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معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران خبر داد؛

فراخوان مشموالن
کاردانی ،دیپلم و زیردیپلم

سازمان وظیفه عمومی ناجا همه مشموالن
دارای م��درک تحصیلی فوق دیپلم ،دیپلم و
زیردیپل��م که برگ آماده به خدمت به تاریخ
دی ماه س��ال جاری را دریافت کرده اند به
خدمت س��ربازی فراخواند.ب��ه گزارش مهر،
س��ازمان وظیفه عمومی ناجا در اطالعیهای
اعالم کرد :همه مشموالن فارغ التحصیالن
مقاطع کاردان��ی ،دیپلم و زیردیپلم که برگ
آماده به خدمت به تاریخ  ۱۹دی ماه س��ال
 ۹۸دریافت کرده اند ،باید با مراجعه به یکی
از دفات��ر خدمات الکترونیک انتظامی پلیس
 ،۱۰+برگ معرفی نامه مشموالن به مراکز
آموزش را دریاف��ت و برابر اطالعات مندرج
در آن اق��دام کنند.همچنین در این اطالعیه
آمده است :مشموالن س��اکن تهران بزرگ
باید س��اعت  ۶صبح روز پنج شنبه مورخ ۱۹
دی ماه سال  ۹۸و مش��موالن ساکن سایر
استانها نیز ساعت  ۷صبح تاریخ ذکر شده،
در محل و مراکزی که در برگ معرفی نامه
مشموالن به مراکز آموزش نیروهای مسلح
اعالم ش��ده ،حضور یابند تا به خدمت دوره
ض��رورت اعزام ش��وند.عدم حضور به موقع
در زم��ان و محلهای تعیین ش��ده ،غیبت
محسوب شده و برابر ماده  ۵۸قانون خدمت
وظیفه عمومی ،محرومیتهای اجتماعی را
برای آنان در بر خواهد داش��ت.متقاضیان در
صورت نیاز به اطالعات بیش��تر میتوانند از
طریق پایگاه اطالع رسانی سازمان به نشانی
 ، www.vazifeh.police.irس��امانه
تلفن گوی��ا به ش��ماره  ۰۹۶۴۸۰و یا کانال
س��ازمان در پیام رسان س��روش به نشانی
 @sarbazvazifehاز آخری��ن اخب��ار
مطلع شوند.
واریز سری اول سرانه مدارس
شبانهروزی از هفته آینده

مع��اون برنامهریزی و توس��عه منابع وزارت
آم��وزش و پ��رورش اظه��ار ک��رد :از هفته
آینده سری اول س��رانه مدارس شبانهروزی
واریز میش��ود و تا قبل از س��ال نیز بخش
عم��دهای از س��رانه م��دارس ش��بانهروزی
پرداخت میشود.به گزارش ایسنا ،علی الهیار
ترکمن در حاشیه س��فر به استان هرمزگان
با اش��اره به س��رانه م��دارس ش��بانهروزی،
اظه��ار کرد ۳۶۰:هزار دانشآموز کش��ور در
مدارس ش��بانهروزی مش��غول به تحصیل
هستند که فراهم آوردن امکانات رفاهی این
دانشآموزان از اولویتهای آموزشوپرورش
اس��ت.وی افزود :علیرغ��م محدودیتهای
مال��ی آموزشوپرورش ،در تالش هس��تیم
ت��ا از همه منابع در دس��ترس ب��رای بهبود
وضعیت مدارس شبانهروزی و تأمین سرانه
غذایی و رفاه��ی آنها به��ره ببریم.معاون
برنامهری��زی و توس��عه منابع خاطرنش��ان
کرد :در سال گذش��ته توانستیم ۳۰۰میلیارد
توم��ان از مناب��ع هدفمندی یارانهه��ا را به
س��مت مدارس شبانهروزی س��وق دهیم و
در طرح معیش��تی نیز امیدواریم که بتوانیم
س��همیه خوبی برای این مدارس بگیریم.به
گزارش مرکز اطالعرسانی و روابط عمومی
وزارت آموزشوپرورش ،الهیار ترکمن بابیان
اینکه س��رانه غذایی دانشآم��وزان مدارس
ش��بانهروزی کمتر از  ۵هزار تومان اس��ت،
گفت ۳۰۰ :میلیارد تومان از اعتبارات وزارت
آموزشوپرورش مختص مدارس شبانهروزی
اس��ت که ب��ا هماهنگیهای انجامش��ده با
س��ازمان برنام ه و خزانه کل کشور ،از هفته
آینده مرحله اول سرانه مدارس شبانهروزی
واریز میش��ود و تا قبل از س��ال نیز بخش
عم��دهای از س��رانه م��دارس ش��بانهروزی
پرداخت میشود.
برخورد با ترویج کنندگان مصرف
موادمخدر در شبکههای اجتماعی

