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 فرمانده قرارگاه قدس جنوب شرق نیروی زمینی سپاه گفت: ملت ایران در حماسه تشییع
 پیکر پاک شهیدحاج قاسم سلیمانی زنده بودن انقالب را به رخ جهانیان کشاندند. به گزارش
 خبرنگار خبرگزاری شبستان از زاهدان، »سردار محمد مارانی« در مراسم گرامیداشت شهید
 حاج قاسم سلیمانی در مصلی قدس زاهدان بیان داشت: شجاعت شهید حاج قاسم سلیمانی
 در برابر دشمنان مثال زدنی بود. فرمانده قرارگاه قدس جنوب شرق نیروی زمینی سپاه گفت:
 شهید حاج قاسم سلیمانی فرماندهی بود که با تصمیم و راهکاری که می داد عملیات ما در
 مقابل دشمن به پیروزی ختم می شود. مارانی با تاکید بر اینکه راهکارهای شهید حاج قاسم
 سلیمانی عاقبت بخیری و سربلندی اسالم را به دنبال داشت، تاکید کرد: شهید حاج قاسم
به سمت دشمن هدایت و  داد  از آب عبور  و عقالنیت  تدبیر  با  را  ثاراهلل  لشکر41   سلیمانی 
 کرد. وی با اشاره به اینکه باید تدبیر و شجاعت شهید حاج قاسم سلیمانی را به نسل جوان
مقاومت پیروزهای جبهه  در  قاسم سلیمانی  تدبیر شهید حاج  و  نقش  افزود:  دهیم،   انتقال 
اینکه به  اشاره  با  نیروی زمینی سپاه  قرارگاه قدس جنوب شرق  فرمانده  نیست.  انکار   قابل 
 هیچ گاه یاد و خاطره شهید حاج قاسم سلیمانی از ذهن ملت ایران پاک نخواهد شد، ادامه
 داد: اکنون وظیفه و مسئولیت ما در برابر استکبار جهانی سنگین تر شده و می بایست در
 برابر توطئه های کفار محکم و استوار بایستیم. ملت ایران با حضور باشکوه خود در تشییع
پیکره پام و مطهر شهید حاج قاسم سلیمانی زنده بودن انقالب را به رخ جهانیان کشاندند
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 با حکم رهبر معظم انقالب/ سردار اسماعیل
قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه شد

 به گزارش خبر روز؛ حضرت آیت اهلل خامنه ای
فرماندهی به  را  قاآنی  سردار  حکمی   در 
 نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی
سردار شهادت  پی  در  کردند.   منصوب 
حضرت سلیمانی،  قاسم  حاج   پرافتخار 
قوا کل  معظم  فرمانده  خامنه ای  اهلل   آیت 
پاسدار سرتیپ  سردار  حکمی  صدور   با 
 اسماعیل قاآنی را به فرماندهی نیروی قدس
منصوب اسالمی  انقالب  پاسداران   سپاه 
قوا کل  معظم  فرمانده  حکم  متن   کردند. 
به شرح زیر است: بسم اهلل الرحمن الرحیم
 درپی عروِج شهید عالی مقام سردار پرافتخار
علیه، اهلل  رضوان  سلیمانی  قاسم   حاج 
پاسداران سپاه  قدس  نیروی   فرماندهی 
 انقالب اسالمی را به سردار سرافراز سرتیپ
برجسته ترین شمار  در  که  قاآنی   اسماعیل 
 فرماندهان سپاه در دفاع مقدس بوده و در
در قدس  نیروی  در  متمادی  سالیان   طول 
 کنار سردار شهید در منطقه خدمت کرده
 است می سپارم. برنامه ی آن نیرو عیناً همان
سلیمانی شهید  فرماندهی  دوران   برنامه ی 
حضور نیرو  آن  همکاران  همه ی  از   است. 
 و همکاری آنان را با سردار قاآنی خواهانم
برای را  الهی  هدایت  و  تأیید  و  توفیق   و 
ایشان مسألت می کنم. سید علی خامنه ای
تا قاآنی  سردار  روز،  خبر  گزارش   به 
قاسم شهید  سردار  جانشین  این  از   پیش 
بود سپاه  قدس  نیروی  در  سلیمانی 

 مهدی زبیدی و آرمان قاسمی به تیم فوتبال نفت
مسجدسلیمان پیوستند

 قاسمی سابقه بازی در تیم
های پیکان و راه آهن را دارد
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سوی از  عید  خرید  حمایتی   بسته 

دولت
صفحه 5
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سازمان بهداشت جهانی: ۴۲۲ هزار نفر در افغانستان طی ۲۰۱۹ آواره شدند

رییس فناوری اطالعات دادستانی کل افغانستان در کابل کشته شد

صفحه 2

سه مشکل »فنی« پرسپولیس که فورا باید حل شود
 کاشته و کرنرهای الکی :یکی از ساده ترین و البته تکراری ترین فرمول های پرسپولیس برانکو برای کسب پیروزی، استفاده از ضربات
 ایستگاهی یا شروع مجدد بود. اصال همین بخش کمک زیادی کرد که در یک مقطع محسن مسلمان و در یک مقطع دیگر امید
 عالیشاه به بهترین پاسورهای لیگ تبدیل شوند. می توان ده ها بازی را به یاد آورد که تیم برانکو یک گل حساس از روی یک ارسال شروع
 مجدد به ثمر می رساند و با همان گل بازی را می برد. با این وجود پرسپولیس امسال به شکل عجیبی در استفاده از این ضربات ناموفق
 بوده است. آمار نشان می دهد که آنها کرنرهای زیادی می گیرند، اما عجیب است که در نیم فصل اول حتی یکی از کرنرهای این تیم
 هم منجر به گل نشده!  پرسپولیس در 1۶ بازی امسالش ۲۰ گل به ثمر رسانده که هیچکدام از آنها حاصل کرنر یا ارسال های شروع مجدد
 نبوده است. آنها در سه بازی جام حذفی هم 4 گل زده اند که تنها گل اول شان به شهرداری ماهشهر از کرنر به دست آمد. طبیعتا پرسپولیس

