بانک  است  ممکن  اصال  یا  و  گیرد  صورت  نام 
را  تاییدیه  وام،  پرداخت  برای  شده  انتخاب 

ارسال نکند و همین باعث می شود که بارها و 
بارها هزینه به کافی نت ها پرداخت شود تا اینکه 
باالخره نام شما برای دریافت وام ثبت گردد. به 
خصوص برخی از بانک ها که قوانین خاص خود 
تاییدیه و  زمان  از  ماه  از یک  بیش  و  دارند  را 
عدم ارسال کد مخصوص به فرد، این ثبت نام 
باید  متقاضی  فرد  و  و منقضی می شود  باطل 

این راه را دوباره طی کند.
که  زمانی  از  چرا  که  اینجاست  سوال  حاال 
سامانه ها  سمت  به  وام ها  از  برخی  گرفتن 
هدایت شد، بقیه ی موارد آن را هم الکترونیکی 
به  نیاز  دیگر  چرا  مثال  عنوان  به  نمی کنند. 
کپی های کاغذی ست. دوباره کلی باید هزینه ی 
اسکن  شاید  که  شود،  پرداخته  مدارک  کپی 
طریق،  بدین  دیگری  کپی های  و  مدارک 

کارگشاتر بود برای متقاضیان وام.
و  صندوق ها  برخی  تبلیغات  این،  بر  عالوه 
از  و سرمایه خبر  برای جذب مشتری  بانک ها 
می  پایین  کارمزد  با  یا  ضامن  بدون  وام های 
داد، اما پس از مراجعه، با چنان اما و اگرهایی 
قضیه هیچ  اصل  در  باز  که  روبروی می شوی 
بلکه  و  نداشته  تبلیغات  از  با حالت قبل  فرقی 
است.  شده  اضافه  هم  آن  دوندگی  به  کمی 
و  حساب  موجودی  میزان  چون  چالش هایی 
نزد  وام  از  مبلغی  داشتن  نگه  گردش حساب، 
بانک، جریمه های باالی دیرکرد و موارد دیگری 
اصل  در  که  هستند  قوانینی  قبیل،  این  از 
حتا  و  نشده  ایجاد  تغییری  هیچ  وام  پرداخت 

گاه به ضرر فرد متقاضی هم تمام خواهد شد.
مراجعه به کافی نت برای گرفتن وام

از  وام  متقاضی  شهروندان  از  برخی  گالیه 
برای  نام  ثبت  »جهت  است:  چنین  بانک ها 
گرفتن یک وام، بارها و بارها به کافی نت مراجعه 
کردم و تا االن کلی هزینه پرداخت کردم اما هر 
سری یا تاییدیه ارسال نمی شود و باید مجدد 
سامانه  خطای  با  یا  و  کنم  تکرار  را  نام  ثبت 

باالخره  می شوم.  مواجه 
قوانینی  یک  از  باید 
تبعیت شود که متقاضیان 
سردرگم  اندازه  این  وام 
نباشند و این همه هزینه 
چرا  نپردازند.  اضافی  ی 
ثبت  بانک  خود  در  اصال 
نام صورت نمی گیرد؟«  

سامانه وام فرزند آوری، 
مدام خطا می دهد

و  جوانی  قانون  در   
مجلس،  مصوب  جمعیت 
بانک مرکزی را مکلف به 
پرداخت وام ودیعه مسکن 
کرده  خانواده هایی  به 
 1400 سال  از  که  است 
اما  شدند.  فرزند  صاحب 
یکی از شهروندان در این 
رابطه چنین گفت: »بیش 
برای  که  است  ماه  دو  از 

اقدام  نت  کافی  در  مسکن  ودیعه  وام  گرفتن 
و  نمی شد  ثبت  من  نام  متاسفانه  اما  کرده ام، 
کافی  به  مراجعه  از  دیگر  داد.  می  خطا  مدام 
اینکه  تا  ایستادن خسته شدم  نوبت  در  و  نت 
مدارکم را تحویل متصدی کافی نت دادم تا او 
نیز در نوبت های متفاوت امتحان کند تا شاید 
اسم من در سامانه ثبت شود. هر روز صبح اول 
بر  حاوی  می شد  ارسال  من  به  پیامکی  وقت 
خطای سامانه و این که »ثبت نام شما در این 
از  بعد  باالخره  انجام نشد.«  با موفقیت  سامانه 
یک ماه، ثبت شد و بانکی را برای گرفتن این 
از چهار هفته  انتخاب کردیم و االن بیش  وام 
است که منتظر پیامک بانک هستیم ولی هنوز 
از سوی بانک، موافقتی صورت نگرفته و تاییده 
برای من پیامک نشده، به بانک هم مراجعه می 
کنم، می گویند که بانک مرکزی باید تاییده را 