ریی��س پلیس مب��ارزه با مواد مخ��در ناجا از
برخورد پلی��س با ترویج کنن��دگان مصرف
موادمخدر و مواد توهم زا در فضای مجازی
خبر داد.س��ردار مسعود زاهدیان در گفتوگو
با ایس��نا با اشاره به فعالیت برخی از کاربران
ش��بکههای اجتماعی و س��ایتها در انتشار
تصاوی��ری از مصرف مواد مخ��در و توهمزا
گفت :مرکز رصد فض��ای مجازی در پلیس
مب��ارزه با مواد مخدر فعال اس��ت و با چنین
مواردی که بخواهد سبکهای غلط زندگی
و مصرف موادمخ��در را ترویج کند ،برخورد
خواهد شد .وی با بیان اینکه ترویج به اعمال
غیرقانون��ی اقدامی مجرمانه اس��ت ،تصریح
ک��رد :در این زمینه ما در گذش��ته صفحاتی
را در فض��ای مج��ازی که بعض��ا پرطرفدار
هم بودند شناس��ایی کرده و با گرداننده آنها
برخورد شد ،مواردی هم اخیرا شناسایی شده
که با آنان برخورد خواهد شد و این روند ادامه
خواهد داش��ت.به گفته رییس پلیس مبارزه
با موادمخدر ناج��ا ،پلیس در فضای مجازی
عالوه ب��ر ترویج کنندگان مصرف این مواد،
با فروش��ندگان مواد مخ��در در این فضا نیز
برخورد میکند.

مع��اون فنی و عمرانی ش��هرداری تهران از
افتتاح زیرگذر گیشا تا پایان سال خبر داد«.صفا
توگو با ایلنا درباره
صبوری دیلم��ی» در گف 
اجرای پروژههای عمرانی ش��هرداری تهران
گفت :در سال  ۹۸مقرر شد یک میلیون تن

آسفالتریزی در تهران صورت گیرد و تاکنون
در حدود  ۶۴۰هزار تن آسفالت در سطح شهر
ریخته شده و برآورد ما این است که تا پایان
س��ال به این عدد نزدیک شویم .او ادامه داد:
در زمس��تان خرابیهایی ایجاد میشود و در
اواخر س��ال و اس��فند ماه باید حجم بزرگی
آسفالت را تامین کنیم و مقداری را برای آن
زمان نگه داش��تهایم در نتیجه تا پایان سال
تقریبا قولی که برای آسفالتریزی داده بودیم،

افتتاح زیرگذر گیشا تا پایان سال

انجام میشود .صبوری تصریح کرد :بیش از
 ۶۰درصد هدف را تامین کردیم.مدتی اجازه
تردد کامیون در ش��هر را نداش��تیم و محیط
زیست دستور تعطیلی کارخانههای آسفالت را
داده ب��ود از همین رو کار عقب افتاده ،اما آن
را جبران میکنیم .وی با اشاره به پروژههای
عمرانی که در سال جاری در حال اجرا است،
تصریح ک��رد :در بخش عمران��ی  ۵پروژه
اصلی در س��ال  ۹۸تعریف شد که بعد به ۴
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پروژه کاهش یاف��ت .در پروژه بروجردی به
دلیل عدم همکاری س��ه نفر از مالکان رفع
معارض شکل نگرفت ،چرا که برخی مواقع
برای خرید هیجان نشان میدهیم و مالکان
ت را باال میبرند و پیشنهاد منطقی مطرح
قیم 
نمیش��ود .معاون فنی و عمرانی شهرداری
تهران درباره سایر پرژههای عمرانی که باید
در س��ال  ۹۸انجام میگرفت ،اظهار داشت:
پروژه  ۳۰هزار مترمربعی رازی تقریبا تکمیل


اس��ت و در مراحل انتهایی و نصب صندلی
س��النها ق��رار دارد و در دهه فج��ر افتتاح
میش��ود .همچنین زیرگذر استاد معین نیز
در دهه فجر افتتاح میش��ود .ف��از دو پروژه
شهید رستگار و زیرگذر گیشا نیز تا پایان سال
افتتاح میشود.او درباره اینکه برخی پروژهها
مانند مترو هشتگرد نیمهکاره افتتاح میشوند،
گفت :اگر مترو هشتگرد دست ما بود ،آن را
کامل تحویل میدادیم.

