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* دانشگاه علوم پزشکی اهواز : تالقي كرونا و آنفلوآنزا در فصل پاییز نگران كننده است.

حربه براي فرار از شكايت ؛

حفظ آبرو به سالح کشنده 
متجاوزين تبديل شده است
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وقتي مسئوالن پاسخي ندارند ؛

آتش بي تدبيري
دامن زاگرس را

گرفته است

مديرکل بيمه سالمت خوزستان :

مراکز درمانی در برابر
 الکترونيکی شدن نسخه ها 
مقاومت مي کردند
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با دستور وزير راه و شهرسازي ؛
۱۲ هزار متقاضی

 مسکن ملی حذف مي شوند!
وعده  همچنان  راه  وزارت  اخیر  ماه   ۶ طی  حالی  در 
اخیرا  که  داده  را  مسکن  ملی  طرح  متقاضیان  پاالیش 
وزیر راه دستور حذف ۱۲ هزار متقاضی واجد شرایط این 

طرح را داده است.
اسفند ماه سال گذشته مرحله دوم ثبت نام طرح ملی مسکن 
انجام شده و حدود ۱.۶ میلیون نفر به صورت پیامکی و از 
طریق سایت مسکن ملی tem.mrud.ir ثبت نام خود 
و  راه  وزیر  معاون  امسال  خردادماه  اوایل  دادند.  انجام  را 
از پاالیش فرم »ج« ۵۰۰ هزار متقاضی طرح  شهرسازی 
ملی مسکن خبر داده و گفته بود: این تعداد متقاضی از طریق 
سایت اقدام به ثبت نام در طرح ملی مسکن کرده بودند که 
اعالم شده  در موعد  برنامه ریزی صورت گرفته  اساس  بر 

پاالیش شدند.
و  هزار   ۵۴۲ دوم،  مرحله  در  افزود:  محمودزاده  محمود 
 tem.mrud.ir ۴۰۹ نفر از طریق سامانه مسکن ملی
پیامکی ثبت نام  از طریق سامانه  نفر  و۸۱۹ هزار و ۷۳۹ 
میلیون و ۶۰۲ هزار و ۱۴۸  نیز یک  کردند. در مجموع 
نفر در مرحله اول و دوم طرح ملی مسکن ثبت نام کردند.

طرح  شرایط  واجد  متقاضیان  پاالیش  پروسه  بود  قرار 
شود  انجام  ثبت نام  اتمام  از  پس  روز   ۴۵ مسکن  ملی 
شیوع  از  ناشی  مشکالت  و  مسائل  آنچه  دلیل  به  اما 
به طور  پاالیش  این  کنون  شد، تا  اعالم  کرونا  ویروس 
حدود  پیگیری های  اساس  بر  است.  نشده  انجام  کامل 
۸۰۰ هزار متقاضی واجد شرایط دریافت واحدهای طرح 
ملی مسکن هستند که فقط به نیمی از آنها این واحدها 

تعلق خواهد گرفت.
است  قرار  شهرسازی  و  راه  وزارت  اعالم  اساس  بر 
انجام و برندگان  قرعه کشی بین متقاضیان واجد شرایط 
معرفی شوند. در شرایطی که زمان انجام این قرعه کشی 
خبر  شهرسازی  و  راه  وزارت  از  که  نیست  مشخص 
 ۱۲۰۰۰ حذف  دستور  شهرسازی  و  راه  وزیر  می رسد 

متقاضی واجد شرایط را صادر کرده است.
و شهرسازی  راه  وزیر  دستور  این  دلیل  نیست  مشخص 
کدام  به  مربوط  بخت  نگون  متقاضیان  این  و  چیست 

شهرهای کشور هستند.

کاهش رعايت فاصله اجتماعي و نكات بهداشتی به مرحله خطرناکي رسيده است ؛

آرامش قبل از طوفان
مدير پخش فرآورده های نفتی خوزستان :

طرح توزيع 
هوشمند گاز مايع 

از شهريور
 اجرا می شود

وزير اقتصاد : 

" دارا دوم" 
شهريور 

عرضه می شود

دبير اجرايی خانه کارگر خوزستان :

کارفرمايان به 
نمايندگان کارگران 

فشار مي آورند

دبير شورای عالی مناطق آزاد :

بورس بين الملل 
تا دو ماه ديگر 

راه اندازی مي شود
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دفتر مركزي اهواز : 06132267974
دفتر نمایندگی منطقه آزاد اروند : 06153521038

09166070427 - 09165006300 - 09165003600 

انواع باالبر هیدرولیک
هوم لیفت )خانگی(

مغازه ای 
صنعتی

انجام كلیه خدمات فنی 
20 سال سابقه كار در خوزستان

شركت آسانبر تجلی اعظم

ما بهترینیم
مشاوره رایگان


