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سخنگویسازمانثبتاحوال:
یافت کارت ملی هوشمند   در
نیازی به تعویض شناسنامه ندارد

سخنگوی سازمان ثبت احوال با بیان اینکه تعویض شناسنامه 
برای دریافت کارت ملی هوشمند، الزامی نیست، گفت: کسی که 
شناسنامه اش مستعمل و کهنه شده یا تغییراتی هویتی داشته 
باشد، بایستی برای ثبت نام کارت ملی هوشمند نسبت به تعویض 

شناسنامه اقدام کند.
سیف اهلل ابوترابی اظهار کرد: در حقیقت این مستعمل شدن و 
تغییر هویت شناسنامه شامل ناخوانایی، کمرنگ شدن شناسنامه، 
پارگ��ی عکس، تغییر نام و نام خانوادگی و امور هویتی اس��ت. در 

غیر این صورت تعویض شناسنامه برای اخذ کارت ملی هوشمند 
الزامی نیست. وی افزود: تعویض شناسنامه در شهرستان ها از یک 
تا سه روز و در تهران نیز کمتر از یکماه خواهد بود. البته در تالش 

هستیم که این زمان را در تهران به یک هفته کاهش دهیم.

یع اقالم امدادی یک ماهه  آغاز مرحله دوم توز
در مناطق زلزله زده کرمانشاه

مدیرعامل س��ازمان هالل احمر اس��تان کرمانش��اه 
گفت: دومی��ن مرحله توزیع اقالم ام��دادی در مناطق 

زلزله زده استان کرمانشاه از دیروز آغاز شد.
 محمدرضا امیریان اظهار داشت: این اقالم در میان 
50 هزار خان��واری که دفترچه امدادی دریافت کرده اند 
توزیع می شود. وی با بیان اینکه تمام خانوارهایی که در 
مناطق زلزله زده ساکن هستند دفترچه امدادی دریافت 
کرده ان��د، گفت: ب��ا این وج��ود اگر خان��واری دفترچه 
امدادی دریافت نکرده باشد نیز در لیست توزیع سازمان 

هالل احمر قرار خواهد گرفت.
امیریان ارزش هر بسته از این اقالم یکماهه را 260 
هزار تومان دانست و افزود: در این بسته ها اقالمی مانند 
برنج، حبوبات، کنسروجات و قند و شکر قرار دارد. وی در 
رابطه با کمک های بالعوض هالل احمر به خانواده های که 
در جریان زلزله عضوی از آنها کشته شده و یا در 10 روز 
اول پس از زلزله فرزندی به دنیا آمده است، عنوان کرد: 
هالل احم��ر آماده پرداخت این کمکها اس��ت و اطالعات 

جمع آوری شده نیز در حال تکمیل است.
مدیرعامل س��ازمان هالل احمر اس��تان کرمانشاه با 
اشاره به زلزله هایی که در روزهای اخیر در منطقه سومار 
اتفاق افتاده اس��ت، اظهار کرد: 12 تیم ارزیاب به منطقه 

فرستاده شده است و نیروها نیز در آماده باش هستند.

 انتصاب مدیرکل جدید عتبات
یارت سازمان حج و ز

مدیرکل عتبات سازمان حج و زیارت بعد از ۴ سال 
تغییر کرد.

با حکم رئیس سازمان حج و زیارت مرتضی آقایی به 
سمت مدیرکل عتبات سازمان حج و زیارت منصوب شد. 
آقایی پیش از این رئیس اداره ثبت نام و اعزام عتبات بود.

پیش از این محسن نظافتی به مدت ۴ سال مدیر کلی 
عتبات س��ازمان حج زیارت برعهده داشته و از این پس به 

عنوان مدیر کل اسکان عتبات عالیات فعالیت می کند.