علی امام  :بودجه  ۱۲۵۰میلیارد ریالی دو ساله اخیر صرف تکمیل خطوط  ۳و  ۴مترو شده است

اولویت واضحی برای حمل و نقل در بودجه سال  ۹۹مطرح نیست

گ�روه اجتماع�ی  :مدیرعامل متروی ته��ران درباره ۱۲۵۰
میلیارد ریالی که طی سالهای  ۹۶تا  ۹۸به متروی تهران
اختصاص یافته است ،گفت :این مبلغ برای تکمیل خط  ۳و
 ۴متروی تهران استفاده شده است.
توگو با ایلنا
«عل��ی امام» مدیرعامل متروی تهران در گف 
درباره سهم متروی تهران در بودجه سال آینده گفت :دولت
هر ساله در سه بخش مختلف از بودجه کشور ظرفیتهایی را
لونقل عمومی و ریلی در نظر میگیرد .یکی از آنها
برای حم 
بند «د» تبصره  ۵بودجه است که ظرفیتی برای انتشار اوراق
مشارکت شهرداریها در نظر میگیرد و حداقل  ۵۰درصد
آن صرف پروژههای قطار شهری درنظر گرفته میشود.او با
بیان اینکه در بودجه ساالنه کشور یک بودجه مستقیم هم
برای قطارهای شهری درنظر گرفته میشود ،گفت :عالوه
بر این دولت یک بودجه مستقیم برای قطارهای شهری نیز
قرار میدهد که این نیز مورد بیمهری واقع ش��ده و موارد
دیگر تسهیالت کلی از جمله امکان استفاده از  ۳۰میلیارد
دالر ظرفیت فاینانس بودجه کشور است که به صورت کلی
اس��ت و تنها مربوط به متروی تهران نیس��ت ،اما آنچه در
بحث ریلی در بودجه آورده و به صراحت ذکر میشود ،این
دو رقم است و بقیه تحقق پیدا نمیکند .مدیرعامل متروی
تهران با تاکید بر اینکه عدد بسیار ناچیزی از بودجه مستقیم
کش��ور سهم مترو میشود ،افزود :در جداول بودجه،بودجه
مستقیم عدد بسیار ناچیزی است و با توجه به کاهش ارزش
پول کش��ور هر ساله از ارزش اعداد نیز کم میشود .امام با
اش��اره به کاهش س��همیه متروی تهران از بودجه دولت
گفت :تا س��ال  ،۹۱بودجه مترو تهران در بودجه کل کشور
بیش از  ۲۰۰میلیارد تومان بود ،اما از س��ال  ۹۱به بعد روند
کاهشی پیدا کرد و به  ۵۰میلیارد تومان رسید به طوری که
در سال  ۹۸بودجه متروی تهران  ۵۵میلیارد تومان بوده که
در بودجه سال آینده نه تنها بیشتر نشده ،بلکه کمتر هم شده
و به  ۵۳.۴میلیارد تومان کاهش یافته است .بودجه متروی
تهران چند سال است که در همین رنج مانده ،در حالی که

ارزش پول در چند س��ال گذشته بسیار کاهش داشته است
و ب��ا این میزان  ۵۳.۴میلیارد تومان تنها میتوان  ۱۰۰متر
مترو س��اخت .از طرفی بند «د» تبصره  ۵امس��ال  ۸هزار
میلیارد تومان بود که احیای بافت فرسوده حرمهای مطرح
مشهد ،شیراز و قم نیز به آن اضافه شد و بودجه قطارهای
شهری را محدودتر کرد .امام افزود :این رقم در بودجه سال
آین��ده هم کاهش یافته اس��ت .در س��ال  ۹۹نه تنها آن ۸
هزار میلیارد تومان اضافه نشد،بلکه با یک کاهش  ۳هزار
میلیارد تومانی به  ۵هزار میلیارد رسید .در سازمان برنامه و
بودجه میگویند به حمل و نقل عمومی بودجه اختصاص
دادی��م ،اما به این طریق بوده و با ای��ن ارقام به این زودی
به نتیجه نمیرسیم .مدیرعامل متروی تهران با بیان اینکه
با این شرایط بودجه توسعه متروی تهران به این زودی به
سرانجام نمیرسد ،گفت :در شرایطی که بنزین گران شده و

