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پیشبینی بارش برف و باران
از امروز در  ۲۰استان

سازمانهواشناسیکشوربرایامروزپنجشنبه،موججدید«بارشبرفوباران»رادر ۲۰استانکشورپیشبینیکرد.اینسازمانبرایامروزبارشبارانرا
برایقزوین،البرز،تهران،سمنان،خراسانشمالی،خراسانرضوی،گیالن،مازندرانوگلستان و،...بارشبرفرابرایمناطقسردسیروکوهستانیاین
استان ها و بارش باران را برای ایالم و شمال بوشهر و برای فردا بارش برف و باران را در گلستان ،خراسان شمالی و خراسان رضوی پیش بینی کرده است.

...
اخبار

 ۹دانشگاه کشور
در میان هزار دانشگاه برتر دنیا
ســال  ۲۰۱۸مــیــادی در حالی بــه پایان
رسید که تصویر دانشگاه های ایرانی در آینه
نظام های برتر رتبه بندی جهانی حکایت
از رشد قابل توجه دانشگاه های صنعتی
در رده بندی هــای بین المللی دارد .به
گزارش مهر ،وضعیت دانشگاه های ایرانی
در نظام رتبهبندی وبومتریک نشان می
دهد ،دانشگاه تهران با رتبه ۳۹۰در این رتبه
بندی حضور دارد ۶۰۷ .دانشگاه ایرانی در
این رتبه بندی درجه بندی شده اند که از این
میان  ۹دانشگاه در رتبه بندی دانشگا ه های
جهان بین  ۱۰۰۰دانشگاه برتر قرار دارند.
از نظر نوع دانشگاه نیز هشت دانشگاه جامع،
شش دانشگاه علوم پزشکی ،پنج دانشگاه
صنعتی و دو دانشگاه آزاد اسالمی در بین
 ۲۰دانشگاه برتر ایرانی دیــده می شوند.
همچنین دانشگاه های تهران (رتبه ،)۳۹۰
علوم پزشکی تهران (رتبه  ،)۵۵۷صنعتی
شریف (رتبه  ،)۵۹۶صنعتی امیرکبیر (رتبه
 ،)۷۸۷تربیت مدرس (رتبه  ،)۸۵۴علوم
پزشکی شهید بهشتی (رتبه  ،)۹۲۲صنعتی
اصفهان (رتبه  ،)۹۳۵علم و صنعت ایران
(رتبه  )۹۵۲و فردوسی مشهد (رتبه )۹۹۲
در میان برترین ها قرار دارند.این گزارش
حــاکــی اســـت ،آخــریــن ویــرایــش (جــوالی
 )۲۰۱۸ایــن رتبه بندی نشان مــی دهد
دانشگاه های هــاروارد ،استنفورد،MIT ،
برکلی و میشیگان رتبه های اول تا پنجم را
در میان دانشگاه های جهان کسب کرد ه
اند.رتبه بندی وبومتریک یکی از معتبرترین
و جامع ترین مراجع رتبه بندی و ب سایت
های دانشگاهی اســت .این و بسایت هر
سال دو بار گزارش رتب ه بندی خود را ویرایش
و آخرین تغییرات را اعمال و گزارش جدیدی
ی کند.
ارائه م 

بسته حمایتی تا پایان سال
 2مرحله به حساب مستمری
بگیران واریز می شود
سرپرست سازمان تأمین اجتماعی از واریز
بسته حمایتی نقدی بــرای دو میلیون و
۶۰۰هــزار بازنشسته و مستمریبگیر این
سازمان خبر داد و گفت :سعی داریم تا پایان
سال دو مرحله دیگر این بسته را به حساب
مستمر یبگیران واریــز کنیم.به گــزارش
ایــن ســازمــان «زدا» گفت :بسته حمایتی
کارگران را هم در دستور کار داریــم .این
گروه ها دارای همپوشانی هستند و از آن
جایی که ممکن است بیمهشدگان از طریق
سیستمهای دیگر این کمک را دریافت کرده
باشند ،همپوشانیها را مشخص کردهایم و
از مجموع بیمهشدگان شش میلیون و 500
هزار نفر آن ها که دریافتی زیر سه میلیون
تومان در ماه دارنــد و تاکنون این کمک را
دریافت نکردهاند ،مشمول این بسته هستند
و در صورتی که تأمین اعتبار شود به این افراد
بسته حمایتی تعلق میگیرد.

