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پشت پرده تقالی هیبریدی
اسرائیل

سفر اخیر وزیر کشاورزی رژیم اسرائیل به منطقه
«زنگالن» در قرهباغ که در هفت کیلومتری مرز
ایران واقع شده ،توجه بسیاری را به خود جلب
کرده است .سفری که هدف آن ساخت «دهکده
دیجیتال» در منطقهای از جمهوری آذربایجان
اعالم شده که سالها به دست ارامنه افتاده بود
و دولت باکو بر آن کنترلی نداشت .تالش اخیر
تل آویــو بــرای به اشتراک گــذاری فناوریهای
خــود از جمله در زمینه کــشــاورزی ،بخشی از
جنگترکیبی یاهیبریدیرژیمصهیونیستیدر
منطقهبرایافزایشقدرتونفوذخوداست.چرا
که از نگاه سردمدارانش هر چه نفوذ این رژیم به
عنوان یک بازیگر در عرصههای مختلف افزایش
یابد ،میزان ضربهپذیری آن کاهش مییابد.
خطریکهبایدتوسعهآنراجدیگرفتوراههای
مقابله با آن را بررسی کرد .تالشهای این رژیم
برای نفوذ خود در خاورمیانه و منطقه اوراسیا را
میتوانبهچنددستهتقسیمکرد.بخشاولحوزه
نظامی است که با موانع جدید مواجه شده است.
شلیکموشک،بمبارانپایگاههاینظامیرقیب،
ترور رهبران گروههای مقاومت یا مقامات ارشد
سیاسی،اجراییوعلمی،هموارهبخشیازراهبرد
اسرائیل برای ضربه زدن به رقبایش بوده است.
جدیدترین این اقدامات موشکباران منطقه
زینبیهدمشق،پایتختسوریهبود.بخشدیگری
از حــوزه نظامی نیز شامل کمک تسلیحاتی،
آموزش نیروهای نظامی و فروش اسلحه است.
انستیتوتحقیقاتصلحاستکهلم()SIPRIپیشتر
در گزارشی نوشته بود که  ۶۰درصد تسلیحات
و تجهیزات وارداتی آذربایجان را اسرائیل تامین
میکند .این رژیم هواپیماهای بدون سرنشین
 Haropرا در طول جنگ قره باغ در اختیار ارتش
جمهوری آذربایجان گذاشته بود .البته حوزه
نظامی اسرائیل با قدرتمندتر شدن مقاومت،
به روزتر شدن موشکهای حزب ا ...و حماس
که به خوبی در جنگ اخیر غزه شاهد آن بودیم
و همچنین تغییرات قوا در سوریه با تنش آلود
شدن روابــط مسکو و تل آویــو بر سر اوکراین تا
جایی که شاهد اولین شلیک سامانههای اس
 300روسیه به جنگندههای اسرائیلی در هفته
قبلبودیم وهمچنین جایگزین شدننیروهای
مقاومتبانیروهایروسی بهخوبینشانمیدهد
این رژیم عمال در این جبهه با مشکالت جدی
مواجه است .بخش دوم تالشهای اسرائیل در
افزایشروابطدیپلماتیکوپیگیریعادیسازی
با کشورهای مسلمان منطقه است .بخشی از
روابطباکشورهایمسلمانغیرعربدرسالهای
گذشتهآغازشدهکهمیتوانبهآذربایجانوترکیه
اشــاره کرد .اما بخش دیگر آن در دوره ریاست
جمهوری دونالد ترامپ بر آمریکا و امضای پیمان
صلح ابراهیم رقم خورد که در پی آن ،بحرین و
امارات روابط خود با تل آویو را به صورت آشکار
پیگیری میکنند .حتی اواخــر ماه ژانویه سال
جــاری اسحاق هرتسوگ ،به نخستین رئیس
رژیم اسرائیل بدل شد که به امارات متحده عربی
سفر رسمی کرد .چند هفته پیش از آن ،رجب
اردوغان،رئیسجمهورترکیهدرتماستلفنیبی
سابقه با همتای اسرائیلی خود روابط تیره خود با
اینرژیمطیهشتسالگذشتهراکنارگذاشت.
این تحوالت در حالی است که قطار عادی سازی
بااینرژیمباچشمپوشیدولتهابرکشتارمردم
فلسطین و اشغال سرزمینهای شان همچنان
به پیش مــیرود .بخش ســوم راهبرد اسرائیل
برای افزایش نفوذ خود ،در حوزه انتقال فناوری
و سرمایه گذاریهای اقتصادی قابل پیگیری
است .نمونه اخیر آن ساخت دهکده دیجیتال در
جمهوریآذربایجاناست.رژیمصهیونیستیاما
پیش از این به ازبکستان و تاجیکستان در حوزه
کشاورزی،آبیاریوانتقالفناوریهایالزمکمک
کرده بود .ترکمنستان از حیث ژئواستراتژیک
بــرای رژیــم صهیونیستی مهم اســت ،طبق یک
ضربالمثل در اورشلیم هر فرد از یک هتل در
عشقآباد میتواند ایران را ببیند .بدیهی است
برای مقابله با تحرکات این رژیم در منطقه ابتدا
باید شناخت دقیق تری از حوزهها و شیوههای
عملکردی آن داشت .با وجود آن چه در باال گفته
شد،اسرائیلازنقطهضعفهایقابلتوجهینیز
برخورداراست.جنگیکهبرسرمحلهشیخجراح
جرقه آن خورد و به مانور خیره کننده نیروهای
مقاومت در به ستوه آوردن ارتش اسرائیل و آتش
بسختمشدیکیازنمونههایآناست.حمالت
سال گذشته نیروهای مقاومت و شلیک صدها
فروند موشک و خمپاره به سوی سرزمینهای
اشغالینشاندادکهگنبدآهنینرویاییپوشالی
برای امنیت این رژیم است .از طرفی ،اسرائیل
میداند که با خــروج نسبی روسیه از سوریه و
جایگزینینیروهای مقاومت درپایگاههایبهجا
مانده،خطریراهبردیعلیهاوشکلگرفتهاست.
شایدمجموعهاینتحوالتباعثشدهتااینرژیم
بر سرعت تقالهای هیبریدی خود برای تغییر
موازنهدرمنطقهبیفزاید.