آلودگی هوا نیز مطرح است ،با این اعدادی که سازمان برنامه
و بودجه اعالم میکند به این زودی کارها در متروی تهران
به سرانجام نمیرسد .هم صحبتهای آقای هاشمی درست
اس��ت و هم اطالعیه س��ازمان برنامه و بودجه ،اما واقعیت
این اس��ت که اینها هیچکدام مشکل را به این زودی حل
نمیکند و اکنون در بودجه سال  ۹۹اولویت واضحی برای
حمل و نقل مطرح نیست ،چراکه سازمان برنامه و بودجه آن
را به عنوان اولویت در نظر نگرفته است و کمک مختصری
در کنار صدها اولویت دیگری که در کشور موجود است ،در
نظر گرفته شده که با این روش سالها طول میکشد تا به
نقطه مطلوب برسیم .علی امام درباره اینکه سازمان برنامه
و بودجه در اطالعیه خود از کمک  ۱۲۵۰میلیارد ریالی طی
س��الهای  ۹۶تا  ۹۸به متروی تهران اش��اره کرده ،گفت:
ای��ن مبلغ برای تکمیل خط  ۳و  ۴متروی تهران اس��تفاده

ش��ده اس��ت .اگرچه که خط  ۳بهرهبرداری کامل شده،اما
م��وارد تکمیلی آن ادام��ه دارد.مدیرعامل مت��روی تهران
گفت :براس��اس آنچه در برنامه  ۵س��اله کش��ور و در ماده
 ۵۸پیشبینی شده بود ،مقرر ش��د تا دولت ۲هزار دستگاه
واگن تامین کند که  ۱۰۵۰دستگاه متعلق به متروی تهران
باش��د که در یک مرحله  ۶۳۰واگن به مناقصه گذاشته شد
و یک سال طول کشید تا قرارداد آن ابالغ شود و در اواخر
سال  ۹۷قرارداد آنها با کنسرسیوم واگنسازی تهران بسته
و علیرغم پیگیریهای زیاد هنوز عملیاتی نش��ده است و
بس��یار کند پیش میرود .او ادامه داد :این بحثی اس��ت که
آقای جهانگیری بارها بر آن تاکید داشتند ،اما سرعت داده
نمیشود .اگر  ۱۰۵۰قطار تامین شود سرعت حرکت قطارها
افزایش و سرفاصله کاهش مییابد که تاکنون اتفاق نیفتاده
و در سیست م دولت به کندی پیش میرود .هنوز هم قرارداد
عملیاتی نش��ده ،چرا که باید LCباز ش��ود و هنوز توسط
دولت باز نشده ،در حالی که قرار بر این بود براساس برنامه ۵
ساله ششم قطارها تا سال  ۱۴۰۰تامین شود ،اما اینگونه که
پیش میرود اصال به س��ال  ۱۴۰۰نمیرسد و این خسران
بزرگی برای متروی تهران و کالنشهرها است .مدیرعامل
متروی تهران درباره افتتاح متروی هشتگرد که بهرهبرداری
از آن برعهده شهرداری تهران گذاشته شده است میگوید:
این پروژه ارتباطی به شهرداری تهران ندارد ،کارفرمای آن
شرکت عمرانی شهرهای جدید است و هزار میلیارد تومان
برای آن خرج ش��ده و تنها تقاضای آنها این بوده اس��ت از
انجای��ی که توان بهرهبرداری ندارند ،ش��رکت بهرهبرداری
متروی تهران به آنها کمک کند و شرکت بهرهبرداری اعالم
کرد باید تمام مس��ئولیت قانونی را خود کارفرما قبول کند،
ضمن آنکه از آنجایی که سیگنالینگ ندارد ،تنها یک قطار
در خط باش��د تا خطر آفرین نباشد .وی تصریح کرد :اینکه
با یک قطار و حرکت رفت و برگش��تی چقدر به درد مردم
میخورد را باید از خودشان پرسید و ما هیچ مسئولیتی نداریم
و مسئولیت با شرکت بهرهبرداری شهرهای جدید است.

رییس دانش��گاه صنعت��ی امیرکبیر گفت :دانش��گاهها
میتوانند به افزایش توان دفاعی کشور بیش از گذشته
کمک کنند و تا به االن هم سهم موثری در این خصوص
داشتهاند«.سید احمد معتمدی» رییس دانشگاه صنعتی
امیرکبیر در گفتوگو با ایلنا در واکنش به ترور س��ردار
شهید حاج قاسم س��لیمانی گفت :این اتفاق ضایعهای
عمیق برای کش��ور بود ،اما اعتقاد ما این است ،افرادی
همچون حاج قاسم سلیمانی چه در زمان حیات و چه در
زمان شهادتشان برای کشور برکت هستند .من مطمئنم
با شهادت ایشان اتفاقات مهمی در منطقه خواهد افتاد.
رییس دانشگاه صنعتی امیرکبیر درباره خروج آمریکا از
منطقه گفت :با توجه به جمعیتی که برای اعتراض به

