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محسن هاشمی:
با انتقال پایتخت
مخالفیم

»

»

تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از
ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی

سازمان ثبت احوال کشور اعالم کرد :تابعیت فرزندان حاصل از
ازدواج زنان ایرانی با مردان «خارجی» با ارائه مدارک الزم تعیین
تکلیف میش��وند .به گزارش فارس ،س��ازمان ثبت احوال کشور
نسبت به اظهار نظر نماینده مجلس با عنوان «وجود  300تا 400
هزار فرزند بی شناسنامه در کش��ور» اعالم کرد :درخصوص این
فرزندان ،بر اساس ماده واحده قانون مصوب  ۲مهرماه  ۸۵مجلس
به محض مراجعه متقاضیان ثبت والدت با ارائه مدارک الزم ،برابر
دستورالعمل اجرایی نحوه رسیدگی به تقاضاهای مشموالن ماده
واحده مزبور اقدام مقتضی صورت می گیرد.

ازدواج فامیلی ،مهم ترین علت
کمشنوایی در ایران

عضو هیات علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ،گفت:
یکی از مهمترین علل کم ش��نوایی در ایران ،ازدواجهای فامیلی
است .به گزارش مهر ،گیتا موللی ،افزود ۹۵ :درصد والدین این
افراد ،شنوا بوده و فقط ژن معیوب را حمل میکنند.
وی با اشاره به اینکه س��الی پنج هزار کودک کم شنوا متولد
میش��وند ،گفت :یکی دیگر از ش��ایعترین علل کم ش��نوایی را
بیماری «عفونت گوش میانی» یا «اوتیت میانی» ذکر کرد.
دبیر اجتماعی :مهدخت قویدل
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رئیس شورای اسالمی ش��هر تهران با اش��اره به برگزاری جلس��های با معاون اول رئیس جمهور با موضوع
«انتقال پایتخ��ت» گفت که مدیریت ش��هری با این موضوع مخالف اس��ت .محس��ن هاش��می در خصوص
نظر مدیریت ش��هری در ارتباط با انتقال پایتخت با تاکید ب��ر اینکه با این انتقال مخالف هس��تیم ،افزود :قطعاً
هزینههایی را که میخواهند برای انتقال پایتخت بپردازند ،بهتر است به تهران اختصاص دهند تا بتوانیم تهران
را ساماندهی و درست کنیم .رئیس شورای اسالمی شهر تهران ،ادامه داد :هر دولتی که در گذشته اداره امور را
در دست گرفته ،در خصوص انتقال پایتخت مطالعاتی را انجام داده و هزینهای نیز در این رابطه پیشبینی کرده
بود .اما نظر ما این است که هزینه پیشبینی ش��ده به خود تهران اختصاص پیدا کند تا بتوانیم مشکالت آن را
حل و فصل کنیم.

دیه ۲۷۰میلیون
تومان تعیین شد

»

دیه یک مرد مسلمان در سال  ۹۸در جلسه دیروز مسئوالن عالی قضائی برای ماههای غیر حرام۲۷۰ ،میلیون
و برای ماههای حرام  ۳۶۰میلیون تومان تعیین ش��د .غالمحس��ین محس��نی اژهای ،معاون اول و س��خنگوی
قوهقضائیه در حاشیه جلسه مسئوالن عالی دستگاه قضائی در رابطه با مباحث مطرح شده در این جلسه در جمع
خبرنگاران اظهار کرد :یکی از موضوعاتی که در جلسه امروز مسئوالن عالی قضایی مطرح شد ،بحث دیه بود .وی با
اشاره به اینکه طبق قانون رئیس دستگاه قضائی ابتدای هر سال باید مبلغ دیه را تعیین و اعالم کند ،افزود :امسال
خیلی از مسئوالن ذیربط و نیز رئیس کل بیمه مرکزی تقاضا داشتند که این تعیین میزان دیه در جهت تسهیل
امور مردم و قراردادهایی که میخواهند منعقد کنند هر چه زودتر اعالم شود ،بنابراین در جلسه دیروز بحث دیه
مورد رسیدگی قرار گرفت.