مهدی زبیدی و آرمان قاسمی به تیم فوتبال نفت مسجدسلیمان پیوستند

 به گزارش خبر روز از مسجدسلیمان و به نقل از مهران حسنوند مدیر رسانه ای باشگاه
مهدی پیوستند.  تیم  این  به  جدید  بازیکن   ۲ مسجدسلیمان  نفت  ورزشی   فرهنگی 
.  .  . بازی در تیم های فوالد خوزستان، پارس جنوبی جم، استقالل خوزستان و   زبیدی 
 را در کارنامه خود دارد. آرمان قاسمی دفاع چپ تیم پیکان در فصل گذشته که بازوبند
جدا تیم  این  از  سال   ۵ از  بعد  فصل  انتهای  در  بست  می  بازو  به  را  تیم  این   کاپیتانی 
را فصل  نیم  یک  و  نرسید  توافق  به  تیمی  با  فصل  ابتدای  در  ساله   ٣۰ مدافع  این   شد. 
زیر را  نیم فصل دوم  تا  توافق کرد  نفت مسجدسلیمان  با  امروز  او  نیمکت نشست.   روی 
دارد را  آهن  راه  و  پیکان  های  تیم  در  بازی  سابقه  قاسمی  کند.  کار  تارتار  مهدی  نظر 

 باید از این راه بسیار ساده برای گلزنی بیش از اینها استفاده کند. جالب اینجاست که حتی با وجود نیمکت نشینی عالیشاه هم پرسپولیس ارسال کننده های خوبی همچون ترابی، نوراللهی و بشار رسن دارد، اما روشن
 نیست چرا این تیم نمی تواند با فرمول راحت سال های قبل به گل برسد. سانترکننده های ویران: گابریل کالدرون بعد از آزمون و خطاهای فراوان در جناجین خط دفاعی، سرانجام دو گزینه اصلی اش را شناسایی کرد. به این
 ترتیب در بیشتر بازی های این فصل، مهدی شیری و محمد انصاری به عنوان مدافعان راست و چپ به بازی گرفته شدند. با این وجود ضعف شدید این دو بازیکن در ارسال توپ باعث شده تنوع بازی پرسپولیس کم شود.
 شیری بازیکنی پرتالش و دونده است، انصاری هم قابلیت های دفاعی خوبی دارد، اما هر دو نفر به شدت در سانتر توپ ضعیف هستند؛ به طوری که واقعا این میزان از ناتوانی برای دو مدافع کناری با سال ها سابقه بازی
 در لیگ برتر، عجیب است. زیاد پیش می آید که تیم های حریف در مقابل پرسپولیس رو به بازی بسته و به شدت تدافعی می آورند. غیر از شوتزنی که زحمتش اغلب گردن مهدی ترابی است، یکی از راه های مرسوم برای
 گلزنی در این شرایط سانتر از کناره هاست؛ اما هر بار پرسپولیسی ها توپ را به انصاری یا شیری می رسانند باید شاهد یک ارسال ضعیف باشیم. عجیب است که حتی محمد نادری هم با وجود تکنیک باالیش دقیقا همین
.مشکل را دارد. در حال حاضر کالدرون بازیکن بهتری برای جانشینی با این نفرات ندارد، بنابراین فقط می توان انصاری، شیری و حتی نادری را به تمرین اختصاصی بیشتر برای ترمیم این نقطه ضعف اساسی دعوت کرد
 ترس بیش از حد: یکی از مشکالتی که امسال زیاد در پرسپولیس دیده شده، ترس بیش از حد بازیکنان این تیم بعد از به ثمر رساندن گل برتری بوده است. پرسپولیس در بازی با تیم هایی مثل فوالد، ذوب آهن، نساجی و … وقتی
 گل اول را زده »به شدت« عقب نشسته است. بخشی از این عقب نشینی به منظور استفاده از حربه مفید ضدحمله است، اما این مساله در پرسپولیس گاهی بسیار پررنگ و غیرقابل توجیه است. مثال این تیم اوایل نیمه دوم
 بازی با نساجی، حتی با وجود 11 نفره بودن هم طوری مقابل حریف دفاع می کرد که انگار فقط یک دقیقه از وقت بازی باقی است و تیم باید برتری اش را حفظ کند. به نظر می رسد بخشی از این داستان به خاطر هجمه شدید و
  تخریب هایی است که در این مدت از سوی برخی پیشکسوتان، کارشناسان و حتی هواداران متوجه تیم کالدرون شده. در حقیقت این مربی و بازیکنانش آنقدر با برچسب هایی مثل عدم شادابی و بد بازی کردن مورد آزار قرار گرفته اند

 به گزارش خبر روز، سازمان بهداشتی جهانی در گزارش جدید خود اعالم کرد که طی ماه نوامبر ۹ هزار نفر براثر درگیری آواره شدند که
 با اضافه شدن این میزان تعداد آوارگان در سال ۲۰1۹ میالدی در افغانستان به 4۲۲ هزار نفر رسیده است. براساس این گزارش، همچنین
 طی سال ۲۰1۹ نزدیک به ٣۰۰ هزار نفر از حوادث طبیعی متاثر شدند که طی این مدت 14۹ نفر کشته و 1۶۵ نفر زخمی شد و 14 هزار
 خانه نیز ویران شدند. سازمان بهداشت جهانی تاکید کرد: در سال جاری میالدی 4۷۰ هزار مهاجر از پاکستان و افغانستان و همچنین
 ترکیه به افغانستان بازگشته و در حال حاضر نیازمند خدمات فوری و ابتدایی هستند. به نوشته بهداشت جهانی، 1۹۲ هزار طی سال جاری

 مراکر درمانی در سرتاسر افغانستان به دلیل حمالت و ناامنی مسدود شده و تنها ٣4 ساختمان از این تعداد بازگشایی شده، همچنین در این بازه زمانی 4٣ نفر از کارکنان مراکز درمانی کشته

 شدند. براساس پیش بینی های نیازهای بشردوستانه افغانستان در سال ۲۰1۹، در  طول سال 1/۹ میلیون نفر به دالیلی همچون جنگ، حوادث طبیعی و نبود خدمات ابتدایی به خدمات

درمانی اضطراری نیاز خواهند داشت. بهداشت جهانی تاکید کرد: همچنین طی سال گذشته به 1.۶ میلیون بیمار تحت درمان آسیبهای ناشی از جنگ و درگیری در این کشور قرار گرفتند

 به گزارش خبر روز، دادستانی کل افغانستان اعالم کرد که مسیح اهلل احمدزی، رییس فناوری اطالعات این
 اداره در یک درگیری در شهر کابل کشته شده است. »جمشید رسولی«، سخنگوی دادستانی کل افغانستان
 به روزنامه اطالعات روز گفت که احمدزی یکشنبه شب )1۵ جدی( در یک درگیری در یکی از سالن های
 عروسی در نزدیکی فرودگاه بین المللی حامد کرزی در کابل کشته شده است. رسولی همچنین گفت که
 در مورد نحوه درگیری و چگونگی آن تاکنون جزئیاتی در دست نیست. در همین حال نصرت رحیمی،
 سخنگوی وزارت کشور افغانستان گفت که این رویداد حوالی ساعت 1۰:۰۰ یکشنبه شب در هتل آریانا در
 چهارراهی فرودگاه بین المللی حامد کرزی رخ داده است. رحیمی گفت که احمدزی پس از مشاجره لفظی
 با تعدادی، به آنان تیراندازی کرده است. در نتیجه  تیراندازی او دو نفر زخمی شده اند. وی تأکید کرد که
 پس از تیراندازی احمدزی، مراسم عروسی به هم خورده و خود او نیز از سوی فرد نامعلومی هدف تیراندازی
قرار گرفته و کشته شده است. سخنگوی وزارت کشور افغانستان گفت که تاکنون ٣ تن بازداشت شده اند