ای��ن اقدام آمریکا در محوطه دانش��گاه امیر کبیر آمده
بودند ،میتوان فهمید که شهادت سردار سپهبد قاسم
س��لیمانی مایه وحدت خواهد بود و حتی زمینه خروج
آمری��کا از منطقه را فراهم خواهد کرد.وی ادامه داد :ما
دانشگاهیها به عنوان بخشی از عموم مردم از ترور و
شهادت سردار سپهبدحاج قاسم سلیمانی متاثر هستیم
و مثل آحاد مردم سعی میکنیم به سهم خودمان آنچه
که در توان داریم برای حفظ خون ش��هید سردار قاسم
سلیمانی و شهیدان دیگر به کار بگیریم.رییس دانشگاه
امی��ر کبیر درباره تالش برای رفع وابس��تگی ایران در
ح��وزه علم و فناوری از کش��ورهای خارجی بیان کرد:
م��ا باید در حوزه سیاس��ی و در بحثهای نظامی تابع

تصمیماتی باش��یم ک��ه در مجموع��ه حکومت گرفته
میشود .طبیعتا ما نباید جدا از این جریان حرکت کنیم،
اما آنچه در این مقطع مهم ،مشهود بوده این است که
با فشارهایی که آمریکا از طریق ابعاد مختلف اقتصادی،
نظامی و همچنین ترور افراد موثر در کشور مانند ترور
سردار شهید قاسم سلیمانی وارد کرده ،باید به زعم خود
در پیشبرد فعالیتهای علمی و فناوری تالش کنیم و
سعی بر رفع وابستگی کش��ور در حوزه علم و فناوری
داش��ته باش��یم.معتمدی افزود :ایران باید برای جبران
بتواند مقاومت اقتصادی را با تمام توان جلو ببرد .در این
میان دانشگاهها میتوانند در هر برههای نقش کلیدی
داش��ته باش��ند ،به تعبیر دیگر دانشگاهها میتوانند هم

در ابعاد علمی و هم در ابعاد اقتصادی و مس��ائل دیگر
کمک کنند .دانشگاهها همچنین میتوانند به افزایش
توان دفاعی کش��ور بیش از گذشته کمک کنند و تا به
االن هم سهم موثری در این خصوص داشتند ،اینها از
جمله اقداماتی است که ما میتوانیم به عنوان بخشی
از جامع��ه برای کمک به کش��ور انج��ام دهیم.رییس
دانش��گاه صنعتی امیرکبیر درباره ادامه ارتباط علمی با
جوامع دانشگاهی آمریکا اظهار داشت :اگر آمریکاییها
اقدامات خارج از چارچوب انجام میدهند ،باید در جای
خودش با آن برخورد ش��ود ،ام��ا مطمئنا ما بحثهای
سیاس��ی را در موضوعات دانشگاهی ،علمی و فناوری
دخالت نمیدهیم.

وضعیت جاماندگان یارانه حمایت معیشتی از طریق پیامک اعالم میشود؛

سرپرستان خانواری که تاکنون برای دریافت
یارانه اق��دام و ثبت ن��ام نکردهاند و متقاضی
دریافت بسته معیشتی هستند ،برای پیگیری
فرآیند برخورداری و ثبت درخواست در سایت
 hemayat.mcls.gov.irت��ا  ۲۴دی ماه
یعنی  6روز دیگر فرصت دارند.
اختصاص و واریز بس��تههای کمک معیشتی
ب��رای جبران آس��یبهای ناش��ی از افزایش
قیم��ت بنزی��ن از آبان ماه آغاز ش��د .به این
ترتیب این مبال��غ حمایتی در نوبت اول و در
روز  ۲۷آبان ماه برای  ۲۰میلیون نفر ،در نوبت
دوم و روز  ۲۹آب��ان برای  ۲۰میلیون دیگر و
نوبت س��وم در روز چهارشنبه  ۲۹آبان برای
 ۲۰میلیون نفر س��وم واریز ش��د .در مجموع
بسته معیش��تی برای  ۶۰میلیو ننفر در قالب
 ۱۷میلیون و  ۷۰۰هزار خانوار واریز شد.ارزش
ریالی بس��تههای معیشتی واریزی به حساب
سرپرس��تان خانوار برای خانوارهای تکنفره
 ۵۵هزار تومان ،دو نفره  ۱۰۳هزار تومان ،سه
نفره  ۱۳۸هزار توم��ان ،چهارنفره  ۱۷۲هزار
تومان و پنج نفره و بیش��تر  ۲۰۵هزار تومان
است و به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه
این مبالغ دهم هر ماه واریز خواهد شد.دومین
مرحله از کمکهای معیشتی نیز  ۱۰دیماه
به حساب سرپرس��تان خانوار واریز شد که با
توجه به اضافه شدن  ۴۱۹هزار خانوار در این
طرح ،خانوارهای جدید مرحلههای اول و دوم
را باه��م دریافت کردن��د و به این ترتیب بعد
از ثبت درخواس��تهای مربوط به مشمولیت
دریافت کمک معیش��تی ،تع��داد خانوارها در

