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روایتوزیرکارازدالیلقرارنگرفتنبرخیافراددرفهرستیارانهبگیران
وزیــر تــعــاون ،کــار و رفــاه اجتماعی دالیــل قرار
نگرفتن برخی افراد در فهرست یارانه بگیران را
اعالم کرد.
به گــزارش فــارس ،حجت ا ...عبدالملکی در
حاشیه معارفه سرپرست حراست وزارت کار در
جمع خبرنگاران گفت :کسانی که تقاضایشان
بررسی شده و جزو  9دهک کمدرآمد باشند به
فهرست یارانهبگیران اضافه میشوند و به زودی
برایشان پیامک ارسال میشود .همچنین افراد
میتوانند شناسنامه اقتصادی خانوار خود را
ببینند و اگر درخواست بازنگری دارند ،در سامانه
حمایت اعالم کنند.
وی درباره گالیه برخی از بازنشستگان که فرزند
آنها دارای درآمد شده و یارانه معیشتی آنها
حــذف شــده اســت ،گفت :بخش زیــادی از این
اعتراضات درست است یا مثال کسانی که خودرو
داشتند و به صــورت قولنامهای فروختهاند یا
براساس اطالعات پلیس راهور هنوز خودرو به
نام فرد قبلی است ،ما اصل اعتراض را بر صحت
میگذاریم و به آنها فرصت میدهیم که سند را
به نام خریدار خودرو صادر کنند یا این که فرزند
خانوار که بزرگ شده و خانواده مستقل تشکیل
داده است اما پرونده یارانهاش را جدا نکرده،
خانوار جدید یارانهای تشکیل دهد و مستقل
شود تا بتوانیم به سرپرست خانوار یارانه معیشتی
بدهیم.
وزیر کار این را هم گفت:کسانی که فرزند بزرگ
دارند و میخواهند پرونده یارانهای خانوار آنها
جدا شود یا کسانی که با حساب شخصی خود کار
اقتصادی انجام میدهند ،باید حساب فردی از

حساب تجاری آ نها جدا شود .به عنوان مثال
کسانی هستند که حساب کارپردازی اداره با
شماره حساب فردی آنها انجام میشود .به آنها
هم فرصت میدهیم شماره حساب شخصی خود
را از حساب تجاری و اداری جدا کنند.
وی همچنین اظــهــار کــرد :تــعــدادی از طالب
هستند که وجــوه شرعی به حسابشان واریــز
میشود که آنها باید به دفتر مراجع تقلید ارجاع
دهند ،آ نهــا هم باید حساب فــردی خــود را از
حساب وجوه شرعی جدا کنند ،اگر این اتفاقات
بیفتد ،اکثر این متقاضیان جزو  90درصد مردم
قرار میگیرند و یارانه شامل حالشان میشود.
در همین حال معاون رفاهی وزیر تعاون با بیان
این که امالک فرد فعال مبنای محاسبه پرداخت
یارانه نیست ،از ارســال دو فهرست شامل یک
فهرست سه میلیون نفری و یک فهرست یک
میلیون نفری به سازمان هدفمندی یارانهها برای
واریز یارانه معیشتی خبر داد.
به گــزارش فــارس ،داریــوش ابوحمزه ،دربــاره
معیارهای شناسایی یارانه بگیران گفت :سنجش

تمکن مالی خانوار فقط یک شاخص ندارد بلکه
مجموعهای از شاخصها در نظر گرفته میشود
مث ً
ال داشتن امالک تنها مالک نیست .عدهای
هستند که امــاک زیــادی به نامشان است اما
مربوط به آنها نیست ،باید نقایض سازمان ثبت
اسناد و امــاک کشور در ایــن سامانه برطرف
شود .اگر این مشکالت نبود امالک هم مبنای
محاسبات قرار میگرفت اما فع ً
ال سامانه امالک
دچار ضعف است و باید سازمان ثبت اسناد آن را
برطرف کند.
وی همچنین گفت  :تعداد زیادی از معامالت خانه
و ملک با قولنامه انجام میشود که در جایی ثبت
نمیشود بنابراین افرادی هستند که ملک دارند
و مشمول یارانه شدهاند.
معاون رفاهی وزیــر کار گفت :در رویکرد تازه
این گونه است که برخی افراد داراییهای قابل
توجهی دارند و یارانه میگیرند و کسانی هستند
که وضع مالی خوبی ندارند و امــوال یا خودرو
اشتباهی به نام آنها ثبت شده است که به آنها
یارانه نمیدهیم بنابراین باید بررسی شود و اگر
جزو  9دهک باشند یارانه به آنها تعلق میگیرد.
ابوحمزه همچنین درباره کسانی که خانه خود
را خرید و فروش کرده و مبلغ زیادی در حساب
آنها به یک باره جابهجا شده است ،گفت :مبنای
محاسبات ما صرفا با یک خرید و فــروش خانه
نیست که فرد وارد دهک دهم شود بلکه تراکنش
در سالهای مختلف را بررسی میکنیم و با یک
بار خرید و فروش خانه فرد به دهک دهم وارد
نمیشود .ایــن افــراد درآمــدهــا یا دارایـیهــای
دیگری هم دارند.