زمان ثبت نام آزمون سراسری سال ۹۷
مشاورعالی سازمان سنجش زمان ثبت نام در آزمون 

سراسری سال ۹۷ را اعالم کرد.
حس��ین توکلی اظه��ار کرد: ثبت نام برای ش��رکت 
در کنکور سراس��ری س��ال ۹۷ تمام دانشگاه ها و مراکز 
آموزش عالی از جمله دانش��گاه آزاد از روز یکشنبه اول 

بهمن آغاز و در روز یکشنبه بهمن ۹6 پایان می یابد.
وی افزود: ثبت نام در آزمون سراسری ۹۷ از طریق 
سایت سازمان سنجش و آموزش کشور انجام می شود و 
این آزمون در روزهای پنجش��نبه و جمعه ۷ و 8 تیرماه 

۹۷ برگزار می شود.

تصادف حین ارتکاب قتل
مرد مسافرنما که برای سرقت راننده پژو را به قتل 

رسانده بود، پس از تصادف دستگیر شد.
سرهنگ پهلوانی رئیس پلیس آگاهی استان مازندران 
از شناسایی و دس��تگیری قاتل راننده پژو ۴05 در یکی 
از مس��یر های فرعی جاده دریا )خزرآباد( در ساری خبر 
داد و گفت: متهم به قتل در س��اعت 22:۴5 پنجش��نبه 
شب در پوشش مس��افر پس از سوار شدن به خودرو در 
قائمش��هر، قصد زورگیری و سرقت داشت که با مقاومت 
راننده خودرو پژو مواجه شد و راننده خودرو را با ضربات 
چاقو از پای در آورد. وی گفت: درپی این جنایت خودرو 
پژو به شدت با یک دستگاه خودرو سواری پراید برخورد 
کرده و قاتل که از ناحیه پا مصدوم شده بود و قصد فرار 
داش��ته با تماس مردمی با پلیس 110 و حضور به موقع 

پلیس در صحنه دستگیر شد.

مرگ 4 نفر بر اثر گازگرفتگی در میانه
یک مرد و س��ه زن بر اثر گازگرفتگی در شهرستان 

میانه جان خود را از دست دادند.
ف��رزاد رحمان��ی رئی��س مرک��ز مدیری��ت حوادث 
وفوریت های پزشکی استان آذربایجان شرقی گفت: ساعت 
دو بامداد دیروز وقوع حادث��ه گازگرفتگی در خانه ای در 
شهر اچاچی میانه به اورژانس اعالم شد. با حضور تیم های 
اورژانس مشخص ش��د ۴ نفر در این خانه بوده که دچار 
مسمومیت با گاز منوکسیدکربن شده اند. وی ادامه داد: با 
معاینه مرد 80 ساله و سه زن ۷5 ،60 و ۴5 ساله مشخص 

این افراد ساعتی قبل جان خود را از دست داده اند. 

 تالش ها برای دستگیری 
متهمان قتل 4 زن کرمانشاهی ادامه دارد

دادستان عمومی و انقالب کرمانشاه گفت: تالش ها 
به منظور دستگیری عوامل قتل ۴ زن عضو یک خانواده 

که روز جمعه در کرمانشاه اتفاق افتاد، ادامه دارد.
محمدحسین صادقی در این باره گفت: درپی وقوع 
یک فق��ره قتل در اس��فندماه س��ال ۹5، وراث مقتول 
شامل فرزندانش با وجود مخالفت برادران مقتول اعالم 
گذش��ت کردن��د و همین موضوع موج��ب دلخوری دو 
برادر مقتول شده و درپی آن، روز گذشته هنگام حضور 
همس��ر و س��ه دختر آن مرحوم بر سر مزار پدرشان، با 
حض��ور در آنجا اقدام به قتل هر چهار زن کرده اند. وی 
اف��زود: متهمان پس از وقوع قتل که با اس��تفاده از دو 
قبضه سالح کالش��ینکف صورت گرفته، با یک دستگاه 
پرای��د اقدام به ف��رار کرده و چند س��اعت بعد از وقوع 
جنای��ت، خودروی حامل آنان در محل جاده روس��تای 

پشته کش کرمانشاه کشف شده است.

نوزاد هفت ماهه قربانی بی احتیاطی پدر
نوزاد هفت ماهه در تصادف رانندگی جان باخت.

