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حقوقهای زیر  3میلیون
مشمول دریافت بسته حمایتی هستند

آفتاب :محسنی بندپیدر پاسخ به این سؤال که چه
زمانی نحوه توزیع و میزان بستههای حمایتی اعالم
میشود گفت :پیشبینی میشود در روز یکشنبه
 29مهرماه این موضوع نهایی و از طریق سخنگوی
دولت اعالم شود.
محسنیبندپی گفت :تمام افرادی که حقوق آنها
زیر  ۳میلیون تومان است واجد شرایط دریافت
بستههای حمایتی هستند.
سرپرست وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی گفت:
در این زمینه نیز برنامهریزی منظمی صورت
گرفته و در واقع مستمریبگیران تأمین اجتماعی،
مددجویان کمیته امداد و بهزیستی و همه افرادی

که حقوق آنها زیر  3میلیون تومان باشد این بستهها
رادریافت میکنند.
محسنی بندپی گفت :تنها بخشی از افرادی که
شغل آنها فصلی است و درآمد آنها نیز کمتر از 3
میلیون تومان است هنوز شناسایی نشدهاند
و این افراد میتوانند با مراجعه به کمیته امداد و
بهزیستی نسبت به دریافت بستههای حمایتی
اقدام کنند.
تالش میشود هیچ یک از افرادی که شرایط الزم
را برای دریافت این بستهها داشته باشند حذف
نشوند و در این زمینه دولت به صورت منظم
برنامهریزی کرده است.
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مرغباغملکوت

برگزاری جلسه ستاد اربعین در فرمانداری
عسکر یاراحمدی ،نیریزان
فارس :جلسه ستاد اربعین
حسینی در محل فرمانداری
نیریز برگزار شد.
برگزاری مراسم عزاداری اربعین
حسینی در شهر نیریز و برپایی
موکب کنار مسجد فاطمهالزهرا
روبروی ترمینال از مهمترین
مباحث این ستاد بود.
در این جلسه علی راهوار معاون
فرماندار گفت :با توجه به تأکید
وزارت کشور زائرین محترم از
مراجع رسمی مانند شرکتهای

زیارتی و کاروانهایدارای مجوز
اعزام شوند تا برای ویزا ،گذرنامه
وسفرآنها مشکلی ایجاد نشود.
مراسم عزاداری اربعین در شهر
نیریز در دو نوبت دوشنبه شب
( 7آبان) و صبح روز اربعین با
مداحی سهمداح برتر شهرستان
در محل مصالی نمازجمعه
برگزار خواهد شد.
همچنین موکب محبان زهرا
(س) در شهرستان نیریز پذیرای
زائرین کربالی معلی از شهرهای
دیگر خواهد بود و ستاد مقاومت

بسیج ناحیه نیریز مسئولیت این
موکب را بر عهده خواهدداشت.
در این جلسه زیرساختهای
برپایی موکب توسط مسئوالن
مورد بحث و بررسی قرار گرفت
تا اینکه شهرستان نیریز بتواند
هرچه باشکوهتر پذیرای زائران
کربالی معلی که از نیریز عبور
خواهند کرد ،باشد.
این جلسه صبح سهشنبه
24مهرماه با حضور مسئوالن
ادارات در محل فرمانداری
شهرستان نیریز برگزار شد.
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روابط عمومی شهرداری نیریز

شهروندا
ن گرامی برای پاکیزگی
شهرمان ً
لطفا زباله خود را رأس
ساعت تعیین
ش
ده
جل
و
ی
در
ب
من
ز
ل
خود قرار
دهید و ما را در نظافت
شهر یاری نمایید.