مشاور حقوقی قوه قضائیه خبر داد:
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اجتماعی
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خوزستان

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جادهای خوزستان:

طرح نوروزی در بخش های مختلف حمل
و نقل و راهداری خوزستان اجرا میشود

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جادهای خوزس��تان از ابالغ
و اجرای ط��رح خدمات ن��وروزی در بخش های حم��ل و نقل و
راهداری برای نوروز  98خبرداد.
به گ��زارش روابطعموم��ی ادارهکل راه��داری وحل ونقل
جادهای خوزستان ،غالمعباس بهرامی نیا اعالم کرد :در راستای
اجرای این طرح جلسه کمیته خدمات حمل و نقل ستاد اجرایی
س��فر با حضور معاون حمل و نقل ،مس��ئول ایمنی وترافیک و
سرپرست اداره مسافر اداره کل راهداری و حمل ونقل جادهای
برگزار شد .بهرامی نیا اظهار داشت :مسائل و مشکالت حمل و
نقل داخل وخارج اس��تانی ،ایمنی حمل ونقل ،مدیریت راه ها
و مجتمع ه��ای خدماتی رفاهی بین راهی در این جلس��ه مورد
بررسی قرار گرفت.
معاون حمل ونق��ل ادارهکل راهداری و حمل ونقل جادهای
در این جلس��ه با بیان اینک��ه ترددهای داخل وخارج اس��تانی
در ایام ن��وروز افزای��ش مییابد ،گف��ت 700-500 :دس��تگاه
اتوبوس برای س��تاد نوروزی در نظر گرفته ش��ده است و عالوه
بر این شرکتهای مسافربری باید پیشبینی های الزم را برای
اتوبوسهای پشتیبان جهت تسهیل در حمل و نقل و رفاه حال
مس��افران به عمل آورند .وی در ادامه با بیان اینکه نمازخانهها
وخدم��ات عمومی با توجه ب��ه افزایش تعداد مس��افران در ایام
نوروز اهمی��ت خاصی برخوردار هس��تند ،اف��زود 43 :مجتمع
خدماتی رفاهی در سطح اس��تان وجود دارد که باید تمهیدات
الزم را برای خدمت رسانی به مسافران نوروزی در نظر بگیرند.

از لحاظ تلفات راکبین موتور سوار:

خوزستان جزء 7استان اول کشور است

مدیر کل راهداری و حمل ونقل جادهای خوزس��تان اعالم
کرد 25 :درصد تلفات اس��تان خوزس��تان مربوط ب��ه راکبين
موتورس��يکلتها است و اس��تان خوزس��تان جزء  7استان اول
ازلحاظ تلفات راکبین موتور سواراست.
به گزارش روابط عمومی ای��ن اداره ،غالم عباس بهرامی نیا
در مراس��می که به مناس��بت طرح ارتقاي ايمني تردد راکبين
موتورس��يکلت در جادهها ،راههاي کش��ور برگزار ش��د ،گفت:
لزوم اص�لاح فرهنگ رانندگ��ی و رعایت ن��کات ایمنی با توجه
به باال بودن آم��ار تلفات کامال حس��اس می ش��ود .بهرامی نیا
اظهار داشت :طبق آمارپزشکی قانونی  65درصد فوت شدگان
موتورسيکلتها از ناحيه سر در اثر برخورد به زمين دچار آسیب
میشوند که نشان دهنده عدم استفاده راکبين موتورسيکلتها
از کاله ايمن��ي اس��ت .اس��کندری با اش��اره به اینک��ه حوادث
رانندگی عامل اول تلفات جاده ای محس��وب می شوند ،تاکید
کرد :جهت ارتقا ایمنی ،موتور س��واران باید از سالم بودن چراغ
روش��نایی موتور اطمینان حاصل کنند ،موقع موتور سواری از
راهنما اس��تفاده کنند ،در هنگام حرک��ت تغییرجهت ناگهانی
انجام ندهند ،از حرکات مخاطره آمیز ونمایش��ی خودداری و از
دورزدن های بی جهت و حرکت خالف جهت پرهیز نمایند .در
پایان مراس��م به تعدادی از موتورسواران با هدف رعایت نمودن
نکات ایمنی حین رانندگی کاله ایمنی اهدا شد.