واژگونی اتوبوس با ۱۹ کشته و ۲۴ زخمی در سوادکوه

 به گزارش خبر روز؛ شمار کشته شدگان واژگونی اتوبوس در محور سوادکوه به
 1۹ نفر رسید. زکریا اشکپور سخنگوی مرکز فورتی های پزشکی مازندران با بیان
 اینکه ساعت حوالی ۲ و ٣4 دقیقه بامداد خبر واژگونی اتوبوس در محور سوادکوه
 به مرکز اورژانس اعالم شد افزود: آمبوالنس های پایگاه های اورژانس پل سفید،
 ورسک، دوآب، زیراب و دوآب، وپایگاه های هالل احمر ارفع ده، دوگل، امین
 آباد و یک دستگاه اتوبوس آمبوالنس اورژانس مازندران به محل حادثه واقع در
 منطقه دوآب نرسیده به خطیرکوه در محور سوادکوه اعزام شدند. وی افزود: در
 این حادثه ۲4 نفر شامل 1۶ مرد و ۸ زن مصدوم شدند و 1۹ نفر شامل ۹ مرد،
 ۹ زن و یک جنین جان باختند. وی ادامه داد: براساس هماهنگی های ایجاد
 شده در واحد )مرکزپایش مراقبت های درمانی (و )واحد هدایت عملیات بحران(
 دانشگاه ، دو کودک به بیمارستان امام خمینی )ره(ساری ۸ نفر به بیمارستان
رازی قائمشهر و یک نفر به بیمارستان ولیعصر )عج( قائمشهر منتقل شدند

جمعه 20 دی 1398       -      10 ژانویه 2020      -      14 جمادی االولی 1441       -      سال اول       -      شماره 11       -      نسخه الکترونیکی رایگان



سرسرای گیت بوستان اهواز پلمپ شد

شنبه سه  بامداد  کشوری  کیومرث  سرهنگ  روز؛  خبر  گزارش   به 
 اظهار داشت:  مجوز برگزاری جشن در سرسرای گیت بوستان پیش
و مربوطه  شرکت  تخلف  اما  بود  شده  صادر  عمومی  عزای  اعالم   از 
افزود:به وی  است.  محرز  رابطه  این  در  برق خوزستان  و  آب   سازمان 
سلیمانی قاسم  حاج  سپهبد  اسالم  رشید  سردار  شهادت   مناسبت 
اعالم کشور  سراسر  در  عمومی  عزای  روز  سه  یارانش  از  جمعی   و 

 شد و برگزاری هر نوع جشن در این ایام تخلف به شمار رفته و بر خالف اصول دینی و فرهنگی است. جانشین فرماندهی انتظامی
 اهواز ادامه داد: برای متخلفان، پرونده قضایی تشکیل شده و اقدام الزم برای برخورد قانونی با محمود شهریاری مجری برنامه نیز در
این اخالقی  اصول  رعایت  و همچنین  ایران  داغدار  ملت  به  احترام  برای  بود  تصریح کرد  شایسته  است. وی  قرار گرفته  کار   دستور 
 مراسم به روز دیگری موکول می شد. سازمان آب و برق خوزستان نیز در خصوص حواشی برگزاری مراسم جشن در مجموعه گیت
ابتدای دریافت خبر شهادت از  به عنوان کوچکترین عضو جامعه عزادار،  ایام عزای عمومی اعالم کرد: سازمان آب و برق   بوستان در 
را چیزی جز این  و  واقعه عظیم داشته  این  بزرگداشت  ، تالش در  پرور  امت شهید  با   جانگداز سردار آسمانی و هم رزمانش، همراه 
جشن مراسم  کننده  برگزار  که  است  کرده  اعالم  همچنین  سازمان  این  داند.  نمی  بزرگ  هدفی  راستای  در  اندک  ای  وظیفه   انجام 
قرارداد پیمانکار طرف  از  را  سالن  این  قبل  مدتی  که  بوده  های خصوصی  از شرکت  یکی  از سوی  اهواز  بوستان  گیت   در سرسرای 
 .این سازمان برای تاریخ 1۵ دی ماه اجاره کرده و مجوز الزم را نیز از اداره نظارت بر اماکن نیروی انتظامی کسب و ارائه نموده است
 در بخش دیگری از بیانیه این سازمان آمده است: از متقاضی تعهد کتبی مبنی بر عدم اجرای هر برنامه مغایر با شعائر دینی و فرهنگی اخذ
 شده است . با این وجود بالفاصله بعد از تخطی برگزار کننده ، تذکر قاطع از طریق عوامل ناظر صورت گرفته و از ادامه روند برنامه جلوگیری به
 عمل آمد.  سازمان آب و برق خوزستان در پایان آورده است که این سازمان درعین التزام اعتقادی و عملی به پاسداشت مقام شامخ شهادت ،
 شهید و امت سوگوار ، با وجود اینکه هیچ نقشی در این حاشیه نداشته ، برخورد قاطع با متخلفان را بر خود الزم می داند و ضمن بررسی
 ، عکس العمل مناسب و اقدام به برخورد قانونی و قضایی قاطع با مرتکبین نموده است. جوابیه سازمان آب و برق خوزستان در حالی
 صادر شده است که جانشین فرماندهی انتظامی اهواز می گوید که مجوز مربوطه برای برگزاری جشن در گیت بوستان پیش از شهادت
 سردار رشید اسالم صادر شده و برگزار کنندگان با علم به شرایط موجود اقدام به برگزاری مراسم جشن کردند که تخلفی انکار ناپذیر است

 بازتاب گسترده رزمایش دریایی مشترک ایران،
روسیه و چین در رسانه های منطقه و جهان

 به گزارش خبر روز، رزمایش دریایی مشترک ایران، روسیه و چین که از صبح امروز جمعه در منطقه شمال

 اقیانوس هند و دریای عمان آغاز شده، بازتاب گسترده ای در رسانه های منطقه و جهان داشته است. خبرگزاری

 آسوشیتد پرس در گزارشی با اشاره به آغاز رزمایش دریایی مشترک ایران، روسیه و چین در شمال اقیانوس