ادامه ثبتنام متقاضیان دریافت بسته معیشتی تا  6روز دیگر

مرحله دوم به  ۱۸میلیون و  ۱۲۶هزار و ۳۷۲
نفر افزایش یافت.
به گزارش ایس��نا ،در اطالعیه ستاد شناسایی
مش��موالن طرح حمایت معیشتی وزارت رفاه
آمده اس��ت که زمان ثبت درخواس��ت دریافت
بس��ته حمایت معیش��تی برای افرادی که در
لیس��ت یارانه بگیران نقدی ( ۴۵ه��زار و ۵۰۰
تومان) نیستند و درخواس��ت خود را در مهلت
مقرر در کد دس��توری  *۶۳۶۹#ثبت کردهاند،
از س��اعت  ۲۲روز  ۱۰دی ماه آغاز شده است.
طی روزهای سوم الی بیستم آذر ماه ۶۶۶ ،هزار
و  ۷۷۴سرپرس��ت خانواری که در لیست یارانه
بگیران نبودن��د و خود را حائز دریافت بس��ته
حمایت معیش��تی می دانس��تند ،اقدام به ثبت
ش��ماره ملی خود در کد دس��توری *۶۳۶۹#
کردند؛ این افراد میتوانس��تند از س��اعت ۲۲
روز سه ش��نبه ۱۰دی ماه با مراجعه به سایت
 hemayat.mcls.gov.irنس��بت ب��ه
ثبت درخواس��ت دریافت این بسته اقدام کنند.
همچنین در این اطالعیه آمده است که برای
ثبت نام نیز سرپرس��ت خان��وار باید اطالعات
هویتی و ش��ماره تلفن همراه خود را در سامانه
ثبت کند .بر این اساس مهلت ثبت درخواست
در س��ایت ،از س��اعت  ۲۲روز ده��م دی ماه
ب��ه م��دت  ۱۴روز (ت��ا  ۲۴دی م��اه) فراهم
شد .پس از بررس��ی اولیه اطالعات و تعیین
وضعیت ،نتیجه بررسی درخواست متقاضیان
به ش��ماره تلفن همراه ثبت ش��ده در سامانه،
پیامک خواهد ش��د.این در حالیست که ستاد
شناسایی مشموالن کمک حمایت معیشتی

وزارت رف��اه با اعالم اینک��ه تصمیمگیری در
خصوص ارائه بس��ته حمایت معیشتی دولت
به متقاضیان ،نیازمند بررسی بیشتر (از طریق
آزمون وسع) است ،از اطالع رسانی تخصیص
یا عدم اختصاص بسته به این دسته از خانوارها
با ارس��ال پیامک و  ...ط��ی روزهای آتی خبر
داد .همچنی��ن در آخرین اطالعیه صادره ،این
س��تاد تاکید کرده خانوارهایی که واجد شریط
تش��خیص داده شوند کمک حمایت معیشتی
معوق آنها پرداخت میشود.

*مراح�ل و ن�کات الزم ب�رای ثبتنام بس�ته
معیشتی به این شرح است:

 -۱ابت��دا برای ورود به س��امانه رس��یدگی به
درخواست بسته حمایت معیشتی باید از شماره
ملی سرپرست خانوار استفاده کنید .شماره ملی
سرپرس��ت را بهصورت یک ع��دد  ۱۰رقمی
ب��دون فاصله و خ��ط تیره وارد کنی��د .مثال:
۰۱۲۳۴۵۶۷۸۹
 -۲برای ورود به س��امانه الزم است از شماره
حسابی که یارانه خانوار شما به آن واریز میشود
اس��تفاده کنید .این شماره حساب را بهصورت
یک عدد بدون فاصله ،خط تیره ،نقطه و حروف
وارد کنی��د .محدودیتی در تعداد ارقام ش��ماره