ازدواج ساالنه  ۶۰۰هزار کودک در ایران

گروه اجتماعی -مشاور حقوقی قوه قضائیه از
ازدواج ساالنه  ۵۰۰تا  ۶۰۰هزار کودک در ایران خبر
داده اس��ت؛ با این حال وی معتقد است که برخورد
قضائی راه مناس��بی برای مقابله با کودک همسری
نیست و دادن مشاوره فرهنگی به خانواده راهحل این
مشکل است .این در حالی است که کودک همسری
تقریبا به طور خاص در مناطق م��رزی و دورافتاده و
محروم اتفاق میافتد؛ مناطقی که خدمات آموزش
و پرورش هم در آنجاها با کاستیهای زیادی مواجه
است ،چه برس��د به اینکه بتوان خرده فرهنگهای
اشتباهرااصالحکرد.
س�ن ازدواج در اس�ناد بی�ن الملل�ی
 18سال است
عل��ی کاظم��ی درب��اره کودکهمس��ری و
آسیبهای اجتماعی آن گفته است :در ماده ۴۷۱۰
قانون مدنی قیدی برای ازدواج در نظر گرفته ش��ده
که پس��ران بعد از  ۱۵س��الگی و دختران بعد از ۱۳
س��الگی میتوانند ازدواج کنند ،اما اگر دادگاه و پدر
یتواند زیر سن
و مادر تش��خیص دهند که کودک م 
تعیین شده ازدواج کند ،این اجازه به او داده میشود.

وی تصریح کرد :اس��ناد بینالمللی و رویه برخی از
سازمانهای بینالمللی مانند کمیته حقوق کودک
و کمیته منع تبعیض علیه زنان ،محدوده سنی برای
ازدواج را  ۱۸سال در نظر گرفتهاند؛ البته استثناهایی

افزایش  ۴۰۰هزار تومانی حقوق در سال 98

عضو هی��أت رئیس��ه مجلس نحوه محاس��به
حقوقها در سال  ۹۸بر اساس شیوه افزایش ثابت
 ۴۰۰هزار تومانی و اعم��ال افزایش  ۱۰درصدی را
تشریح کرد.
به گزارش تس��نیم ،احمد امیرآبادی فراهانی
درب��اره مصوبه اخیر مجل��س اظها ر ک��رد400 :
هزار تومان بهصورت ثابت به حق��وق کارمندان و
بازنشس��تگان دولت اضافه خواهد شد؛ افزایش تا

 10درصد نیز به این شیوه است که دولت براساس
منابع باقیمانده آن را نسبت به تمام حق وقبگیران
محاس��به و یک درصد ثابت را به تمام افراد اضافه
خواهد کرد نه اینک��ه به گروهی ی��ک درصد و به
گروه دیگر  10درصد اضافه کند.
وی بیان ک��رد :در پل��ه اول یعنی ت��ا حقوق
2میلیون و  750هزار توم��ان همه از مالیات معاف
هستند.

نیزوجوددارد،امادرجاییمطرحنمیشود؛همچنین
این استثنا مطرح ش��ده که اگر کودکی زیر  ۱۸سال
آمادگی ازدواج داشته باش��د ،با مجوز مقام مدنی یا
مقام قضائی اجازه ازدواج داده میشود.

الیحهحمایتازکودکانکافینیست
مش��اور حقوق��ی ق��وه قضائی��ه در گفتگو با
ایلنا بی��ان کرد :امروزه مس��ئلهای تح��ت عنوان
کودکهمس��ری داریم؛ مش��کل عمده ما افرادی
هستند که خارج از فرآیند رسمی ازدواج میکنند.
البته امروزه به ازدواج درسن پایین ایراد گرفتهاند
که باید تفاوتی ایجاد شود.
کاظمی در خصوص الیح��ه حمایت از حقوق
کودکان هم اظهار کرد :ای��ن الیحه همه کودکان
در مع��رض خط��ر را مورد توج��ه ق��رار میدهد؛
رویکرد قانونگذاری ما تاکنون بیشتر به کودکان
بیسرپرست توجه و آنها را برجسته کرده است؛ اما
در الیحه کنونی همه کودکان در معرض خطر قابل
توجه هستند؛ اما اعتقاد ما این است که این الیحه
کافی نیست و برنامه اجرایی الزم را ندارد.
وی همچنی��ن بیان کرد :به نظ��ر من برخورد
در حوزه ازدواج در س��ن پایین نباید قضائی باشد،
بلکه باید فرهنگی باشد اگر به این نتیجه رسیدهایم
که این ازدواج زیانبار است باید از بعد فرهنگی به
خانوادهها این هشدار را بدهیم.