 1500وب سایت قماربازی
مسدود شد

سرپرستمرکزتشخیصوپیشگیریازجرایم
سایبری پلیس فضای تولید و تبادل اطالعات
نیروی انتظامی (فتا) گفت :امسال هزار و
 500وب سایت ،نشانگاه و صفحه قماربازی
وشرطبندیدرفضایمجازیکه 71میلیارد
تومان درآمــد نامشروع داشتند شناسایی
و مسدود شدند و با عوامل آن ها برخورد
قانونی شد.سرهنگ رمضانی به ایرنا گفت:
در این ارتباط  900پرونده تشکیل و پس از
تکمیل به مقامات قضایی تحویل شده است.
وی افزود :همچنین طی این مدت یک باند
بــزرگ قماربازی فضای مجازی در قالب
سه وب سایت در یکی از استان های غرب
کشور با  200هزار کاربر شناسایی شد و با
دست اندرکاران آن برخورد قانونی انجام
گرفت.به گفته وی ،بر اساس آمار و اطالعات
موجود از ابتدای امسال تاکنون در کشور
جرایم سایبری در مقایسه با مــدت مشابه
سال گذشته بیش از  80درصد رشد داشته
اســت .وی با بیان ایــن که بر اســاس قانون
مجازات اسالمی ،حضور در وب سایت های
قمار و شرط بندی جرم محسوب می شود،
تصریح کرد :با تالش شبانه روزی کارکنان
مــجــرب پلیس همچنین دو ه ــزار پــرونــده
بینالمللی را نیز در این ارتباط به صورت
آنالین با کشورهای مختلف به سرانجام
رسانده ایم.

در پی اظهارات معاون دادستان کل درباره صدور حکم فیلتر اینستاگرام

جهرمی :با فیلتر اینستاگرام چه اتفاقی رخ می دهد؟
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات گفت :برای
م ــردم توضیح داده شــود فـــردای فیلترینگ
اینستاگرام چه اتفاقی رخ میدهد ،مسئوالن
نــبــایــد دو قطبی فیلترینگ یــا مخالفت با
فیلترینگ به وجود بیاورند.به گزارش خراسان،
محمدجواد آذری جهرمی دیـــروزدر حاشیه
جلسه هیئت دولــت در پــی اظــهــارات معاون
دادستان درباره احتمال فیلترینگ اینستاگرام،
گفت :من متن صحبتهای معاون دادستان
را نخواندم و در دولت از تیتر اخبار متوجه این
موضوع شدم .فرض بر این که حرفهای معاون
دادستان درســت است و وی اختیار قانونی را
بــرای فیلترینگ اینستاگرام دارد ،این سوال
پیش میآید بعد از ایــن ،قــرار است چه اتفاقی
بیفتد؟ این را برای مردم روشن کنند و دو قطبی
فیلترینگ یا مخالفت با فیلترینگ را درست
نکنند.وی ادامه داد :برای مردم بگویند از فردای
فیلترینگ اینستاگرام در کشور در زندگی مردم،

حاکمیت و کاهش جرایم چه اتفاقی رخ خواهد
داد؟ در این زمینه باید جمع بندی عقالیی شود.
▪معاون دادستان کل:حکم قضایی فیلتر
اینستاگرام صادر شده اما ...

دیــــــروز تــابــنــاک
نوشت :سرپرست
مـــعـــاونـــت امــــور
فـــضـــای مــجــازی
دادســـتـــانـــی کل
کشور در گفتوگو
با پیوست از صدور
حکم قضایی برای
فیلتر اینستاگرام خبر داد.جـــواد جاویدنیا،
سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل
کشور و دبیر کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه
(فیلترینگ) در این باره گفت« :اینستاگرام یک
بار فیلتر شد و دولت گذشته وعده داد که با کمک
فیلترینگ هوشمند میتواند این فضا را کنترل
کند اما متاسفانه در این زمینه هم هزینههای
باالیی صورت گرفت ولی به نتیجهای نرسیدیم.
هم اکنون دستور قضایی برای فیلتر این سرویس
داریم و نظر اکثریت شورای عالی فضای مجازی
نیز مبنی بر فیلتر شدن این سرویس است».او
افزود «:طبق مصوبات شــورای عالی فضای
مجازی ،ترافیک اینستاگرام نباید از یک سطح
باالتر می رفــت که متاسفانه رفــت و از
طرفی براساس مصوبات این
شــورا دولــت باید بــرای
فعالیت این شبکه در
کشور مجوز صــادر
میکرد که این کار
هم انجام نشده
است».