 هند اعالم کرد که برخی تحلیلگران این رزمایش را واکنشی به تحرکات اخیر آمریکا و متحدانش به ویژه

 عربستان سعودی در منطقه می دانند. این رسانه  آمریکایی همچنین در گزارش خود خاطرنشان کرده است

 که تحریم های اقتصادی بی سابقه آمریکا، ایران را به سمت همکاری های نظامی بیشتر با روسیه و چین سوق

 داده است؛ به طوری که در سال های اخیر مقامات نیروهای دریایی روسیه و چین سفرهای بیشتری به ایران

 داشته اند. خبرگزارسی روسی اسپوتنیک نیز خبر آغاز رزمایش دریایی مشترک ایران، روسیه و چین را پوشش

 داده و در گزارش خود تأکید کرده است: »این رزمایش در شرایطی برگزار می شود که آمریکا می کوشد تا

 ائتالفی را در نزدیکی ایران برای ]به بهانه[ تأمین امنیت آب های منطقه تشکیل دهد.« به گزارش اسپوتنیک،

 کشورهای برگزارکننده این رزمایش مشترک، هدف اصلی این رزمایش را ترویج صلح، دوستی و امنیت در

 منطقه عنوان کرده اند و اسم رمز این رزمایش نیز »کمربند امنیت دریایی« اعالم شده است. خبرگزاری رویترز

 در گزارشی که درباره آغاز این رزمایش مهم منتشر کرده، اهمیت منطقه ای را که رزمایش در آن برگزار می شود

 یادآور شده و اظهار داشته است: »خلیج عمان یک آبراهه حساس و خاص است زیرا از طریق تنگه هرمز ــ که

 حدود یک پنجم نفت جهان از آن عبور می کند ــ به خلیج ]فارس[ راه دارد.« این خبرگزاری انگلیسی به نقل

 از یک مقام وزارت دفاع چین نوشته است: »برگزاری این رزمایش لزوماً ارتباطی به شرایط کنونی منطقه ندارد.«

 خبرگزاری آناتولی نیز در گزارشی آغاز رسمی رزمایش دریایی مشترک ایران، روسیه و چین را پوشش داده است.

 این خبرگزاری ترکیه ای در گزارش خود، خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم های یکجانبه این کشور علیه

 ایران را عامل شدت گرفتن تنش ها در خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عرب خوانده و به تالش های آمریکا

 و کشورهای اروپایی برای تشکیل ائتالف دریایی در این منطقه نیز اشاره کرده است. رسانه های شناخته شده

 دیگری همچون شبکه خبری فرانس۲4، شبکه خبری فاکس نیوز، روزنامه »خلق« چین، نشریه فایننشال

 تایمز، رادیو پاکستان، پایگاه خبری هیل، روزنامه دیلی میل، خبرگزاری شینهوا نیز گزارش هایی را درباره رزمایش

 دریایی مشترک ایران، روسیه و چین منتشر کرده اند. رزمایش دریایی مرکب ایران، روسیه و چین )۲۰1۹(

 از جمعه ۶ دی آغاز شده و تا روز دوشنبه نهم دی ماه در منطقه شمال اقیانوس هند و دریای عمان ادامه

 خواهد یافت. در این رزمایش تمرینات تاکتیکی متنوعی از جمله نجات شناور دچار حریق، آزادسازی شناور

مورد تعرض قرارگرفته و تیراندازی علیه اهداف مشخص در دریا توسط یگان های سه کشور انجام خواهد شد

با ورود جوانان به حوزه فناوری تحریم ها خنثی می شود
 به گزارش خبر روز؛ رئیس پارک علم و فناوری استان اردبیل گفت: با وجود اعمال تحریم های همه جانبه می توانیم با
کنیم. سازی  تحریم ها مصون  برابر  در  را  از کشورمان  زیادی  بخش های  فناوری  به حوزه  جوانان کشورمان   ورود جدی 
 حبیب ابراهیم پور  ظهر امروز در جشنواره جهادگران علم و فناوری استان اردبیل که در سالن والیت برگزار شد، اظهار
 کرد: با وجود اعمال تحریم های همه جانبه می توانیم با ورود جدی جوانان کشورمان به حوزه فناوری بخش های زیادی از
 کشورمان را در برابر تحریم ها مصون سازی کنیم. وی افزود: از دانشگاه ها،دانشجویان و اساتید استان درخواست دارم برای
 بی اثر کردن تحریم ها، ارتقاء سطح کیفی علم و فناوری استان و اشتغال زایی قابل توجه در سطح استان به حوزه فناوری
 ورود کنند. رئیس پارک علم و فناوری استان اردبیل تصریح کرد: جوانان نخبه استان اردبیل با فناوری مهندسی معکوس
 1۶ پروژه بزرگ ملی را در استان ساخت و به بهره برداری رساندند. ابراهیم پور بیان کرد: از نمونه های مهندسی معکوس
 جوانان اردبیلی می توان به تولید یک دستگاه خرد کن خودرو اشاره کرد که قبال به طریق مختلف از کشور آلمان با قیمت
 ۲۵ میلیارد تومان وارد می شد ولی جوانان نخبه اردبیل با مبلغ ۷ میلیارد تومان این دستگاه را در اردبیل تولید کردند.
 وی ادامه داد:یکی دیگر از موارد معکوسی که توسط جوانان نخبه استان انجام شده است دستگاه الیروبی بنادر است، این

حال در  کرد:  تصریح  اردبیل  استان  فناوری  و  علم  پارک  رئیس  می شد.  وارد  اوکراین  کشور  از  دستگاه  این  قبال  که  شده  راه اندازی  و  نصب  کشورمان  تجاری  بندر  بزرگ ترین  در   دستگاه 
سطح دانشگاه های  فعالیت  گرفتن  نظر  در  با  و  هستند  فعال  استان  در  نفر   ۹۰۰ از  بیش  حوزه   این  در  و  دارند  فعالیت  اردبیل  استان  فناوری  و  علم  پارک  در  آپ  استارت   ٣1۰  حاضر 
افزایش به  باتوجه  گفت:  ابراهیم پور  فعالیت اند.  مشغول  استان  کل  در  بنیان  دانش  شرکت   ٣۰ و  فناور  شرکت   1۲۰ دانشگاهی  جهاد  و  آزاد  پزشکی،  علوم  اردبیلی،  محقق  مانند   استان 
حوزه شرکت   4۵۰ از  بیش  تعداد  اردبیل  در  موجود  فناوری  و  علمی  پتانسیل   به  باتوجه  ولی  قبل  سال  نسبت  به  بنیان  دانش  و  فناور  شرکت های  آپ،  استارت  درصدی   1۰۰ از   بیش 
این به  باتوجه  و  می شود  ارسال  اردبیل  استان  فناوری  و  علم  پارک  به  ورود  برای  تقاضا   ۲۵ حداقل  ماه  هر  گفت:  وی  می رود.  شمار  به  پایینی  رقم  استان  برای  آپی  استارت  و   فناوری 
را طلب می کند استان  ویژه مسؤوالن  توجه  موضوع  این  و  است  بهتر  فعالیت هرچه  برای  مناسبی  فضای  نیازمند یک  اردبیل  استان  فناوری  و  علم  پارک  استان،  تقاضای جوانان  از  حجم 