واگذاری  ۷۰۰ملک شهرداری مغایرت قانونی دارد

شهردار تهران در پاسخ به تذکر سید محمود
میرلوحی ،عضو ش��ورا درباره "انتش��ار فهرس��ت
امالک ش��هرداری در اختیار اش��خاص حقیقی و
حقوقی" گفت ۲۰۱۰ :م��ورد از امالک واگذاری
شده با کاربریهای مختلف در راستای بند  ۶ماده
 ۵۵قانون ش��هرداریها مورد بررسی قرار گرفته
که تاکنون  ۷۰۰م��ورد از آن مغایر با این بند بوده
است.

به گزارش ایلن��ا ،پیروز حناچ��ی گفت :این
 700مورد شناس��ایی ش��ده ،اخت�لاف و انحراف
فاحشی با موضوعیت امالک مش��مول بند  ۶ماده
 ۵۵داشته اس��ت که دویس��ت مورد آن مسکونی
اس��ت و با هماهنگی های به عمل آم��ده با مراجع
ذیصالح قضائ��ی و انتظام��ی اقدام��ات عاجل و
موثر در جهت تخلیه آن صورت پذیرفته است که
هماکنون شاهد نتایج مثبت آن هستیم.

دومین نشست مشترک ستاد نوروزی با حضور شهردار اهواز برگزار شد

علیرضا عالیپور در دومین نشست
مش��ترک س��تاد نوروزی که با حضور
شهردار اهواز ،روسای کمیتههای ستاد
ن��وروزی ،مدیران مناطق هش��تگانه و
مدیران عامل سازمانهای تابعه برگزار
شد به تشریح اقدامات ستاد نوروزی در
استقبال از بهار  98پرداخت.
به گ��زارش اداره ارتباط��ات حوزه
معاونت خدمات ش��هری عال��ی پور در
ابتدای این نشست با بیان این مطلب که
عمللکرد شهرداری در نمایشگاهی بهنام
نوروز به نمایش در خواهد آمد گفت :با
فرا رسیدن ایام نوروز و حضور میهمانان
نوروزی از اقصی نقاط کش��ور در شهر
اهواز ،انتظارات از شهرداری باال می رود
به همین دلیل باید در اقداماتمان نسبت
به سال قبل تفاوتهایی داشته باشیم.
وی اف��زود :هیچک��س منک��ر
کمبودهای موجود در شهر اهواز نیست
لکن مدیران ما میبایستی با بهرهگیری

الز دو عنص��ر مدیریت و خالقیت به هر
نحو ممکن در جهت جلب رضایت مردم
تالش کنند.
مع��اون خدمات ش��هری با اش��اره
به زحمات��ی که ت��ا کنون در ش��هر به
انجام رس��یده اس��ت افزود :بر اس��اس
گزارشاتی که تاکنون در یافت کردهایم
برخی مناطق در رابطه با آمادهس��ازی
ش��هر برای اس��تقبال از به��ار اقدامات
مطلوبتری به انجام رس��اندهاند و این
انتظار را داریم که با انتقال تجربیاتشان
به س��ایر مناطق و با استفاده حداکثری
از ظرفیت بدنه اجرایی و نیروی انسانی
و توزیع مناسب کارها میان پیمانکاران
به پیش��رفت ش��هر در این مقطع مهم
کم��ک کنن��د .عالیپ��ور در ادام��ه به
جلس��ات متعدد س��تاد نوروزی و ابالغ
شرح وظایف به هرکدام از کمیتهها در
این جلسات اشاره کرد و گفت :اقداماتی
نظی��ر رنگآمی��زی برخ��ی از جداول،

تالش برای اتمام برخ��ی از عملیاتهای
عمرانی ،رنگ آمیزی جدارهها و مبلمان
ش��هری ،خرید و نصب مبلمان و سظل
زباله و صندلی در حال پیگیری و انجام
اس��ت .وی همچنین با ارائه گزارشی از
روند پروژه اح��داث  40پارک محله ای

ابراز کرد :در برخ��ی از مناطق تعدادی
از این پارکها آماده بهرهبرداری هستند
که با خرید و نصب وس��ایل ورزش��ی و
پلیاتیلن انش��اهلل در اس��فند ماه و تا
پیش از فرا رس��یدن ایام نوروز به بهره
برداری خواهند رسید.