به دنبال اقدام تروریستی در خیابان مجاهدین اسالم تهران ،روابط
عمومی سپاه در اطالعیهای خبر داد:

ترور و شهادت پاسدار مدافع حرم

روابــط عمومی کل سپاه ،شب گذشته در
اطالعیهای از شهادت مدافع سرافرازحرم
«سرهنگ پاسدار صیاد خدایی» در اقدام
تروریستی ضد انقالب و عوامل وابسته به
استکبار جهانی خبر داد .روابــط عمومی
کل سپاه در اطالعیهای با اعالم خبر اقدام
جنایتکارانه تروریستی ضد انقالب و عوامل
وابسته به استکبار جهانی در شهادت یکی
از مدافعان سرافراز حرم افــزود  :عصر روز
یکشنبه در یکی از کوچههای منتهی به
خیابان مجاهدین اســام در شــرق تهران،
مدافع حرم «سرهنگ پاسدار صیاد خدایی»
هدف جنایت تروریستی ضد انقالب و عوامل
وابسته به استکبار جهانی قرار گرفت .این
اطالعیه با تبریک و تسلیت شهادت مدافع
سرافراز حرم «سرهنگ پاسدار صیاد خدایی»
به خانواده معظم وی تاکید کرده است :اقدام
الزم بــرای شناسایی و دستگیری ضــارب یا
ضاربان پیشبینی شده و در حال انجام است.
به گزارش تسنیم ،این حادثه حوالی ساعت
 16دیروز در یکی از کوچههای فرعی خیابان
مجاهدین اسالم رخ داده و دو نفر موتور سوار
با شلیک  5گلوله ،یکی از مدافعان حرم را
به شهادت رساندند .بنا بر این گزارش ،این
ترور در نزدیکی منزل این شهید و هنگامی که
وی قصد ورود به منزل خود را داشته به وقوع
پیوسته اســت .مجاهد مدافع حــرم ،شهید
«صیاد خدایی » پس از سالها مجاهدت در

مقابل منزلش ترور شد و به شهادت رسید.
او در حالی ترور شد که در داخل ماشین خود
(پراید سفید) در مقابل منزل مسکونیاش
قرار داشت .همسر وی اولین فردی بود که
با پیکر این شهید مدافع حرم روبه رو شد
▪روایت شاهدان عینی از ماجرای ترور
شهید صیاد خدایی

به دنبال تــرور و شهادت مدافع سرافراز
حرم در خیابان مجاهدین اســام تهران،
خبرگزاری فارس چند روایــت از شاهدان
این حادثه تروریستی را منتشر کرد و نوشت:
یکی از شاهدان عینی حادثه تــرور گفت،
دقایقی قبل از ترور که از خیابان قائن قصد
ورود به کوچه غالمیان را داشتم با یک
دستگاه خ ــودروی پراید مواجه شــدم که
عرض کوچه را بسته بود و در حالی که د ِر
صندوق عقب خودرو را باز نگه داشته بود
اجازه ورود به خودروها نمیداد.
وی ادامه میدهد ،ماشینها مجبور شدند
مسیر را دور بزنند و از طرف دیگر کوچه از
خیابانمجاهدیناسالمواردکوچهغالمیان
شوند .شاهد دیگر ماجرا که از همسایگان
شهید صیاد خدایی و اولین کسی است که
با اورژانــس تماس میگیرد نیز میگوید،
همزمان با صدای ممتد تیراندازی صدای
گاز شدید یک دستگاه موتور سیکلت در
کوچه را شنیده است.

دفاععجیبکالنتری
ازپتروشیمیمیانکاله!

در حالی که بسیاری از
کارشناسان درباره خطرات ایجاد
پتروشیمی در میانکاله هشدار
میدهند ،رئیس سابق سازمان
محیط زیست میگوید :تولید
علوفه مهمتر است یا یک میلیارد
دالر درآمد پتروشیمی؟!