ماجرای استعفای وزیر بهداشت ادامه دارد

واعظی پیش کشید،نوبخت پس زد
مــحــمــدی  -واعــظــی
رئـــــــیـــــــس دفـــــتـــــر
رئـــیـــسجـــمـــهـــور در
حاشیه جلسه هیئت
دولــــــت و در جــمــع
خــبــرنــگــاران دربــــاره
ایــن کــه آیــا استعفای
قـــاضـــیزاده هاشمی
وزیر بهداشت و درمان
پذیرفته شده یا خیر و اگر پذیرفته شده چه کسی
به عنوان جانشین ایشان انتخاب می شود ،با
بیان این که دکتر هاشمی از وزیران بسیار موفق
دولــت یازدهم و دوازدهـــم اســت ،خاطرنشان
کرد:ایشان طرح های عمرانی خوبی در وزارت
بهداشت انجام داده و طرح تحول سالمت را با
جدیت و فداکاری تا االن به خوبی پیش برده اما
طبیعی است وزارت بهداشت نیاز به بودجه دارد.
وی افزود  :آن چه تا االن اتفاق افتاده این است
که دکتر قاضی زاده اختالف نظری در خصوص
بودجه دارند و به همین دلیل استعفای خود را
تقدیم رئیس جمهور کردند البته آقــای رئیس
جمهور با توجه به این که ایشان را بسیار الیق
و دارای عملکرد خوب می داند تا االن مقاوت
کــرده تا استعفا را نپذیرد.رئیس دفتر رئیس
جمهور با بیان این که دکتر هاشمی را سرمایه
دولــت میدانیم و زحمات ایشان را تکریم می
کنیم ،تصریح کرد :امیدواریم ایشان همراه دولت
باشد اما اگر به هر دلیلی جدا شدند حتما از وجود
ایشان استفاده می کنیم هرچند تالش رئیس
جمهور این است که ایشان را حفظ کند.
▪پاسخ نوبخت

محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه
پس از چند روز پرحاشیه در خصوص استعفای

وزیر بهداشت به علت
مشکالت بودجه این
وزارتخانه در حاشیه
جلسه هیئت وزیران
به جمع خبرنگاران
آمـــد و بــا بــیــان ایــن
کــه بــر اســاس اسناد
خــزانــه تــاکــنــون سه
هــزار میلیارد تومان
بــرای پــرداخــت بــدهـیهــای وزارت بهداشت
به این وزارتخانه تخصیص یافته و با تاکید بر
ایــن کــه هــم اکــنــون اولــویــت وزارت بهداشت
پــرداخــت بدهیهایش اســت ،اظــهــار کرد :بر
اســاس مستندات ،تاکنون سه هــزار میلیارد
تومان بر اساس تبصره  5اسناد خزانه در اختیار
وزارت بهداشت قــرار گرفته تا ایــن وزارتخانه
بدهیهای خود را پرداخت کند ،حال این که
پرداخت بدهی بازنشستگان در دستور کار باشد
یا بدهی شرکتهای دارویی و داروخانهها ،وزارت
بهداشت پرداخت بدهی شرکتهای دارویی
و داروخانهها را اولویت خود قــرار داد.وزارت
بهداشت کماکان با وجود ردیفهای اعتباری که
پرداخت شده ،آنقدر بدهکار است که ما مجبور
شدیم از مقام معظم رهبری بخواهیم تا 500
میلیون یورو از صندوق توسعه ملی برداشت کنیم
تا این وزارتخانه بتواند بدهی خود به شرکتهای
دارویی را پرداخت کند.
▪بــودجــه روبـــان هایی کــه پــاره مــی شــود از
کجاست؟

رئیس سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد :سوال
من این اســت ،روبا نهایی که هر پنج شنبه به
عنوان افتتاح بیمارستان پاره می شود ،از کجا
تامین می شود؟

صدور دستوربرخورد با مقصران وقوع حادثه دانشگاه آزاد

دادستان کل کشور با بیان این که همه شهروندان برای ما محترم اند ،به خصوص جوانان که
امیدهای آینده کشور هستند و برای حفظ این سرمایه باید تالش کرد ،افزود :دستور داده ایم تا
با همه افرادی که در وقوع این حادثه تقصیر یا قصوری داشته اند برخورد شود .به گزارش فارس،
منتظری عصر دیروز در نشست بررسی حادثه دانشگاه آزاد گفت   :الزم است این حادثه از ابعاد
مختلف بررسی و منتهی به اسنادی شود که در چارچوب مقررات ،میزان قصور کسی که در
این حادثه تقصیر داشت ه است بررسی شود و متناسب تقصیر و قصورها برخورد صورت گیرد .