معاون خدمات شهری تصریح کرد:
با انجام اقداماتی نظی��ر خرید المانهای
هفت س��ین و تبریک سال نو ،المانهای
حجم��ی ،خری��د گل و گی��اه ،تکمیل
روشنایی پارکها و معابر ،تعمیر آبنماها
و س��رویس بهداش��تی ،فع��ال کردن
اکیپهای آسفالت ،فعال کردن اکیپهای
عمران��ی ب��رای ج��داول و کفپوش��ها
تالش خواهی��م کرد چهره ش��هر را در
اس��تقبال از نورز تغییر دهیم .علیرضا
عالیپور در پایان خاطر نش��ان کرد :با
توجه به مناس��بتهای در پیش رو نظیر
هفت��ه منابع طبیع��ی ،روز درختکاری
و کلنگزنی بخش��ی از تکمی��ل پروژه
کمربند س��بز ،ماه پرکاری در پیش رو
داریم و نیاز است تا با پشتیبانی از بدنه
اجرایی ش��هرداری اهواز تالش کنیم تا
انشاهلل با سرعت بخش��ی به امورات در
حال انجام ،نمود و خروجی مطلوبی از
عملکردمان در نوروز داشته باشیم.

مدیر کل دفتر نظارت و ارزشیابی سازمان تأمین اجتماعی :

سازمان تأمین اجتماعی متعهد به صیانت از حقوق شهروندی است

نشس��ت دو روزه برنامه تبیین و تشریح نحوه
اس��تقرار طرح میز خدمت به میزبان��ی اداره کل
تأمین اجتماعی استان خوزستان برگزار گردید.
ب��ه گ��زارش روابطعموم��ی ادارهکل تأمین
اجتماعی خوزستان ؛ همزمان با برگزاری نشست
تبیین و تشریح نحوه اس��تقرار طرح میز خدمت،
علی اکب��ر ربی��ع زاده مدی��رکل دفت��ر نظارت و
ارزشیابی سازمان تأمین اجتماعی با تاکید براینکه
س��ازمان تأمین اجتماعی بیش از ه��ر زمان دیگر
خ��ود را متعهد به صیان��ت از حقوق ش��هروندی
ذینفعان و شرکای اجتماعی خود میداند گفت:
بهمنظور جلوگیری از تضییع حقوق ش��هروندان ،
تکریم ارباب رجوع  ،جلوگیری از سرگردانی مردم
در س��اختمانهای اداری دس��تگاه های اجرایی و
ایجاد نظام اداری پاس��خگو و کارآمد و در اجرای
ماده  ١٧تصویب نامه شورای عالی اداری با عنوان
حقوق شهروندی در نظام اداری  ،بخشنامه استقرار
میز خدمت از س��وی ریاس��ت محترم جمهوری
صادر و به کلیه دس��تگاههای اجرایی کشور ابالغ
گردید که پیرو ابالغیه مذکور و دستور موکد مدیر
عامل فقید سازمان مرحوم دکتر نوربخش در این
راس��تا س��ازمان تأمین اجتماعی همگام با دیگر
دس��تگاههای اجرایی با عملیاتی نمودن این مهم
توانسته است گام های بلندی بردارد .ربیع زاده با
اشاره باینکه طی  ٦ماهه اخیر استقرار میزخدمت

با جدی��ت دنبال ش��ده اس��ت و در ح��ال حاضر
ش��عبی از اس��تانهای همدان  ،کرمان ،آذربایجان
شرقی و امروز هم خوزس��تان بهعنوان پایلوت در
حال اجرا و ارائه میز خدمت هس��تند تصریح کرد
 :تمام س��عی و تالش مجموعه مدیران و کارکنان
س��ازمان تأمین اجتماعی بهعنوان خادمان مردم
این است که خدمات و تعهدات سازمان را در اسرع
وقت و با شایس��تگی تمام تقدیم بیمه ش��دگان،
کارفرمایان و مس��تمری بگیران نمایند  .مدیر کل
دفتر نظارت و ارزشیابی سازمان تأمین اجتماعی