جمعه شب وقوع حادثه واژگونی یک دستگاه پراید 
در جاده فردوس به دیهوک به پلیس راه استان خراسان 
جنوبی اعالم ش��د. با حضور ماموران پلیس راه مشخص 
ش��د یک دس��تگاه پراید به علت س��رعت زیاد از مسیر 

اصلی منحرف و واژگون شده است. 
بناب��ر این گزارش، در ای��ن حادثه یک کودک هفت 
ماهه به علت ش��دت جراحات جان خود را از دس��ت داد 
و پدر او به ش��دت مجروح ش��د. مجروح ای��ن حادثه به 

بیمارستان شهید چمران فردوس منتقل شد.

رابطهبازیجایشایستهساالری
روزی نیس��ت ک��ه خب��ر از اخت��الس و دزدی از بیت المال 
نشنویم. بی لیاقتی مس��ئوالن و نهادهای نظارتی و امنیتی باعث 
ش��ده تا هر کس��ی به راحتی دست در کیس��ه بیت المال کرده و 
دزدی کند. وقتی رابطه بازی جای شایسته س��االری را می گیرد 

نتیجه اش این همه سوء مدیریت و دزدی می شود.
اسدی

 
کاسبیبهبهانهآلودگیهوا

طرح ترافیک طرحی برای کسب درآمد و کاسبی شهرداری 

و دولت است نه طرحی برای مبارزه با آلودگی هوای تهران. وقتی 
طرح خرید و فروش می ش��ود و هر کسی پول دارد می تواند وارد 

طرح شود یعنی کاسبی به بهانه آلودگی هوا.
جباری

 
ریشهکنیفتنهگران

ریش��ه فتنه س��ال 88 اگر خشک ش��ده بود و سران فتنه و 
حامیان اصلی فتنه اگر اعدام ش��ده بودند امروز دیگر اغتشاشات 
تکرار نمی ش��د. باید این ریشه فساد خشک شود وگرنه هر چند 
وقت یکبار مردم و کشور خسارات زیادی از این فتنه گران متحمل 

می شود. مسئوالن باید تا ریشه کنی فتنه گران و حامیان فتنه که 
متاسفانه در دولت و مجلس هم هستند دست بر ندارند.

نادری
 

مشکالتپابرجاست
زلزل��ه ای تهران را لرزاند و مس��ئوالن و کارشناس��ان هر روز از 
طرح های جدید سخن گفتند اما بعد از چند هفته هیچ اتفاقی نیفتاد 
و همچنان بافت های فرس��وده به حیات خود ادامه می دهند و سایر 
مشکالت پابرجاست. تهران شهر زلزله خیز است آقایانی که مسئول 
هس��تید اگر به دلیل تصمیمات غلط و س��هل انگاری و غفلت شما 

مسئوالن خونی از دماغ کسی بیاید باید در آن دنیا پاسخگو باشید.
ناشناس

علفهرز
مثل علف هرز در این کش��ور موسس��ه مالی و بانک روئیده 
اس��ت. بانک ها محلی برای داللی و ن��زول دادن و نزول خوردن 
شده اس��ت که نتیجه اش را هم شاهدیم. بانکداری اسالمی فقط 
شعاری اس��ت که داده می شود وگرنه در عمل به احکام اسالمی 

اصال توجهی نمی شود.
شیری

هرگزبهسعادتوخوشبختىنرسدملتىکهدرآنحقضعیفازقویباصراحتوبدونلکنتزبانگرفتهنشودبدون لكنت
نامه ۵3 نهج البالغه

88004349 ساعت تماس 9 صبح تا 2 بعداز ظهر

طرح اولیه ارائه شده از سوی 
ب��رای درحـــاشیه ته��ران  ش��هرداری 

مح��دوده ط��رح ترافیک، با 
نظرات مخالف راهنمایی و رانندگی و شورای شهر 

تهران همراه شد.
بعد از آنکه ش��هرداری ته��ران اعالم کرد که از 
سال ۹۷ طرح ترافیک بازنگری شده و به نحوی دیگر 
اجرا می شود، بسیاری از کارشناسان، اعضای شورای 