شهریاری :استعفای وزیربهداشت به دلیل استیضاح صحت ندارد
رئیسکمیسیونبهداشتمجلس   گفت:استعفایوزیربهداشتبهدلیلاستیضاحصحتندارد
و اصال استیضاحی در کار نبوده است .شهریاری درباره برخی اخبار مبنی بر این که استعفای
وزیربهداشت برای فرار از استیضاح بوده است ،گفت :این موضوع صحت ندارد و من به عنوان
رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی آن را تکذیب می کنم .شایان ذکر
است ،به دنبال استعفای وزیربهداشت ،شایعات زیادی در فضای مجازی منتشر شده است و
برخی دلیل استعفای وزیربهداشت را موضوع فرار از استیضاح مطرح کرده بودند.

دریاچه ارومیه جانگرفت

▪ ۲۶سانتیمتر افزایش

به گفته سرپرست دفتر مدیریت بههم پیوسته
منابع آب حوضههای آبریز دریای خزر و دریاچه
ارومیه تراز آب این دریاچه در هفتم دیماه ،به
 1270.56متر رسیده که نسبت به تراز سال
گذشته ۲۶ ،سانتیمتر افزایش یافته است.
کیاست امیریان اظهار کرد :حجم آب دریاچه نیز
با حدود  ۵۰۰میلیون مترمکعب افزایش نسبت
به سال گذشته به رقم یکمیلیارد و  ۶۰۰میلیون
متر مکعب رســیــده اســت .وی افـــزود :وسعت
دریاچه ارومیه  ۲۰۷۰کیلومتر مربع شده که
نسبت به سال گذشته در همین روز حدود ۳۱۰
کیلومتر مربع افزایش داشته است .سرپرست
دفتر مدیریت منابع آب حوضههای آبریز دریای
خزر و دریاچه ارومیه با اشــاره به جلوگیری از
بــرداشـتهــای غیرمجاز از منابع آب سطحی

...
جامعه

مستمری بگیرانی که به جای
سبد حمایتی «بوق مشغول »
نصیب شان شد!
پی
گیری

حرف

مردم

دانش پور -پس از اعالم واریز سبد حمایتی
به مبلغ  200هزار تومان برای مستمری
بگیران سازمان تامین اجتماعی که حقوق
زیــر سه میلیون تومان دارنـــد ،سرپرست
سازمان تامین اجتماعی اعــام کــرد :در
صورتی که این مبلغ به حساب بازنشستگان
و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی
واریز نشد ،آن ها می توانند با شماره 1420
تماس بگیرند و پیگیری کنند .اما از روز واریز
این مبلغ تعداد زیادی از بازنشستگان در
تماس با خراسان ضمن آن که اعالم کردند
مبلغ200هزار تومان به حساب آن ها ریخته
نشده اســت ،تاکید کردند :خط 1420
دایــم اشغال اســت وعمال امکان پیگیری
موضوع را نــدارنــد .پیگیری ما از شعبه 4
تامین اجتماعی تهران هم از مراجعه مکرر
بازنشستگان و اعالم واریز نشدن این مبلغ
حکایت داشت .کارشناس واحد مستمری
های این شعبه گفت :بعد از اعالم واریز سبد
حمایتی ،تعداد زیادی از مستمری بگیران
به دلیل واریز نشدن  200هزار تومان به ما
مراجعه کردند.آن ها می گویند با 1420
تماس گرفته و به آن ها گفته شده که باید به
شعبه خود مراجعه کنند.
▪تا پایان هفته منتظر باشند