حساب وجود ندارد ،مثال۳۳۳۳۵۵۵۵ :
توجه کنید که ش��ماره کارت با شماره حساب
متفاوت است و امکان ورود به سامانه با شماره
کارت واری��زی یارانه وجود ندارد .همچنین در
صورتی که ش��ماره حساب خود را نمیدانید از
بانکی که یارانه شما به آن واریز میشود نسبت
به اخذ شماره حساب خود اقدام کنید.نکته دیگر
آنکه چنانچه تغییراتی برای ساختار خانوار خود
ثبت کردهاید ،اطالعات مربوط به ماه گذشته
خود را وارد کنید.
 -۳برای ورود به س��امانه الزم اس��ت عالوه
بر ش��ماره ملی سرپرست ،شماره ملی یکی از
اعضای خانوار خود را نیز وارد کنید .شماره ملی
عضو خانوار را بهص��ورت یک عدد  ۱۰رقمی
ب��دون فاصله و خ��ط تیره وارد کنی��د .مثال:
۰۱۲۳۴۵۶۷۸۹توج��ه کنید که چنانچه خانوار
شما یک نفره است ،گزینه «خانوار یک نفره»
را انتخاب کنید .همچنین چنانچه تغییراتی برای
س��اختار خانوار خود ثب��ت کردهاید ،اطالعات
مربوط به ماه گذشته خود را وارد کنید.
 -۴تصوی��ر امنیتی :این تصوی��ر برای حفظ
محرمانگی اطالعات شما قرار داده شده است.
لطفا عددی که در این تصویر نمایش داده شده
است را در کادر وارد کنید.
*سایر مالحظات
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اخبار حوادث
آزادسازی گروگان
پس از  14روز اسارت

با تالش کار آگاهان پلیس آگاهی شهرستان
«خاش» ج��وان  35س��اله پ��س از  14روز
اس��ارت از چنگال آدم ربایان آزاد شد.س��ردار
محمد قنبری فرمانده انتظامی استان سیستان
و بلوچس��تان ،در گفت و گ��و با پايگاه خبري
پليس ،در تش��ریح اين خبر گفت :در ساعت
 14:25مورخ��ه ۱۳۹۸/۰۹/۳۰طی تماس با
مرکز فوریت های پلیس��ی  ۱۱۰و اعالم یک
فقره آدم ربایی در «خاش» جاده «س��راوان»
بالفاصله مأموران برای بررس��ی موضوع به
محل اعزام شدند.وی افزود :با حضور مأموران
انتظامی در محل آدم ربایی و انجام تحقیقات
میدانی مشخص شد ،چند نفر پس از مشاجره
لفظی با جوانی  35ساله او را به زور سوار یک
دستگاه پژو  405کرده و از محل متواری شده
اند.سردار قنبری تصریح کرد :بالفاصله پس از
این آدم ربایی تیمی از کارآگاهان مجرب پلیس
آگاهی شهرستان «خاش» مأمور رسیدگی به
پرونده شده و تحقیقات خود را برای شناسایی
عامالن آن آغاز کردند.فرمانده انتظامی استان
سیستان و بلوچستان بیان داشت :با تحقیقات
صورت گرفته و جمع آوری سرنخ های موجود
مشخص شد ،عامل اصلی این آدم ربایی یکی
از ش��رکای قبلی این فرد ب��وده که به دلیل
اختالف حساب اقدام به ربایش او کرده است.
این مقام ارش��د انتظامی در استان ،گفت :تیم
رسیدگی کننده به پرونده با انجام یک سری
اقدامات تخصصی موفق ش��دند ،محل دقیق
نگهداری و اس��ارت این ج��وان را در بخش
پشتکوه شهرستان شناسایی کنند.سردارقنبری
اظهار داش��ت :سرانجام روز دوشنبه طی یک
عملیات کار آگاهان پلیس آگاهی شهرستان
«خاش» با حضور در محل ،فرد ربوده ش��ده
را پس از  14روز اس��ارت آزاد کردند.فرمانده
انتظامی استان سیس��تان و بلوچستان خاطر
نش��ان کرد :با توج��ه به متواری ب��ودن آدم
ربایان تالش برای دس��تگیری آنها همچنان
ادامه دارد.
کشف یک تن
موادمخدر در مرز میرجاوه

رییس دانشگاه صنعتی امیرکبیر:شهادت سردار سلیمانی مایه وحدت خواهد بود

کمک دانشگاهها به افزایش توان دفاعی کشور
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 تنها از سامانه hemayat.mcls.gov.irبرای مشاهده وضعیت بسته حمایت معیشتی
دولت استفاده کنید.
 چنانچه یارانه خانوار ش��ما در س��ال  ۹۴یابعد از آن قطع ش��ده است ،نیازی به ثبت نام

جدید ندارید و جهت ورود به سامانه میتوانید از
تاریخ  ۲۲دی ماه  ۹۸مجدداً با شماره حسابی
که قب ً
ال یارانه شما به آن واریز میشده است،
مراجعهکنید.
 چنانچه تاکنون برای دریافت یارانه ثبت نامنکردهاید یا از اردیبهشت ماه سال  ۱۳۹۳به بعد
یاران��ه دریافت نکردهاید ،بر روی دکمه «ثبت
خانوار» کلیک کنید.
 در حفظ اطالعات اقتصادی خانوار خود کوشاباشید.