آتشسوزیکانکسهایخوابگاه
دانشجویی دخترانهبمبهخیرگذشت
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توکلی  -آتشسوزی دو کانکس که به عنوان خوابگاه دانشجویی
دختران دانشگاه علوم پزشکی از آن استفاده میشد ،شامگاه جمعه
بدون تلفات جانی مهار شد.
مدیرعامل سازمان آتش نشانی شهرداری بم در این باره گفت:
خوابگاه دانشجویی دخترانه دانشگاه علوم پزشکی بم به صورت
کانکس است که به علت اتصال برق دو کانکس مجاور هم در آتش
سوختند .حدادیان افزود :با وجود این که در هر کانکس چهار تا شش
دانشجو ساکن هستند اما وسایل ایمنی مانند کپسول آتش نشانی
در کانکسها وجود نداشته است.
به گفته دانشجویان ،خرابی فیوز برق چندین مرتبه به مسئوالن
خوابگاه گزارش شده بود اما متاسفانه پیگیری الزم برای تعمیر آن
صورت نگرفته است.

حسین بردبار -رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران از اختصاص هزار
میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل خانه های ایثار خبر داد .قاضی زاده
هاشمی در همایش تجدید بیعت جانبازان شیمیایی سراسر کشور با
آرمان های انقالب اسالمی و مکتب شهید سلیمانی در کرمان با اشاره
به اینکه دولت تالش مضاعفی برای تامین نیازهای درمانی ایثارگران
در دستور کار قرار داده است ،افزود :طی تفاهم نامه ای با دانشگاه های
کشور از ظرفیت علمی دانشگاه ها برای ساخت و تامین تجهیزات درمانی
ایثارگران استفاده میکنیم تا هم تولید علم و دانش شود و هم نیروی
انسانیآموزشببینند.ویبابیاناینکهنشانایثارگرانتهیهمیشودوهر
کدام از ایثارگران مانند فرزند شهید یا پدر و مادر شهید نشان خودشان را
دارند ،افزود :حمایت ،دفاع و توجه دولت آیتا ...رئیسی از ایثارگران طی
 ۴۰سال انقالب اسالمی بینظیر است .در پایان این همایش میثاق نامه
جانبازان شیمیایی برای تجدید عهد با آرمانهای انقالب اسالمی و مکتب
شهید سلیمانی با هم خوانی دسته جمعی جانبازان قرائت شد.

«برادرانلیال»برندهجایزه«فیپرشی»
جشنوارهکنشد

فارس:پلیسباگازاشکآورمانعورود
تجمعکنندگانبه«متروپل»شد

هیئت داوران فدراسیون بینالمللی منتقدان (فیپرشی) جایزه
بهترین فیلم بخش رقابتی اصلی را به فیلم «برادران لیال» ساخته
سعیدروستاییاعطاکرد.بهگزارشایسنا،شبگذشتههیئتداوران
فدراسیون بینالمللی منتقدان فیلم (فیپرشی) ،آثار برگزیده خود
در بخشهای مختلف جشنواره کن را معرفی کردند و فیلم «برادران
لیال» به کارگردانی سعید روستایی به عنوان برنده جایزه بهترین
فیلم در بخش رقابتی اصلی انتخاب شد .هیئت داوران "فیپرشی"
به ریاست «احمد شوکی» سینماگر مصری در بیانیهای اعالم کردند
فیلم «برادران لیال» به دلیل «توانایی کارگردان در ساختن داستانی
جذاب ،بینشهای فرهنگی بسیار متراکم ،ترسیم دنیای کوچکی از
مردساالری ناکارآمد و تغییرات آزادانه و شادیبخش بین لحنها» به
عنوان بهترین فیلم بخش مسابقه اصلی جشنواره کن انتخاب شده
است .همچنین فیلم «خفتان آبی» ساخته «مریم توژانی» به عنوان
بهترینفیلمبخشنوعینگاهو«عشقبراساسدالوا»ساخته«امانوئله
نیکوت» هم بهترین فیلم در بخشهای هفته منتقدان و دو هفته
کارگردانان جشنواره کن به انتخاب هیئت داوران فیپرشی شدند.

خبرگزاری فارس در گزارشی نوشت :در پنجمین شب حادثه متروپل یعنی
شامگاه جمعه ،حدود  200نفر از مردم ماهشهر برای همدردی با جان
باختگان حادثه متروپل آبادان گردهم آمدند .در تجمع میدان امام خمینی
بندر ماهشهر مردم با سردادن شعارهایی علیه مقصران و مسببان حادثه
آبادان ،خواستار محاکمه آنها شدند .براساس این گزارش در آبادان هم
چند صد تن از مردم با تجمع در محدوده چهارراه امیرکبیر تا سهراه شهید
منتظریدرسوگهمشهریانخودبهعزاداریپرداختند«.مسئولبیکفایت
اعدام باید گردد» و «مرگ بر مسئول بی کفایت» عمده شعارهای مردم آبادان
را تشکیل میداد .از روز گذشته (جمعه) ورود به منطقه حادثه که توسط
داربست و کانتینرهای فلزی محدود شده است ،حتی برای خبرنگاران
محدود شد و تنها نیروهای امداد و اورژانس در محدوده برج متروپل حضور
دارند .با وجود این که دو شب گذشته تجمع مردم آبادان به طور مسالمتآمیز
برگزار شد ،جمعه شب اصرار جمعیت برای ورود به محدوده برج تخریب شده
متروپلاعتراضرابهخشونتکشاندوپلیسباشلیکگازاشکآوروتیرهوایی
مردم را از محدوده امدادرسانی متفرق کرد .در اهواز هم حدود  200نفر در
عزای مردم آبادان در مقابل کتابخانه مرکزی شمع روشن کردند.