از میان خبرها

دانش پور -حال ناخوش دریاچه ارومیه که سال
ها رو به وخامت رفته بود ،این روزهــا به ادعای
برخی از مسئوالن کمی رو به بهبود است،اگر چه
همه اذعان دارند که وضعیت دریاچه هیچ گاه
مانند روزهای خوش گذشته اش نخواهد شد.
وینسنت پتی گروو مدیر اجرایی مرکز شناسایی و
مدیریتآلودگیمحیطهای آبیدانشگاه ملبورن
نیز که چندی پیش برای همکاری با ستاد احیای
دریاچه ارومیه به ایران آمده بود ،دراینباره گفت:
براساس چیزی که من دیــدم تاکنون کارهای
خوبی برای دریاچه ارومیه انجام شده ولی این
فقط یک شروع است ،دریاچه ارومیه مانند ۲۰۰
سال قبل نمی شود ولی به نظر من این دریاچه
میتواند احیا شــود .دربــاره حال این روزهــای
دریاچه ارومیه آخرین خبرها حاکی از آن است
که  ۵۰۰میلیون مترمکعب به حجم آب دریاچه
ارومیه افــزوده شده البته با وجود این افزایش
حجم آب باز هم آمارها خبر می دهند که تنها 36
درصد سطح دریاچه ارومیه آب دارد.

5

کــرمــانــی گــفــت :بــرخــی از بازنشستگان
مشمول سبد حمایتی می شوند اما وجه
آن ها واریــز نشده است و از آن جا که به ما
راهکاری درباره پاسخ گویی به این مراجعان
اعالم نشده است،فقط از آن ها می خواهیم
تا پایان هفته منتظر باشند.در عین حال
رئیس مرکز ارتــبــاطــات مــردمــی سازمان
تامین اجتماعی درباره اشغال خط 1420
توضیح داد :از روز یک شنبه که سرپرست
تامین اجتماعی اعالم کرد مستمری بگیران
می توانند واریــز نشدن بسته حمایتی را
از طریق شماره  1420پیگیری کنند تا
ظهر روز چهارشنبه ،به  20هــزار تماس
پاسخ دادیم که از این تعداد حتی یک مورد
نداشتیم که افراد مشمول بسته حمایتی،
این مبلغ را دریافت نکرده باشند .ایمان
بیوس افـــزود :پاسخ گویی از طریق این
شماره به صورت همزمان است و ما اطالعات
تماس گیرندگان را از طریق سیستم بررسی
میکنیم که آیا در آمار سبد کاال قرار دارند یا
خیر.وی ادامه داد :همکاران ما در روزهای
عادی از ساعت  8صبح تا  20و پنج شنبه
تا ساعت  16پاسخ گوی مستمری بگیران
هستند ضمن آن که بازنشستگان می توانند
به ادارات کل شعب نیز مراجعه کنند.
▪بــرخــی اصـــا شــامــل ســبــد حمایتی
نمی شوند

یک نما در  ۲قاب /1397-۱۳۹۵-عکس :مجید فکری
حوضه آبریز دریاچه و اجرای مصوبات کارگروه
ملی نجات دریاچه ارومیه تصریح کرد :در این
مدت با جمعآوری  ۱۴۲۸موتورپمپ از حاشیه
رودخانه ،حجمی معادل  ۶۴میلیون متر مکعب
و با انسداد ۳۱۴استخر زهکش حاشیه رودخانه،
حجمی معادل هشت میلیون متر مکعب کاهش
مصرف صورت گرفته است.
امیریان همچنین از شناسایی  ۳۶۹۳فقره
تصرف غیرمجاز در بستر و  ۴۰۶مورد ممانعت
از برداشتهای غیرمجاز که به  ۳۸هکتار رفع
تصرف از محدوده بستر منجر شده خبر داد و
افــزود :بهمنظور کاهش مصارف  ۴۰درصدی
در حوضه آبریز ارومیه ،در پایان چهارمین سال
کاهش مصارف آب کــشــاورزی ( ۳۱شهریور
 )۱۳۹۷حدود  ۲۹درصد از مصارف کشاورزی
شبکه پایاب سدهای در حال بهرهبرداری کاهش
داده شــده ،بهطور یکه مصارف کشاورزی از
 ۹۴۳میلیون متر مکعب بــه  ۶۷۰میلیون
متر مکعب تا پایان سال آبی  97-96کاهش
یافته است .وی با بیان اینکه کاهش مصارف
کشاورزی خــارج از شبکه توسط وزارت جهاد