تشکیل کارگاه های آموزشی جهت دبیران آموزش و پرورش مسجدسلیمان

 به گزارش خبر روز؛ کارشناسی تکنولوژی و گروههای آموزش نظری و مهارتی مدیریت آموزش
کیفی افزایش  و  کنکور سراسری  سئواالت  با  آشنایی  تعمیق  با هدف  پرورش مسجدسلیمان   و 
 آموزش نظری ؛ با دعوت سرگروه شیمی مدیریت آموزش و پرورش مسجدسلیمان خانم مهندس
آموزشی برگزاری کارگاه  به  اقدام  استانی شیمی دکتر فیض اهلل کریمی  از مدرس   جهانبخشی 
دبیران شیمی نمود . در این کارگاه دکتر کریمی سئواالت کنکوری درس شیمی را در سال-۹۹
دبیران شیمی شهرستان کنکور جهت  تحلیل سئواالت شیمی  به  و  داد  قرار  بررسی  مورد   ۹۸ 
 پرداخت . یکی دیگر از سرفصل های مطرح شده در کارگاه آموزشی شیمی ، چگونگی مطالعه
رتبه افزایش  در  تاثیرگذار  دروس  از  اینکه درس شیمی  به  توجه  با  بود.  مطالب شیمی  فهم   و 
 شهرستان در کنکور سراسری و همچنین کیفیت بخشی به نمرات آزمون نهایی شیمی شهرستان
نماید می  الزامی  نیز  دیگر  دروس  مورد  در  آموزشی  کارگاههای  نوع  این  برگزاری  باشد؛   می 

صفحه 3
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صفحه 4

 به گزارش خبر روز؛ پدر شهره بیات به حواشی عکس های منتشر شده دخترش
 واکنش نشان داد. پدر شهره بیات، داور شطرنج زن ایرانی که عکس های بدون
 حجاب او در مسابقات قهرمانی بانوان حواشی به وجود آورد در گفتگو با خبر
 روز، درباره پخش این عکس ها گفت: باتماسی که با دخترم داشتم او به من گفت
.که یک لحظه روسریم افتاد و عکاسان هم همان لحظه از من عکس گرفتند

 به گزارش خبر روز؛ سه کشور اروپایی گروه در بیانیه مشترکی با طرح ادعای
 واهی »انجام اقدامات خشونت آمیز توسط ایران« خواستار پرهیز از آنها شده
 و خواستند »رعایت مفاد گنجانده شده در توافق هسته ای سال ۲۰1۵ با
 قدرت های جهانی را از سر بگیرد.«  خبرگزاری رویترز گزارش داد، در این بیانیه
 سه کشور فرانسه، انگلیس و آلمان همچنین اعالم کردند که بر اهمیت کاستن
.از تنش ها در عراق و ایران و عزم خود برای مبارزه با داعش تاکید می کنند
 در این بیانیه آمده است: »ما بر تعهد خودمان در ادامه مبارزه با گروه
ما این ضروری است که  تاکید می کنیم.  است  اولویت   داعش که یک 
به عراق می خواهیم  مقام های  از  کنیم.  را حفظ  آن  به  مربوط   ائتالف 
این سه کشور ادامه دهند.«  ائتالف  این  از  تامین پشتیبانی الزم   روند 
 همچنین اعالم کردند: »ما آماده ادامه مذاکرات با همه طرفها به منظور
.»مشارکت در کاستن از تنش ها و برقراری مجدد ثبات در منطقه هستیم
هیچ دیگر  که  کرد  اعالم  ایران  شب  شنبه  گزارش،  این  اساس   بر 
 محدودیتی در حوزه عملیاتی شامل ظرفیت غنی سازی، درصد غنی
سازی، میزان مواد غنی شده، و تحقیق و توسعه برای خود قائل نیست

معاون وزیر ارتباطات: پیامک دریافت رمز دوم پویا رایگان نیست

 بیانیه سه کشور اروپایی درباره
تصمیم جدید برجامی ایران
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این موضوع درباره  به من گفت  او  نیستم.  فردی سیاسی  و من  نبوده  موضوع کشف حجاب  اصال  به من گفت  افزود: دخترم   او 
 هم بعد از بازگشت به ایران، به رئیس فدراسیون توضیحات کاملی را خواهم داد. پدر بیات افزود: من به او تذکر دادم که مراقب
 پوشش خود باشد که دیگر حاشیه ای درست نشود. او گفت: دخترم اکنون نمی داند که با شما مصاحبه می کنم و معتقد است
بوده این کار شیطنت عکاسان حاضر در مسابقات  بیان کرد:  بیات  پدر  داده شود کار خراب تر می شود.  توضیح  بیشتر  اگر   که 
تذکرات هم  من  و  کرد  رعایت  را  حجابش  بعدی  دورهای  در  او  می گذارم.  احترام  کشورم  مقررات  به  که  گفت  من  به  دخترم   و 
 الزم را به او دادم که مشکلی پیش نیاید. پدر شهره بیات گفت: متاسفانه بعضی از رسانه ها این موضوع را سیاسی کرده که به
پدر تعجب کردم.  دیدم خودم  را  زمانی که عکسم  و حتی  نبودم  متوجه  اصال  به من گفت  نیست. دخترم  اینگونه  عنوان   هیچ 
به موضوع  این  در  می دهد.  تذکر  مرتبا  فدراسیون  رئیس  و  ندارد  دخالتی  هیچ  موضوع  این  در  فدراسیون  افزود:  پایان  در   بیات 
به عنوان سرداور ایران  بیات، دبیر پیشین فدراسیون شطرنج  به گزارش خبر روز؛ شهره  نبوده است.   هیچ عنوان عمدی در کار 
هزار  ۵ است  قرار  و  آمده  نیز  جهانی  فدراسیون  رسمی  سایت  در  نامش  که  ایرانی  سرداور  این  دارد.  مهم حضور  رویداد  این   در 
می شود دیده  شده،  منتشر  فیده  سایت  روی  که  تصویری  در  حجاب  رعایت  بدون  کند،  دریافت  حق الزحمه  عنوان  به  نیز  دالر 