به رشد چش��مگیر خدمات غیرحضوری سازمان
اش��اره و افزود  :با برنامهریزیه��ای بهعمل آمده
و هدفمند و با ی��اری خداوند متع��ال در روزهای
آینده شاهد ارائه  ٦٥خدمت دیگر در ارائه خدمات
غیرحضوری خواهیم بود که پس از آن دیگر نیازی
به مراجع��ه مردم ب��ه واحدهای س��ازمان تأمین
اجتماعی نخواه��د بود .وی همچنین ب��ا تقدیر از
اقدامات اداره کل تأمین اجتماعی خوزس��تان در
اجرای میزخدمت گف��ت  :همزمان با این همایش
ش��عب تأمی��ن اجتماعی  ٥اه��واز و شهرس��تان

مالثان��ی بهص��ورت پایل��وت ب��ه بهره ب��رداری
خواهید رسید.
در ادام��ه س��یدمحمد مرعش��ی مدی��ر کل
تأمین اجتماعی اس��تان خوزستان ضمن تشریح
اهم اقدام��ات بهعمل آمده در خصوص اس��تقرار
میزخدمت گفت :این امر در راس��تای عزم جدی
دول��ت برای بهب��ود نظ��ام اداری و پاس��خگویی
متناس��ب با ش��ان و منزلت مردم و رضایتمندی
ارباب رجوع طراحی گردیده اس��ت که بخشی از
مصوبه ابالغی حقوق ش��هروندی در نظام اداری
اس��ت .مرعش��ی با اعالم این اینکه برای شعب ٥
اهواز و مالثانی تمهیدات و اقدامات عملیاتی الزم
برای اجرای میز خدمت اجرا گردیده است گفت:
امیدواری��م با جدیت و تالش��ی ک��ه در همکاران
سراغ داریم بتوانیم در کوتاهترین زمان در تمامی
واحدهای تابعه استان این مهم را محقق سازیم .
وی آموزش کارکنان ،آمادهسازی فضای فیزیکی
جه��ت ایج��اد پیش��خوان ارائه خدم��ات  ،نصب
دس��تگاههای نوبتده��ی و همچنی��ن بهمنظور
دسترسی آس��ان مراجعهکنندگان به واحدهای
شعب ،خطوط رنگی طراحی و خطکشی گردیده
اس��ت افزود تمام��ی کارکنان موظف هس��تند با
تس��لط بر خدمات واحد خ��ود در مقاطع زمانی
مناس��ب با ایج��اد چرخش ش��غلی پاس��خگوی
مراجعه کنندگان باشند.

خبر

»

 ۵کشته در حادثه سقوط بالگرد اورژانس

سخنگوی اورژانس کش��ور جزئیات سقوط بالگرد اورژانس
در ش��هرکرد را اعالم کرد و گفت :در این حادثه  5نفر کش��ته
شدند.
مجتبی خالدی با اش��اره به جزئیات ای��ن حادثه گفت :در
ساعت  ۱۱:۱۹ماموریت برای انتقال مادر باردار از دامنه کوه در
روستایی در  ۳۰کیلومتری ش��هر کرد اعالم میشود ،اما قبل از
رسیدن به محل ماموریت بالگرد سقوط میکند.
وی ادام��ه داد :در ای��ن حادثه  ۳نف��ر کادر پ��رواز و  ۲نفر
تکنیسین فوریتهای پزشکی به شهادت رسیدند.

بخشنامه اشتغال بهکار مجدد جانبازان
ابالغ شد

بخشنامه اشتغال بهکار مجدد و اعاده به خدمت جانبازان و
آزادگان انقالب اسالمی ایران در دستگاه های اجرایی از سوی
سرپرست س��ازمان تامین اجتماعی صادر و به تمام واحدهای
اجرایی این سازمان ابالغ شد.
به گزارش س��ازمان تامی��ن اجتماعی ،با توج��ه به قانون
برنامه پنج ساله ششم توس��عه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی
جمهوری اس�لامی ایران مصوب مجلس ش��ورای اسالمی ،در
حال حاضر اش��تغال بهکار مجدد و اعاده به خدمت جانبازان و
آزادگان امکانپذیر است.