شهر و نیروی انتظامی به نقد این طرح پرداختند.
محس��ن پورس��یدآقایی، معاون حمل ونقل و 
ترافیک ش��هرداری تهران هدف از ای��ن بازنگری 
را ح��ذف رانت ۹8 هزار نف��ری اعالم کرد و گفت: 
ش��هرداری برای دسترسی عادالنه همه شهروندان 
به محدوده طرح ترافیک قصد دارد تا طرح قدیمی 

را که سال ها از عمر آن می گذرد بازنگری کند.
او خب��ر از حذف س��همیه افراد خ��اص که با 
رانت می توانس��تند مجوز س��االنه ط��رح ترافیک 
تهیه کنند خبر داد و تاکید کرد که از س��ال آینده 
همه شهروندان می توانند با پرداخت عوارض، وارد 

محدوده طرح ترافیک شوند.
ش��هرداری در طرح جدید ن��ام محدوده طرح 
ترافیک را به محدوده سبز تغییر داد و نام محدوده 
آب��ی را نیز جایگزین زوج یا فرد کرد. بدین ترتیب 
ورود به محدوده آبی نیز به مانند س��بز با پرداخت 

عوارض ممکن می شود.
شهرداری تهران عوارض محدوده سبز را از ۹ 
ه��زار تومان تا 36 ه��زار تومان و عوارض محدوده 
آبی را 3 هزار تا 12 هزار تومان تعیین کرد و وعده 
داد ت��ا با این اقدام و درآمد حاصل از آن بتواند به 

نوسازی ناوگان حمل ونقل عمومی بپردازد.
اما بعد از آنکه خبر حذف س��همیه های مجوز 
ساالنه منتشر شد، بسیاری به دنبال آن بودند تا به 
احیای سهمیه از دست رفته بپردازند. در این میان 
راهنمایی و رانندگی نیز در کنار شورای شهر تهران 
آنها را همراهی کردند. اولین نفر از این دست ناهید 
خداکرمی عضو ش��ورای شهر تهران بود که خبر از 

پابرجایی سهمیه ها در طرح جدید داد.

فروش۲میلیونو۳۰۰هزارتومانی
طرحترافیکبهاقشارخاص

ناهید خداکرمی در گفت وگویی گفت: باید همه 
افراد حق ورود به محدوده طرح ترافیک را داش��ته 
باش��ند نه اینکه مختص افراد خاص باشد و عده ای 

دیگر محروم شوند.
خداکرمی با بیان اینکه در گذش��ته نیز س��قف 
استفاده مردم از طرح ترافیک روزانه بیش از 1۷ هزار 

نفر نبوده است، گفت: با اجرای طرح جدید گره های 
ترافیکی باز می شود و کار شفاف می شود.

وی با بیان اینکه طرح ترافیک جدید شهرداری 
در کمیسیون سالمت تصویب شده است، گفت: البته 
پیش��نهاداتی برای این طرح ارائه کردیم که یکی از 
پیش��نهادات این بود که این ط��رح ابتدا به صورت 
پایلوت ایجاد شود و بگوییم که سه ماه این طرح را 
اجرا می کنیم اگر خ��وب بود ادامه می دهیم اگر نه 
برنام��ه دیگری می ریزیم و روش را تغییر می دهیم. 
همچنین پیشنهاد شد که به پزشکان، خبرنگاران و 
برخی شغل های خاص که نیاز به تردد دائم دارند و 
کارهایشان با فوریت است آپشن هایی در نظر گرفته 
شود که این افراد به صورت ساالنه طرح را خریداری 
کنند. قیمت پیشنهادی برای آرم خبرنگاران حدود 

2 میلیون و 300 هزار تومان است.

تکذیبفروشطرحترافیک۲میلیونتومانی
بهخبرنگاران

اما بالفاصله بع��د از اظهارات خداکرمی، زهرا 
صدراعظم نوری دیگر عضو ش��ورای شهر تهران به 

تکذیب این موضوع پرداخت.
وی در واکن��ش به انتش��ار خب��ری مبنی بر 
پیش��نهاد اعضای شورای شهر برای واگذاری طرح 

ترافیک به خبرن��گاران با قیمت 2 میلیون و 300 
هزار تومان اظهار کرد: ش��ورا چنین پیشنهادی را 
نداده اس��ت و حداقل موضوع این است که من به 

عنوان عضو شورا از چنین پیشنهادی خبر ندارم.