نگرفته،  صورت  کار  این  هنوز  که  کند  ارسال 
بایست  نمی  میلیون  زیر صد  مبلغ  با  وام  یک 

این اندازه طول بکشد.« 
به  جواب  در  کردم.  وام  یک  »درخواست     
 200 و  میلیون   5 حتما  باید  که  گفتند  من 
تا وام را  هزار تومان به حساب تان واریز کنید 
بپردازند، عالوه بر آن مبلغ باالیی سفته و چک 
از من گرفتند. این هزینه ها، عالوه بر هزینه های 
دیگری ست که انجام دادم. و االن بیش از یک 
این مبلغ  تا  ماه است که پولی را قرض کردم 
را جور کنم و  اما هنوز وام را به حسابم واریز 
که  ام  کرده  مراجعه  بانک  به  اینقدر  نکردند. 
می  را  من  دور  همان  از  و   شدم  نما  انگشت 

شناسند.«
بانک  وظیفه  تکلیفی،  وام های  برای  نام  ثبت 

نیست

در گفتگو با رییس یکی از بانک ها، در رابطه 
نت ها  کافی  به  وام  متقاضی  مراجعه ی  با علت 
تکلیفی  وام های  از  سری  گفت:»یک  چنین 
هستند که در یک برهه از زمان توسط دولت 
باید  وام،  برای آن  نام  اعالم می شوند که ثبت 
اینکه جزو  یعنی  بگیرد  بانک صورت  از  بیرون 
وام  مثل  است.  نشده  معرفی  بانک  وظایف 
ازدواج، وام ودیعه مسکن و یا تسهیالت کرونا 
که سال گذشته واریز می شد. حتما هم نباید 
متقاضی به کافی نت مراجعه کند، می تواند فرد 
را  کار  این  خود  و  رفته  نظر  مورد  سامانه  به 
برای  متقاضیان  از  بسیاری  وگرنه  دهد  انجام 
سهولت کار، ترجیح می دهند که به کافی نت 
مراجعه کنند و مسلما این کار هزینه ای هم در 

برخواهد داشت.«
وام،  پرداخت  در  تاخیر  علت  با  رابطه  در 

کمی  بانک ها  »قوانین  شد:  داده  پاسخ  چنین 
از  اطمینان  دلیل  به  هم  آن  است  سختگیرانه 
است.  قبیل  این  از  دیگری  مسایل  و  پرداخت 
همه  چیز طبق قانون  صورت می گیرد و اگر 
به  گرفته،  صورت  تاییدیه  ارسال  در  تاخیری 
این علت است که این پروسه ی زمانبری است 
به  بانک مرکزی،  از سوی  تاییدیه  و به محض 

مشتری اعالم خواهد شد.« 
از حرف تا عمل

بر اساس دستور اوِل بانک ها مکلفند تا 10 روز 
پس از تکمیل مدارک و مشخص شدن ضامن، 
وام فرزندآوری را پرداخت کنند و دستور دوم 
درباره ضامن وام است که باید ابتدا متقاضی وام 
را اعتبار سنجی کنند و اگر متقاضی اعتبار الزم 
برای دریافت وام را داشت با دریافت یک سفته 
یا یک ضامن این وام پرداخت گردد. اما این که 
چرا حرف تا عمل این اندازه تفاوت دارد، جای 

سوال است.
هر چند که به گفته ی رییس کل بانک مرکزی 
العمل ها که روی  از دستور  با برخی  رابطه  در 
سایت بانک مرکزی هم در دسترس هستند و 
اگر بانکی به آن عمل نکند، متخلف است و با 
مقاومت  با  اکنون  اما هم  برخورد می شود،  آن 
وام  قانون  برابر   در  بانک ها  سوی  از  بسیاری 
تعداد  موافقت  و  هستیم.  روبرو  فرزندآوری 
اندکی از بانک ها یا صندوق های قرض الحسنه 
برای پرداخت این وام هم، به طور کامل از این 
قانون تبعیت نمی کنند چنانچه وامی که می 
اما نه تنها  بایست بدون ضامن پرداخت شود، 
بدون آن، این وام را نمی پردازند که حتا این 
کار با بردن ضامن هم  با کلی تاخیر و اما و اگر 

انجام می شود.
با کمی تغییر  شاید بانک مرکزی می توانست 
در قوانین، کمی این موارد را تسهیل کند و این 

همه نارضایتی برای متقاضیان ایجاد نگردد.