*برای «ثبت خانوار» نیز باید به این نکات توجه
کنید:

 ثبت ن��ام بس��ته حمایت معیش��تی ،برایخانوارهای��ی که تاکنون ب��رای دریافت یارانه
ثبت نام نکرده اند امکانپذیر اس��ت .همچنین
خانوارهایی که از اردیبهش��ت  ۹۳به بعد یارانه
دریافت نکردهاند نیز میتوانند اقدام به ثبت نام
کنند.
 کارکنان نیروهای مس��لح در این س��امانهثبت نام نکنند و امور مربوط به بس��ته حمایت
معیش��تی را کما فی الس��ابق از نهاد مربوطه
پیگیریکنند.
 الزم اس��ت که اطالعات وارد شده مربوطبه سرپرست خانوار باشد و ترجیح ًا شماره تلفن
همراه وارد ش��ده نیز به نام سرپرس��ت خانوار
باشد.
 پی��ش از ثبت اطالعات ،از صحت ش��مارهتلفن همراه وارد ش��ده اطمینان حاصل کنید،
زیرا اطالع رس��انیهای بع��دی تنها از طریق
شماره وارد شده صورت خواهد گرفت.

فرمانده مرزبانی اس��تان سیستان و بلوچستان
از دپوی موادمخدر و کش��ف بیش از یک تن
و  ۱۹۰کیلوگ��رم ان��واع موادمخدر در مرزهای
میرجاوه خبر داد.به گزارش ایلنا ،سردار محمد
مالشاهی در تشریح این خبر گفت :مرزبانان این
فرماندهی با انجام اقدامات گسترده اطالعاتی،
از فعالیت باند بزرگ قاچاق موادمخدر مبنی بر
دپو کردن مواد مخدر در منطقه مرزی میرجاوه
مطلع ش��دند و با تش��دید اقدام��ات کنترلی و
برنامهری��زی دقیق عملیاتی ،انه��دام این باند
بزرگ را به صورت ویژه در دستور کار خود قرار
دادند.وی اف��زود :مرزبانان با حضور در منطقه
شناس��ایی شده ،موفق ش��دند پس از پایش و
کنت��رل حوزه مقدار یک ت��ن و  ۱۹۵کیلوگرم
انواع موادمخدر شامل؛ یک تن و  ۹۵کیلوگرم
تریاک و  ۱۰۰کیلوگ��رم مرفین را که به طرز
ماهرانهای در بین نیزارهای کنار رودخانه توسط
قاچاقچیان مخفی شده بود ،کشف کنند.فرمانده
مرزبانی استان سیس��تان و بلوچستان با بیان
اینکه تالش مرزبانان برای دستگیری متهمان
این پرونده ادامه دارد ،تصریح کرد :قاچاقچیان
قصد داشتند با دپو کردن محموله مواد مخدر،
آن را در فرصتی مناسب به عمق کشور منتقل
کنند که با اشراف اطالعاتی و تالش مرزبانان
در رسیدن به اهداف شوم خود ناکام ماندند.
مرگ خاموش اعضای
يك خانواده در«سيرجان»

فرمانده انتظامي سيرجان ،گفت :شب دوشنبه
بر اثراستش��مام گاز منو اكس��يد کربن 2تن از
اعض��ای يك خان��واده جان خود را از دس��ت
دادند.به گزارش پايگاه خبري پليس ،سرهنگ
«محمدرضا ایران نژاد» در تش��ريح اين خبر
بيان کرد :در پي مراجعه فردي به عوامل گشت
کالنتري  12شريعتي مبني بر گازگرفتگي در
شهرک ثاراهلل ،ماموران بالفاصله جهت بررسي
موضوع به محل اعزام شدند .فرمانده انتظامي
«سيرجان» بيان داشت :با حضور ماموران در
محل مش��خص ش��د 2 ،تن از اعضاي يک
خانواده به علت زياد بودن ش��عله بخاري دچار
گاز گرفتگي شده و به سبب شدت مسموميت
ناشی از آن فوت کردند.سرهنگ ايران نژاد با
اشاره به انتقال اجساد فوت شدگان به پزشکي
قانون��ي به ش��هروندان توصيه ک��رد :هنگام
استفاده از سيستم هاي گازسوز در مكان هاي
مختلف ،اصول ايمني استفاده از اين سيستم ها
را مورد توجه قرار داده تا ش��اهد چنين حوادث
ناگواري نباشيم.