سهمیهطرحترافیکخبرنگاران،پزشکان
وجانبازانبهقوتخودباقیاست

 اما یک روز بعد از این سردار محمدرضا مهماندار 
رئیس پلیس راهور تهران بود که خبر از باقی ماندن 

سهیمه ها برای اقشار خاص داد.
وی درب��اره س��همیه خبرنگاران، پزش��کان و 
جانبازان برای ورود به طرح ترافیک اظهار داشت: 
سهمیه هایی در طرح ترافیک برای بعضی از اقشار 
وجود داشت که بنا به ضرورت دریافت می کردند. 
مانند خبرن��گاران که برای تهیه خبر و پزش��کان 
که ب��رای مراجعه به بیمارس��تان نیازمند ورود به 
محدوده طرح ترافیک بودند و همچنین جانبازان، 
از ای��ن رو طب��ق توافق��ی که ص��ورت گرفته این 

سهمیه ها در جای خود باقی خواهد ماند.
س��ردار مهماندار افزود: مس��ئله ای که اکنون 
داری��م روی آن کار می کنیم، بحث نحوه پرداخت 
اس��ت که حتماً به نفع مردم خواهد بود. اقش��اری 
که سهمیه ورود به طرح ترافیک داشتند، به جای 

اینک��ه در ابتدا هزینه را پرداخت کنند و س��پس 
کارت سهمیه را دریافت کنند، در همان ابتدا کارت 
سهمیه را دریافت می کنند و فقط نحوه پرداخت با 
مدیریت خودشان و به ازای تعداد ورودی است که 
به محدوده طرح ترافیک خواهند داش��ت و تفاوت 

زیادی هم با مبالغ سال گذشته ندارد.
وی ب��ا بیان اینکه ب��ا تمهیداتی که پیش بینی 
ش��ده، هیچ تغییری در میزان س��همیه ها و میزان 
ف��روش روزانه طرح ترافیک ب��ه وجود نخواهد آمد، 
گفت: اکنون 20 هزار برگ به صورت روزانه توس��ط 
ش��هرداری فروخته می شود که در روزهای آلودگی، 
توس��ط ما ممنوع می ش��ود که این تعداد در س��ال 
جدید بیشتر نخواهد شد، در نتیجه هیچ تغییری در 
محدوده ط��رح ترافیک تهران به وجود نخواهد آمد 
بلکه با واگذار کردن مدیریت آن به خود افراد حتی 
ممکن اس��ت شاهد کاهش ترافیک در این محدوده 
نیز باشیم. یعنی در سال 13۹۷ هم مانند سال جاری 
ای��ن طرح اجرا خواهد ش��د و فقط نح��وه پرداخت 
هزینه متفاوت شده است، یعنی قباًل در ابتدا هزینه 
ورود به طرح دریافت می شد اما اکنون به تدریج و بر 

حسب ورود به محدوده طرح صورت می گیرد.

نظرپلیسمهماستاماهنوزهیچسهمیهای
برایطرحترافیکدرنظرگرفتهنشدهاست

اما همان روز زهرا نژادبهرام عضو شورای شهر 
تهران در واکنش به انتش��ار خبری از سوی رئیس 
پلیس راهور مبنی بر اعالم س��همیه طرح ترافیک 
اقشار خاص در طرح جدید ترافیک سال ۹۷ گفت: 
هنوز هیچ الیحه ای به ش��ورا نیامده اس��ت و این 

مطالب صرفا دیدگاه و نظر پلیس راهور است.
عضو ش��ورای ش��هر تهران با بیان اینکه وقتی 
 قرار اس��ت طرحی تغییر کند بای��د نظر تمام افراد 
ذی نفع در نظر گرفته شود، اظهار کرد: مجری طرح 
پلیس راهور اس��ت و نظر پلیس باید بررس��ی شود 