گزارشی از اما و اگرهای دریافت وام و پرداخت هزینه هایی به کافی نت ها:  

وام؛ پُر یا خالی شدن جیب
      لیال گلزاری
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کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق 
درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است 
مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی 

را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 1401/07/20 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه تا ساعت 19 روز دوشنبه تاریخ 1401/07/25
مهلت زمانی ارائه پیشنهـــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعـت 19 روز شنبـه  تــاریخ 1401/08/07

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 09:00 روز یکشنبه  تاریخ 1401/08/08 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

 آدرس: نجف شهر- ابتدای بلوار امام خمینی )ره(- شهرداری نجف شهر،امور قراردادها   تلفن:   7380  4239 )034( 
اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: 41934 )021(

شهرداری  نجف شهر دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

آگهی تجدید مناقصه عمومی شهرداری نجف شهر
جدولگذاری و موزائیک گرانیتی- )نوبت دوم(

 شهرداری نجف شهر در نظر دارد به استناد ردیف بودجه 2070201-4020401 
تهیه مصالح و اجرای جدولگذاری و موزائیک فرش از نوع گرانیتی بلــوار ولی عصــر نجف شهـر

به شماره 2001090657000009  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

م (
دو

ت  
نوب

ر ) 
هـ

ف ش
نج

ی 
دار

ـر
شه

ـه 
قص

منا
ید 

جد
ت

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق 
درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است 
مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی 

را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 1401/07/20 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه  تا ساعت 19 روز دوشنبه تاریخ 1401/07/25
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19 روز شنبـه  تــاریخ 1401/08/07

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 13:00 روز یکشنبه  تاریخ 1401/08/08 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

 آدرس: نجف شهر- ابتدای بلوار امام خمینی )ره(- شهرداری نجف شهر،امور قراردادها   تلفن:   7380  4239 )034( 
اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: 41934 )021(

شهرداری  نجف شهر دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

آگهی تجدید مناقصه عمومی شهرداری نجف شهر
جدولگذاری و کانیـو  معابر- )نوبت دوم(

 شهرداری نجف شهر در نظر دارد به استناد ردیف بودجه 4020401-2070201 تهیه مصالح و اجرای جدولگذاری 
و کانیو بلوار نبوت غربی- بلوار مرکزی اراضی امیری و خیابان 14 متری و بلوار جنب پمپ بنزین مسکن مهر نجف شهـر

به شماره 2001090657000010  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
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کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق 
درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است 
مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی 

را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 1401/07/20 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه  تا ساعت 19 روز دوشنبه تاریخ 1401/07/25
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ســاعت 19 روز شنبـه  تاریخ 1401/08/07

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 9:00 صبح روز یکشنبه  تاریخ 1401/08/08 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

 آدرس: نجف شهر- ابتدای بلوار امام خمینی )ره(- شهرداری نجف شهر،امور قراردادها   تلفن:   7380  4239 )034( 
اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: 41934 )021(

شهرداری  نجف شهر دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

آگهی تجدید مناقصه عمومی شهرداری نجف شهر
آسفالت معابر - )نوبت دوم(

 شهرداری نجف شهر در نظر دارد به استناد ردیف بودجه 4020401 
                     تهیه ، حمل ، پخش و اجرای آسفالـت معابر سطـح شهـر از نوع بیندر0-19

به شماره 2001090657000008  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
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کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد مزایده تا ارائه پیشنهاد مزایده گران و بازگشایی پاکت ها از طریق 
درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است 
مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را 

جهت شرکت در مزایده محقق سازند.
تاریخ انتشار مزایده در سامانه: تاریخ 1401/07/20 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مزایده از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مزایده  تا ساعت 17 روز دوشنبه تاریخ 1401/07/25
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ســاعت 19 روز پنجشنبـه  تاریخ 1401/08/05

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 8:00 صبح روز شنبه  تاریخ 1401/08/07 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

 آدرس: نجف شهر- ابتدای بلوار امام خمینی )ره(- شهرداری نجف شهر،امور قراردادها   تلفن:   6545  4239 )034( 
اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: 41934 )021(

شهرداری  نجف شهر دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

CNG آگهی مزایده عمومی بهره برداری و نگهداشت جایگاه

 شهرداری نجف شهر - )نوبت دوم(
 شهرداری نجف شهر در نظر دارد به استناد مجوز شماره313/01/260 مورخ 1401/02/18 شورای محترم اسالمی نجف شهر

                              بهره برداری و نگهداشت جایگاه CNG شهرداری نجف شهر
5  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. 0 0 1 0 9 0 6 5 7 0 0 0 0 0 1 به شماره فراخوان 