تکذیب ادعای واردات محصوالت
آرایشی با ارز دولتی

رئیس انجمن واردکنندگان کاالهای آرایش��ی و بهداشتی
ایران ،ادعای واردات محصوالت آرایش��ی با ارز  ۴۲۰۰تومانی
را کذب دانست.
حمی��د مقیم��ی ،در واکنش به خب��ری مبنی ب��ر واردات
محصوالت آرایش��ی رژ لب و الک ناخن ب��ا ارز  ۴۲۰۰تومانی،
به مهر گفت :بیش��ترین حج��م واردات لوازم آرایش��ی بعد از
گروه بندی کاالها برای تخصیص ارز ،از طریق ارز بدون تعهد یا
همان ارز آزاد بوده است.

موسوی به جای سواعدی در اداره کل
فنی و حرفه ای

عملک��رد ضعی��ف ادارهکل فن��ی و حرف��های خوزس��تان
مدتهاست نقل محافل است و به تبع همین موضوع هراز گاهی
بحث تغییر ایشان به میان میآید
به گزارش «روزان» ،آنچه مس��لم است البیگری مدیر کل
فعلی ظاهرا قویتر از خواس��ت و اراده دولت برای تغییر ایشان
بوده و در اب��ن میان نباید از نقش برخی نمایندگان اس��تان که
عمدتا اصولگرایان هستند غافل شد .
این روزها مجددا صحبتهایی در خصوص تغییر مدیر کل
فنی و حرفهای ش��ده و گزینههای متعددی نیز مانند گذش��ته
همچنان بر روی میز است.
اما به نظر نمیرس��د س��ازمان فنی و حرفهای کشور چنین
توان و ارادهای را داشته باشد .
به هر حال شنیده شده اس��ت در میان گزینهها سید جابر
موس��وی مدیر کل اس��بق آموزش فنی و حرفهای خوزستان و
همدان وجود دارد .
موسوی عالوه بر مدیر کلی دو اس��تان دبیر انجمن صنفی
معلمان و همچنین سخنگوی جبهه مش��ارکت ایران اسالمی
بوده و یک چهره کامال سیاسی است.
گفته میش��ود این چهره سیاس��ی مورد حمایت برخی از
چهرههای مطرح و سیاسی کشور برای تصدی این پست بطور
جدی است .
شایان ذکر است سید جابر کارمند آموزش و پرورش است
گفتنی اس��ت گزینههای متعدد دیگری نیز مطرح شده که به
نظر جدی نمیرسند.

توليد انرژي برق نيروگاه رامين اهواز
بهمرز  10ميليون مگاوات ساعت رسيد

مدیرعامل نی��روگاه رامی��ن از تولی��د بی��ش از  ۹میلیون
مگاوات س��اعت انرژی برق در این شهرس��تان از ابتدای سال
جاری تاکنون خبر داد.
به گزارش روزان و به نق��ل از روابطعمومي نيروگاه رامين
اهواز ،اين ني��روگاه ب��ا توليد  9ميلي��ون و  600ه��زار و 494
م��گاوات س��اعت در  11ماهه اول س��ال  97توانس��ت با نقش
اثرگذار خود ،ضمن پش��تيباني و تقويت ش��بكه سراسري برق
كشور خدمترسان شايستهاي براي مردم باشد .
مهندس ناصر محم��دي مديرعامل ني��روگاه رامين ضمن
تقدير از ت�لاش و همت كاركنان نيروگاه اظهار داش��ت  :توليد
پايدار انرژي برق و پش��تيباني از ش��بكه سراس��ري مهمترين
رويكرد ما در نيروگاه رامين است و با توجه به كاهش مصرف و
تقاضاي اين انرژي در فصل زمستان سعي نموديم ضمن حفظ
روند توليد ،از فرصت بدست آمده به منظور تعميرات اساسي و
رفع مشكالت واحدهاي نيروگاهي استفاده كنيم.
وي ميزان تولي��د  11ماهه نيروگاه رامين در س��ال جاري
را  9ميلي��ون و  600هزار و  494مگاوات س��اعت عنوان كرد و
از مراحل پاياني تعميرات اساسي واحد  305مگاواتي شماره 4
بهدست توانمند كاركنان نيروگاه رامين خبر داد.
ش��ايان ذكر اس��ت نيروگاه رامين اهواز با  6واحد توليدي
و ب��ا مجم��وع  1850م��گاوات س��اعت بزرگترين ني��روگاه
بخ��اري كش��ور و تامي��ن كنن��ده ح��دود  40درص��د ب��رق
مورد نياز خوزستان است .