چراکه شهرداری تنها یک بخش مسئله است.
وی با اش��اره به نظر پلیس مبن��ی بر در نظر 
گرفتن س��همیه برای اقش��ار خاص گف��ت: اینکه 
میزان این س��همیه چقدر است یک بحث است و 
اینکه چگونه این افراد می خواهند وارد طرح شوند، 
یک بحث دیگر اس��ت. وی با تأکید بر اینکه هنوز 
الیحه ای درخصوص طرح جدید ترافیک به ش��ورا 
نیامده اس��ت، اظهار کرد: از مع��اون حمل ونقل و 
ترافیک ش��ورای شهر تهران درخواست کردیم که 
هرچه س��ریعتر برای ارسال الیحه اقدام کنند و به 
ما گفتند در حال حاضر مدل س��ازی کردیم و باید 

ببینیم که روی آلودگی هوا تأثیر می گذارد.

عضو شورای ش��هر تهران با بیان اینکه افزایش 
قیمت یکی از روش هایی است که می تواند به کاهش 
آلودگی هوا کمک کند، خاطر نشان کرد: در گذشته 
اگر س��همیه ای وجود داش��ت متقاضیان مبلغی را 
پرداخت می کردند و هرگز اینطور نبود که به صورت 

کامال رایگان مجوز ورود به طرح ترافیک بگیرند.
نژادبهرام در پایان خاطرنشان کرد: پلیس سهمیه  
جداگانه ای برای اقش��ار خاص مانن��د خبرنگاران و 
پزش��کان در نظر می گیرد، چراکه قرار است آنها به 

جامعه خدمات بدهند.

محدودهآبیمنتفی؛زوجیافردباقیماند
 سخن مهم دیگر مهماندار مرتبط با محدوده 
زوج ی��ا فرد بود. او اع��الم کرد که اجرای محدوده 

آبی برای سال ۹۷ منتفی شده است.
رئی��س پلیس راهور ته��ران گفت: اجرای این 
طرح در حوزه زوج و فرد منتفی ش��ده است و در 
س��ال 13۹۷ هم مانند سال جاری این طرح بدون 

هیچ گونه تغییری اجرا خواهد شد.
سردار رحیمی، رئیس اسبق پلیس راهنمایی و 
رانندگی تهران و فرمانده انتظامی فعلی تهران بزرگ 
نیز اظهار کرد: سال هاست که دو طرح ترافیک و زوج و 
فرد برای کاهش آلودگی هوا و ترافیک در شهر تهران 
اجرایی می شوند و به نظر می رسد که در شرایط فعلی 
اجرای طرح ترافیک و زوج و فرد بد نیس��ت. وی در 
ادام��ه افزود: طرح ترافی��ک و زوج و فرد فعلی کمک 
می کن��د تا آرام��ش در جامعه حاک��م و آلودگی هوا 

کنترل شود و اجرای این طرح ها باید تداوم یابد.
سردار رحیمی عنوان کرد: اگر می خواهیم که 
شهری آرام و بدون آلودگی هوا داشته باشیم باید 
برای ح��ل معضل ترافیک و آلودگ��ی آن چاره ای 
بیندیش��یم، ب��ه همین منظ��ور بای��د روی طرح 
پیشنهادی شهرداری بیشتر کار کنیم. قرار نیست 
ط��رح زوج و ف��رد حذف ش��ود و در این خصوص 

صحبتی هم نشده است.