 پدر شهره بیات: دخترم بعد از دیدن عکسش
تعجب کرد/ این کار شیطنت عکاسان بود

 به گزارش خبر روز؛ معاون وزیر ارتباطات درباره کسر هزینه پیامک دریافت رمزدوم پویا از مشترکان موبایل، به رغم وعده رایگان بودن این

 سرویس از سوی بانک مرکزی، گفت: تاکنون توافقی برای رایگان بودن این سرویس نداشتیم. در حالیکه بانک مرکزی در اطالعیه های مکرر

 اعالم کرده بود که رمز دوم پویا برای مشتریان بانکی هیچ هزینه ای ندارد و بابت پیامک رمز دوم پویا نباید مبلغی از مشتریان بانکی کسر

.شود، اما در حال حاضر اپراتورها هزینه هر عملیات و یا تراکنشی که از سوی مشتریان صورت می گیرد را از حساب مشترک کسر می کنند

می تما سوی  ز  ا ری،  جا ل  سا ه  دی ما ول  ا ز  ا بود  ر  قرا پویا  وم  رمزد شدن  تی  عملیا  فرآیند 

از یکی  که  کرد  اعالم  بانکی  نظام  مشتریان  سوی  از  پویا  دوم  رمز  دریافت  برای  را  راهکار  دو  مرکزی  بانک  فرآیند،  این  در  شود.  عملیاتی  کشور  خصوصی  و  دولتی   بانک های 

رمز دریافت  برای  اپلیکیشن  از  استفاده  بودن  سخت  به  توجه  با  اما  است.  بانک  مشتریان  سوی  از  اپلیکیشن  نصب  دیگری  و  پیامک  طریق  از  مصرف  یکبار  رمز  دریافت   آنها 

شد انتخاب  نیستند،  اپلیکیشن  از  استفاده  به  مایل  یا  ندارند  هوشمند  همراه  تلفن  که  مشترکانی  سوی  از  مصرف  یک بار  رمز  دریافت  برای  پیامک  از  استفاده  روش  پویا،  .دوم 

 یکی از نگرانی هایی که در استفاده از پیامک در دریافت رمز دوم پویا بارها اعالم شد، هزینه ای بود که مشتریان باید برای دریافت رمزهای پویا می پرداختند؛ چراکه به هر حال، هر بار تراکنش بانکی، نیاز به دریافت رمز یکبار مصرف

.دارد و اگر مشتری بخواهد رمز خود را از طریق پیامک دریافت کند، ملزم به پرداخت هزینه است؛ به همین دلیل بانک مرکزی اعالم کرد که ارسال و دریافت پیامک برای رمزهای پویا، هیچ هزینه ای برای مشتریان نخواهد داشت

 بانک مرکزی بارها و بارها در اطالعیه های خود تاکید کرد که ارسال و دریافت پیامک بابت دریافت رمز دوم پویا در تراکنش های بانکی هیچ هزینه ای برای مشتریان ندارد و بانک ها حق ندارند

 بابت ارسال پیامک رمز دوم پویا، از مشتریان وجهی دریافت کنند و اگر مشتریان در این رابطه با موارد خالف مواجه شدند، آن را اعالم کنند. اما هم اکنون مشتریان نظام بانکی که رمز پویای

.خود را از طریق پیامک فعال کرده اند و باید برای دریافت این رمز، چهار شماره آخر کارت خود را به سرشماره اعالم شده از سوی بانک، ارسال کنند، اذعان دارند که از آنها هزینه کسر می شود

مشترکان حساب  از  پویا  رمز  پیامک  ارسال  هزینه  کسر  دالیل  درباره  رادیویی  ارتباطات  و  مقررات  تنظیم  سازمان  رئیس  و  ارتباطات  وزیر  معاون  جوشقانی  فالح   حسین 

اپراتورها شبکه  در  پیامکی  های  تراکنش  گفت:  وی  است.  نگرفته  صورت  پویا  رمز  دریافت  های  پیامک  بودن  رایگان  برای  مرکزی  بانک  با  ای  مذاکره  تاکنون  گفت:   موبایل، 

است نشده  انجام  مرکزی  بانک  با  توافقی  کنند،  پرداخت  را  هزینه  این  ها  بانک  و  شود  کسر  مشترکان  از  نباید  هزینه  این  اینکه  خصوص  در  نیز  تاکنون  و  دارد  .هزینه 

نداشتیم توافقی  طرح،  این  کلیات  خصوص  در  هنوز  افزود:  کند،  مذاکره  رگوالتوری  با  زمینه  این  در  باید  مرکزی  بانک  اینکه  به  اشاره  با  ارتباطات  وزیر  .معاون 

 فالح جوشقانی ادامه داد: تاکنون با ما در مورد هزینه پیامک رمزدوم پویا و دریافت آن مذاکره ای نشده است؛ البته جلسات مرتبی با بانک مرکزی در خصوص فرآیند رمزدوم پویا داشته ایم اما موضوع رایگان بودن پیامک تا به حال مطرح نشده است.

.وی گفت: درخصوص فرآیند دریافت رمز یکبار مصرف، هر بانک باید در چارچوب توافقات با اپراتورهای موبایل کار کند و تا جایی که من می دانم توافقی مبنی بر رایگان بودن پیامک از سوی بانک ها با اپراتورها صورت نگرفته است

.رئیس سازمان رگوالتوری تاکید کرد: تاکنون هر مبلغی که از مشترکان بابت پیامک دریافت رمزدوم کسر شده، قانونی بوده و تخلف اپراتور محسوب نمی شود؛ چرا که هر پیامک هزینه دارد و مشترک باید هزینه آن را پرداخت کند

 وی اضافه کرد: قراری بر این نبوده که هزینه پیامک هایی که مردم برای دریافت رمز دوم پویا به سرشماره بانک ها ارسال می کنند را اپراتورها برعهده بگیرند. هزینه ارسال پیامک در اپراتورهای مختلف برای

 سیم کارت های دائمی حدود ۹ تومان و برای سیم کارت های اعتباری حدود 11 تومان است و در صورتی که به طور میانگین هر ایرانی، روزانه یک پیامک به سرشماره بانکی ارسال کند، روزانه حدود ۸۰ میلیون پیامک

درخواست رمزدوم پویا ارسال می شود که مطابق با وعده بانک مرکزی، هزینه این تراکنش باید از سوی بانک ها و یا اپراتورها برعهده گرفته شود اما تاکنون بانک ها و اپراتورهای موبایل این هزینه را تقبل نکرده اند
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کالهبرداری باعنوان پرداخت بسته حمایتی خرید عید از سوی دولت