کــشــاورزی در حــال اجــراســت ،اظهار کــرد :در
طول دوره اجرای مصوبات کارگروه ملی نجات
دریاچه ارومیه روی  ۶۳۷۸حلقه چاه کنتور
هوشمند نصب شده که موجب کاهش مصرف
حـــدود  ۶۷میلیون متر مکعب شــده اســت.
امیریان در خصوص رهاسازی آب از سدهای
درحال بهرهبرداری در فصل غیرزراعی در طول
سالهای  ۹۳تا پایان سال آبی  97-96گفت:
برای تامین بخشی از نیاز زیست محیطی دریاچه
ارومیه در مجموع افــزون بر دو میلیارد و ۳۴۰
میلیون متر مکعب رهاسازی از سدها صورت
گرفت و برای سال آبی  97-98در مرحله اول
رهاسازی با شروع در  ۲۶آبان ماه افزون بر ۹۲
میلیون مترمکعب رهاسازی انجام شده است.
بر اساس اطالعات سایت وزارت نیرو ،سرپرست
دفتر مدیریت منابع آب حوضههای آبریز دریای
خزر و دریاچه ارومیه با اشاره به در حال انجام
بودنرهاسازیافزونبر ۶۲میلیونمترمکعبدر
مرحله دوم که از ابتدای دی ماه آغاز شده است،
خاطرنشان کرد :برای مرحله سوم رهاسازی،
بررسیهای فنی در حال انجام است که با توجه

به میزان بارندگی ،پس از مصوب شدن آن در
اواخر زمستان و اوایل بهار به اجرا در خواهد آمد.
▪تنها  ۳۶درصد سطح دریاچه ارومیه آب دارد

مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربــایــجــان
غربی نیز درباره وضعیت دریاچه ارومیه با بیان
این که هم اکنون از  ۵۷۰۰کیلومتر مربع عرصه
آبی دریاچه ارومیه ۲۰۷۰ ،کیلومتر مربع آن
آب دارد ،گفت :در بیش از  ۲۵۰۰هکتار از
اراضــی اطــراف دریاچه ارومیه با ایجاد پوشش
های گیاهی و کاشت درختچه ،تثبیت بیولوژیک
صورت گرفته است با این حال نیازمند اجرای
طرح های تثبیتی در  ۱۵هزار هکتار از اراضی
نیز هستیم .بهگزارش ایسنا ،پرویز آراسته در
نشست با خبرنگاران از اختصاص بودجه هفت
هزار میلیارد تومانی برای احیای دریاچه ارومیه
در سال  ۹۸خبر داد و افزود :امیدواریم با تحقق
اعتبار تخصیص یافته ،شاهد تسریع روند احیای
دریاچه در سال آینده باشیم .وی همچنین از
افزایش  ۲۶سانتی متری تراز دریاچه ارومیه
نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد.

وی خاطرنشان کــرد :بررسی های ما نشان
داد افرادی که سبد حمایتی برای آن ها واریز
نشده است یا حساب خود را چک نکرده بودند
یا از بازمانده های مستمری بگیران بودند که
مستمریدریافتیبرایچندنفرواریزمیشده
و رقم آن باالی سه میلیون بوده است بنابراین
مشمول این بسته حمایتی نمی شدند .برخی
اف ــراد هــم از بازنشستگانی بــودنــد کــه تــازه
مستمری بگیر شده اند و در فایل اطالعاتی
که به دولت ارائه شده است ،لحاظ نشده اند.
رئیس مرکز ارتباطات مردمی سازمان تامین
اجتماعیدربارهاظهاراتکارشناسمستمری
هــای شعبه  4تامین اجتماعی هم توضیح
داد :چنان چه کسانی وجود داشته باشند که
مشمولدریافتسبدحمایتیدولتبشونداما
در فهرست ما قرار نداشته باشند ،در رایزنی با
دولت مابه التفاوت آن را دریافت خواهیم کرد.
البتهدراینخصوصهیچاقداماجراییصورت
نگرفته است و در صورت نیاز آن را پیگیری
میکنیم .بیوس افــزود :از امــروز (دی ــروز) ،
سایتی در بسیاری از استان ها باز شده است
تا شعب بتوانند به صــورت مستقل وضعیت
مستمری بگیران را درخصوص دریافت این
سبد حمایتی بررسی کنند .در تهران نیز از روز
سه شنبه سایت مذکور در شعب باز شده است
و اگر در برخی شعب هنوز این اتفاق رخ نداده
باشد ،آن را پیگیری می کنیم.