حذفزوجیافرد
واجرایمحدودهآبیقطعینیست

اما نژاد بهرام در ارتب��اط با اجرای طرح آبی در 
محدوده زوج یا فرد نیز گفت: یکی از محورهای قابل 
بحث طرح زوج و فرد خودرو است، بررسی  خواهیم 
ک��رد که آیا در طرح جدید فق��ط محدوده مرکزی 
مورد توجه اس��ت  یا محدوده زوج و فرد هم لحاظ 
می ش��ود و این موضوع در الیحه ای که ش��هرداری 
می آورد، بررسی می شود.)باشگاه خبرنگاران جوان(

بعنوان  خمام  شعبه  رياست  اشرفي  کوروش  انتصاب  بدنبال 
حکمي  طي   ، رشت  شهرصنعتي  اجتماعي  تامين  سرپرست 
 ، گيالن  اجتماعي  تامين  پرست مديرکل   از سوي جميل حق 
آذر جاللي سرعتي معاون اداري مالي شعبه دورشت بعنوان 

رياست جديد خمام منصوب گرديد .
درمراسم معارفه جاللي که با حضورمديرکل ، معاون اداري 
گيالن  اجتماعي  تامين  حراست  اداره  رياست  و  استان  مالي 
برگزار گرديد ، جميل حق پرست با اشاره به اينکه قريب به 
ميدهند  تشکيل  بانوان  جامعه  را  استان  همکاران  درصد   ٤٠
اظهارداشت : بهره گيري از ظرفيتها وقابليتهاي بانوان شاغل 

يکي از راهبردهاي مديريتي سازمانهاي موفق ميباشد .
ايشان با اشاره به ضرورت پويايي وتغييردرفضاي کاربمنظور 
استفاده ازتجربيات وتخصص پرسنل کارآمد ابراز اميدواري 
گيالن  استاندارمعزز  و  دولت  رويکردهاي  با  همسو  تا  نمود 
جوان  نيروهاي  و  بانوان  بکارگيري   ، مديريتي  درعرصه 
درتقويت  مناسب  راهکاري  بتواند  مديريتي  درپستهاي 
فرايندها و شيوه هاي اجرايي درمسير بهبود خدمات گرديده 

و رضايتمندي مخاطبان سازماني را سبب شود .
مديرکل تامين اجتماعي استان در اين مراسم با بيان ويژگي 
يکي  بعنوان  ايشان  از  جاللي  خانم  شخصيتي  و  فردي  هاي 
ازهمکاران فعال ، خوش فکرودقيق با سوابق درخشان درحوزه 

مالي و اداري ياد نمود .

شايان ذکراست خانم جاللي با بيش از٢٤ سال سابقه کاري ، 
مسئوليت امورمالي شعبه دورشت و معاونت اداري مالي اين 

واحد تابعه را طي سالهاي اخيربرعهده داشته است .

خاطر نشان ميسازد جاللي دومين رئيس شعبه زن درتامين 
اجتماعي گيالن ميباشد . 

مراسم معارفه رياست جديد تامين اجتماعى شعبه خمام برگزار گرديد 

مديركل تامين اجتماعى گيالن در مراسم معارفه رياست شعبه خمام 

بهره گيرى از ظرفيتها و توانمنديهاى بانوان شاغل يكى از راهبردهاى مديريتى سازمانهاى موفق ميباشد

سهمیههاباقى،ورودبرایهمهآزادومحدودهآبىحذفمىشود

طرح ترافیک جدید روی هوا

پی سقوط اتوبوسی در هند 8 کشته در
پلیس هند از س��قوط یک دس��تگاه اتوبوس داخل 
دریاچه ای در جنوب این کش��ور و جان باختن دست   کم 
8 تن از مس��افران آن خبر داد. در این حادثه که دیروز 
اتفاق افتاد یک دس��تگاه اتوب��وس از باالی پلی در ایالت 

»کارناتاکا« داخل دریاچه ای سقوط کرد.
شواهد اولیه حاکی از آن است که این سانحه رانندگی 
به دلیل غفلت راننده رخ داده  و به نظر عدم رعایت سرعت 
مجاز موجب ش��ده است تا راننده اتوبوس کنترل آن را از 
دس��ت بدهد. این اتوبوس حدود 50 مس��افر داشته است 
ک��ه درپی این حادث��ه 8 تن در دم ج��ان باخته اند و 10 
نفر دیگر که به ش��دت مجروح شده بودند، برای درمان به 

نزدیک ترین بیمارستان محل حادثه منتقل شدند. 
پلیس هند از بررسی بیشتر حادثه و پی بردن به علت 
دقیق وقوع آن خبر داده و گفته است که پس از تحقیقات 
تکمیلی، جزئیات بیشتری از این حادثه منتشر خواهد شد.