واریز سود سهام عدالت از اول اسفند

تعداد ۷۶ هزار درخواست کمک معیشتی بررسی شد

به روز  خبر  گزارش   به  داد.  هشدار  هموطنان  به  عید  خرید  حمایتی  طرح  عنوان  با  کالهبرداران  ترفند  در خصوص  فتا  پلیس  اجتماعی   معاون 
»بر عنوان   با  هموطنان  به  پیامک  ارسال  با  کالهبردار  و  سودجو  افراد  داشت:  اظهار  پاشایی”   “رامین  سرهنگ  پلیس،    خبری  پایگاه  از   نقل 
پرداخت می تومان  نفر ۵4۵/۰۰۰  هر  ازای  به  عید  دارند، جهت خرید  معتبر  ملی  ایرانی که کد  تمامی هموطنان  به  دولت   اساس مصوبه هیئت 
 شود«، کاربران را به لینک های جعلی هدایت می کنند و با سرقت اطالعات کارت بانکی آنان، نسبت به برداشت غیر مجاز از حساب های بانکی
نظر مورد  های  در طرح  آنان  نامی  ثبت  و  نیازهای خبری  همه   باشند   داشته  مدنظر  را  نکته  این  : هموطنان  افزود  وی  نمایند.  می  اقدام   آنان 
و با معرفی سایت های رسمی  قانونی  نام  ثبت  و مراحل  اطالع رسانی شده  توسط رسانه ملی و خبرگزاری های رسمی  ابتدا  در   حمایتی دولت، 
به منظور و سودجویان  ترفند کالهبرداران  مراقب  توصیه کرد: همواره  به هموطنان  فتا  پلیس  اجتماعی  معاون  بود.  معتبر خواهد   سرشماره های 
 دستیابی به اطالعات کارت بانکی خود باشند و هیچ وقت به اخبار و پیامک هایی که از سوی منابع نامعتبر و غیر رسمی انتشار می یابد، توجه
آنان از  را  نام درخواست وجهی  ثبت  هنگام  در  گاه  دولتی هیچ  و سازمان های  ها   قرار دهند که دستگاه  مدنظر  را  نکته  این   نکنند. هم چنین 
سوی از  خود  مصرف  یکبار  دوم  رمز  سازی  فعال  به  نسبت  زودتر  هرچه  خواست  هموطنان  از  پایان  در  فتا  پلیس  اجتماعی  معاون  کنند.   نمی 
بگذارند میان  در  ما  همکاران  با  فتا  پلیس  سایت  طریق  از  را  مراتب  مشکوک،  موارد  هرگونه  مشاهده  در صورت  و  نموده  اقدام  عامل  های  بانک 

 به گزارش خبر روز، علیرضا صالح درباره میزان سود واریزی به حساب مشموالن سهام عدالت گفت:
و دریافت  از شرکت ها  مدنظر  سود  ابتدا  در  باید  و  نیست  مشخص  کنونی  وضع  در  آن  دقیق   رقم 
 سپس به حساِب دارندگان سهم واریز شود. رئیس سازمان خصوصی سازی اضافه کرد: برای مشخص
به طور اما  کرد،  بهمن صبر  ماه  تا  باید  تعلق می گیرد  مردم  به  میزان سود سهام  اینکه چه   شدن 
سوی از  که  سود هایی  داد:  ادامه  وی  می شود.  واریز  شده  گرفته  نظر  در  سود  اسفند  ماه  تا   حتم 
سازمان به حساب  سود  میزان  هر  بنابراین  است؛  مردم  برای  می گیرد  قرار  ما  اختیار  در   شرکت ها 
در اینکه  بر  مبنی  پرسشی  پاسخ  در  صالح  کرد.  خواهیم  پرداخت  مردم  به  آخر  رقم  تا  شود   واریز 
زمان در حالی که  پرداخت شود  به حساب مشموالن  آذر  ماه  در  عدالت  بود سود سهام  قرار   ابتدا 
 تعیین شده عقب افتاده است، گفت: شرکت ها هشت ماه فرصت دارند تا سود را در اختیار ما قرار
 دهند و با توجه به اینکه مجامع آن ها در تیرماه برگزار شد تا پایان بهمن فرصت دارند که سود را
آزادسازی می شود آبان سال ۹۹  تا  عدالت  اینکه سهام  بیان  با  کنند. وی  واریز   به حساب سازمان 
برای مردم  تشویق  اساسی،  قانون   44 اصل  اهداف  از  یکی  افزود:  می گیرد  قرار  مردم  اختیار  در   و 
سرمایه گذاری در بورس است که امیدواریم این امر هرچه زودتر با آزادسازی سهام عدالت، محقق شود

سال آن  از  پس  شد،  خواهد  اعالم  تلفن  شماره  آن  به  اطالع رسانی  همه  که  می کند  اعالم  را  خانوار  اعضای  از  یکی  یا  خود  همراه  شماره  و  شده  سامانه  وارد  خانوار  سرپرست  مرحله  این  در  کرد:  تاکید  معیشتی  کمک  ستاد   سخنگوی 
۷۶ االن  تا  شده  باز  حمایت  سامانه  که  امروز  از  کرد:  خاطرنشان  میرزایی  می شود.  مشخص  ماه  یک  مدت  ظرف  حداکثر  او  تقاضای  و  می شود  ارسال  پیامکی  او  برای  بعدی  قدم  در  و  می کند  وارد  را  روز  و  ماه  سال،  تفکیک  به   تولد، 
است باز  فعال  خانوار  هزار   ۶۶۶ برای  فقط  یارانه  حساب  ملی،  شماره  و  می شود  باز  دوباره  سامانه  هستند  جدید  متقاضی  که  کسانی  برای  آینده  هفته  : از  افزود  همچنین  وی  است.  شده  بررسی  معیشتی  کمک  برای  درخواست  .هزار 
 سخنگوی ستاد کمک معیشتی گفت:  او ویژگی های ساختار سامانه ایجاد شده این است که شناسنامه اقتصادی برای کشور درست شده و به جای بررسی میدانی افراد به صورت سیستمی پایش ها هر شش ماه یکبار انجام می شود. میرزایی
 در مورد این سوال که آیا امکان اصالح اطالعات خانوار وجود دارد، بیان داشت:  در حال حاضر امکان ورود اطالعات خانوار در سامانه حمایتی وجود ندارد و فرآیندی است که کد ملی سرپرست خانوار ثبت می شود و در قدم بعدی از طریق
 پیامک به او اطالع رسانی می شود و از روز دوشنبه هفته آینده برای سه میلیون نفری که درخواست آنها رد شده اعالم می شود که چه کارهایی انجام دهند اما همه اعتراضات حداکثر ظرف ٣۰ روز به نتیجه می رسد و پاسخ آن به افراد اعالم
دریافت کمک و ٣۰4 خانوار جدید مشمول  هزار  معیشتی 414  واریز کمک  مرحله دوم  در  معیشتی گفت:  اطالع رسانی شد. سخنگوی ستاد کمک  ماه  از یک  در کمتر  در کد دستوری ۶٣۶۹  افراد  نتیجه درخواست  به گفته وی،   می شود. 
 معیشتی شدند. میرزایی همچنین با بیان اینکه سازمان هدفمندی یارانه ها هر ماه با چالش جدی روبرو می شود که تعدادی از شماره حساب سرپرستان خانوار مسدود می شود که اصطالحا رد حساب گفته می شود که باید این افراد مراجعه
افراد است که کمک معیشتی نیز به آن حساب واریز می شود.به گفته وی، هیچ فردی از مرحله اول که کمک معیشتی دریافت کرده حذف نشده است و  کنند و شماره جدید برای واریز یارانه بدهند و مالک ما همان شماره حساب یارانه 
از افراد که سامانه به آنها اعالم کرده درآمد میلیاردی  لیست مرحله اول دست نخورده باقی مانده و اگر برای کسی واریز نشده است به بانک عامل خود مراجعه کند تا مشکل را حل کنند. سخنگوی ستاد کمک معیشتی در مورد تعدادی 
 دارند، در حالی که یک کارمند ساده هستند، گفت: ساختار خانواده در سامانه رفاهی دارای بلوک ویژه ای است و مجموع واریزی به حساب اعضای خانواده مالک قرار می گیرد و ممکن است سرپرست خانواده درآمد معمولی داشته باشند،
 اما بعضی از اعضای خانواده واریزی های داشته باشند که از نظر ما حساب شخصی برای کار شخصی و حساب تجاری برای کار تجاری است. بنابراین هر پولی که به حساب یک فرد از خانواده واریز شده از نظر سیستم به منزله درآمد خانوار
 به شمار می رود.  میرزایی تاکید کرد: برخی از افراد اعالم کرده اند که ممکن است تحویلدار یا حسابدار یک شرکت باشند و پول شرکت به حساب آنها واریز شده است که این پذیرفته نیست. یا گفته می شود فرد خودرویی معامله کرده و
 یا ملکی فروخته است که برای اینکه حق او ضایع نشود حساب های اعضای خانوار ظرف ۲ سال گذشته و ۹ ماه سال جاری بررسی می شود. بنابراین مالک ما روی ساختار خانواده و همه واریزی ها به حساب همه اعضای خانواده است. وی
ماده 1۰ براساس  آنها قطع می شد، گفت:  یارانه  نمی گیرد  تعلق  آنها  به  براینکه کمک معیشتی  اثبات شود عالوه  دوباره  اطالعات  و  بررسی مجدد شود  اعالم کرده در صورتی که  براینکه سامانه حمایتی  مبنی  مردم  از  برخی  مورد گالیه   در 
 قانون هدفمندی یارانه ها در هر مرحله ایی که برای دولت محرز شود، اطالعات فرد با اطالعات واقعی موجود در سیستم مغایر باشد، دولت می تواند عالوه براینکه یارانه فرد را قطع کند، نسبت به استرداد وجوه پرداخت شده نیز اقدام کند.
 همان گونه که اگر فردی نشانی غیر واقعی منزل برای ثبت نام فرزندش به مدرسه را بدهد و بعدا مشخص شود آدرس واقعی مغایر است می تواند دانش آموز را نپذیرد. میرزایی این را هم گفت: تاکنون سه بار بررسی شده است و اگر درخواست
انجام گیرد آزمون وسع سنجی  تا  بدل می شود  و  با دستگاه های مرتبط دیگر رد  اطالعات دریافتی  این  و  داده می شود  اعضای خانوار  تمام حساب های  بررسی  اجازه  قیدی در سامانه گذاشته اند که  باشد یک  از سوی متقاضی  .بازبینی مجدد 
رد بودند  کرده  اقدام  دستوری  کد  طریق  از  قبال  که  نفر  هزار   ۷۰ و  میلیون   ٣ تقاضای  تاکنون  افزود:  معیشتی  کمک  ستاد  سخنگوی  می شود.   فراهم  آینده  هفته  از  درخواست ها  ثبت  امکان  وی،  گفته   به 
و می کنند  مراجعه   +1۰ پلیس  دفاتر  به  دارند  اطالع  مردم  که  گونه  همان  خانوار  ساختار  اصالح  برای  گفت:  همچنین  میرزایی  شد.  خواهد  فراهم  نیز  آنها  برای  مجدد  بررسی  امکان  آینده  هفته  از  که  بود   شده 
می گیرد قرار  مبنا  عنوان  به  خانوار  برای   ۹۸ آبان  اطالعات  آخرین  ما  مدنظر  اطالعات  و  می شود  انجام  دفاتر  آن  طریق  از  خانوار  سرپرست  تغییر  و  خانوار  بدسرپرستی  یا  و  طالق  ازدواج،  شامل  ساختار  تغییر 

سامانه که  امروز  از  اینکه  بیان  با  حمایتی  معیشتی  کمک  ستاد  روز؛ سخنگوی  خبر  گزارش   به 
 حمایت باز شده تا کنون ۷۶ هزار درخواست کمک معیشت ثبت شده است، گفت: در این مرحله
 فقط ۶۶۶ هزار خانواری که درخواست آنها در کد دستوری ثبت شده وارد سامانه شوند. حسین
شدن باز  با  کرد:  اعالم  اجتماعی  رفاه  و  کار  وزارت  معیشتی  کمک  ستاد  سخنگوی   میرزایی، 
 سامانه حمایت وزارت رفاه از امروز فقط تعداد ۶۶۶ هزار و ۷۷4 خانواری که قبال یارانه دریافت
کد کردن  وارد  با  می توانند  است  شده  ثبت    ۶٣۶۹ دستوری  کد  در  آنها  تقاضای  و   نمی کردند 
کنند اقدام  معیشتی  کمک  دریافت  برای  خود  درخواست  ثبت  به  نسبت  خانوار  سرپرست  .ملی 
و شده  باز  روز   14 مدت  تا  دی ماه   ۲4 تا  دی ماه   1۰ از  حمایت  سامانه  افزود:   وی 
جا خانوارهای  درخواست  ثبت  برای  فقط  سامانه   این  و  نمی شود  تمدید  آن  از   بعد 
دارد قرار  است  شده  ثبت  دستوری  کد  در  آنها  درخواست  قبال  که  یارانه  از  مانده 