برکناری مدیر مدرسه به علت تنبیه دانش آموز
رئیس روابط عمومی آموزش و پرورش استان کرمان 
از برکناری مدیر مدرس��ه فاریابی جیرفت به دلیل تنبیه 

بدنی دانش آموز و مرتکب شدن تخلف خبر داد.
امید سالجقه اظهار کرد: بنا به اعالم اداره اطالع رسانی 
و رواب��ط عمومی آموزش و پرورش اس��تان کرمان، درپی 
تنبی��ه بدنی دانش آموز مدرس��ه ش��هید فاریابی جیرفت 
توس��ط مدیر مدرس��ه در تاریخ پنجم دی ماه جاری، این 
مدیر متخلف هفتم دی ماه به هیئت رسیدگی به تخلفات 
کارکنان اداری اداره کل آموزش و پرورش اس��تان کرمان 

معرفی و از سمت مدیریت مدرسه نیز برکنار شد.
وی ادام��ه داد: دانش آموز مذکور همچنان در همان 
مدرس��ه در حال تحصیل است. سالجقه افزود: همانگونه 
که قبل از این بارها و بارها اعالم ش��ده است تنبیه بدنی 
به هر بهانه و تحت هر ش��رایطی در مدارس ممنوع است 

و با متخلفان برخورد قانونی می شود.

جعبه سیاه کشتی نفت کش ایرانی پیدا شد
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از پیدا شدن جعبه 

سیاه کشتی نفت کش سانچی خبر داد.
عل��ی ربیعی ک��ه به چین س��فر کرده اس��ت گفت: 
اکنون باید کمیته مشترکی جعبه سیاه را بررسی کنند و 
همچنین به شدت درخواست داریم که با خدمه، کاپیتان و 
مسئوالن کشتی برخورد کرده با نفتکش ایرانی نیز بتوانیم 
دیدار داشته باشیم که ابعاد موضوع برایمان بیشتر روشن 
شود و در حال نزدیک شدن به نتیجه نهایی هستیم. وی 
اظهار کرد: به چین آمده ام تا کارها با س��رعت بیش��تری 

دنبال شود و به پیگیری امور نظارت داشته باشم.
ربیعی اش��اره کرد: س��فیر ای��ران در چین ب��ا نماینده 
دریانوردی فرمانده کل عملیات در این کشور تفاهم نامه شیوه 
همکاری برای رفتن روی کشتی امضا کردند و چینی ها چند 
ساعتی به دنبال کشتی رفتند و متاسفانه دو پیکر مطهر ایرانی 

را که روی عرشه بوده به کشتی چینی منتقل کرده اند.

مراقب تماس های بیمه ای باشید
مدیرکل دفتر مرکزی حراست سازمان بیمه سالمت ایران 
نسبت به سوء استفاده برخی افراد و شرکت ها در کشور از نام و 

عنوان سازمان بیمه سالمت ایران به مردم هشدار داد.
محمد منتقمی راد اظهار داش��ت: افرادی سودجو از 
طریق تلفن یا فضای مجازی با وعده های واهی و غیرواقعی 
به مردم و بعض��ا در قبال اخذ مبالغی تحت عنوان صدور 

کارت بیمه سالمت اقدام به سودجویی می کنند.
وی بیان کرد: بس��یاری از این افراد و شرکت ها با دادن 
وعده های دروغین از جمله ارائه بیمه تکمیلی به بیمه شدگان، 
ارائه بیمه مکمل دندانپزش��کی، ارائه دفترچه بیمه یا کارت 
بیمه س��المت، داشتن قرارداد و پرداخت هزینه های درمان 
آزمایشگاه، ویزیت پزشکان و داروخانه ها و هزینه های دارویی 
با احتساب حق بیمه به بیمه شدگان اقدام به اخاذی از مردم 
نموده و باعث سوء اس��تفاده از نام این س��ازمان و خدشه دار 

شدن آن در منظر افکار عمومی می شوند.