بیش از دو مــاه از کلنگزنی پتروشیمی
میانکاله ،واکــنـشهــا بــه ایــن پـــروژه ادامــه
دارد .موضوعی که منجر به بروز اختالفاتی
میان دوســتــداران محیط زیــســت ،دولــت،
مجلس و قوهقضاییه شده است .در روزهای
پایانی سال  ۱۴۰۰کلنگ احــداث مجتمع
پتروشیمی در هفت کیلومتری تاالب میانکاله
به زمین خــورد؛ مردم محلی و فعاالن محیط
زیست از همان ابتدا اعتراض خود را به این
طرح اعالم کردند؛ اعتراضات تا جایی ادامه
یافت که رئیسجمهور دستور توقف طرح را
صــادر کــرد .بر اســاس دستور رئیسجمهور،
تــا بــررســی مجدد ابهامات محیط زیستی،
احــداث پتروشیمی میانکاله متوقف خواهد
شد .اما رئیس سابق سازمان محیط زیست
در اظهاراتی عجیب و برخالف هشدارهای
دوســتــداران محیط زیست و کارشناسان
در مصاحبهای با روزنامه شرق گفته است:
«پتروشیمی که ساالنه درآمــد یک میلیارد
دالری دارد مهمتر است یا این که در  ۹۰هکتار
زمین دو تن علوفه در هر هکتار تولید شود و ۱۵
تن گوشت دام بدهد که  ۶۰هزار دالر ارزش
دارد؟ منطق اقتصادی و توسعه چه میگوید؟»
عیسی کالنتری که در زمان دولت قبل و حادثه
اتوبوس خبرنگاران و نحوه عجیب نشستن اش
مقابل خانواده بازماندگان این حادثه جنجال
ساز شده بــود ،در این مصاحبه گفته است:
شمالیهاکهنمیتوانندهمیشهنقشخدماتی
را برای مسافران شمال بازی کنند؛ باید صنایع
و کارخانجات بزرگ داشته باشند .معتقد به
توسعه پایدار هستم .محیط زیست و توسعه
از هم جدا نیستند ،شما نه میتوانید جلوی
توسعه را به بهانه حفظ محیط زیست بگیرید و
نه میتوانید اجازه دهید توسعه ،محیط زیست
را فدا کند.
▪واکنش کاربران فضای مجازی به حمایت
عجیب کالنتری از پتروشیمی میانکاله

پس از بازنشر این مصاحبه و اظهارات عجیب
رئیسسازمانمحیطزیست،برخیکاربران
بهحمایتعجیب وبرخالفدیدگاهبسیاری
از کارشناسان درباره پتروشیمی میانکاله
واکنش نشان دادند .مثال کاربری نوشته:
« مدیر سابق محیط زیست گفته :علف
بهتر است یا پتروشیمی میانکاله! یعنی
همین آدم قبال برای محیط زیست ما تصمیم
میگرفته؟ چطوری انتظار داشتید که
مسائل محیط زیستی را به خاطر پول به
نابودی نکشاند؟»
کاربر دیگری هم نوشته  « :یعنی واقعا متوجه
نشدی که این آدم ارزش اقتصادی میانکاله
رو با فایده اون چند تا دام و علوفه محاسبه
کرده و فهمش از ارزش زیست محیطی صفر
بوده و کل انتقاد و تعجب خوانندگان این
مصاحبه از این رئیس سابق محیط زیست
اینه که چطور درکش از ارزش محیط زیست
آن قدر پایینه!؟ چطور این آدم رئیس بوده!؟»
کــاربــر دیــگــری هــم نوشته« :ایــن آقــا قول
داده بــود تا ســال  1407دریــاچــه ارومیه
احیا میشه و مــردم صبر کنند .واقعا اگر
میخواستیممنتظرایشونبنشینیماحتماال
با خودش حساب و کتاب میکرد و میدید
کــه احــیــای ایــن دریــاچــه فــایــده اقتصادی
نداره!» کاربر دیگری هم نوشته« :اگر وزیر
نفت یا یک آدم توی پتروشیمی چنین حرفی
میزد چیزی نمیگفتیم ولی از رئیس سابق
سازمان محیط زیست واقعا بعیده .این نشون
مــیده مدیریت در کشور ما چقدر بدون
تخصص به یک عدهای واگذار میشه!»
کاربر دیگری هم نوشته « :دلسوز مردم
شمالدروقتمدیریتتاننبودیدکهبتوانید
بخش کــشــاورزی شامل کشت دیــم گندم
و پنبه ،دامــداری ،پرورش آبزیان ،جنگل و
دریاچه خزر و خلیج گرگان را احیا کنید.
حاال چرا این قدر نگران مردم شمال و توسعه
آن جا شده اید؟!»

•• واردات آیفون ممنوع شده اون وقت منتظر
واردات تویوتا و مزدا هستین؟ خیلی باهوشین
اگر فکر کنید انجام میشه! این .. .درمانی یکی
از حربههای مدیران این کشور است.
••خدایا! مسبباناینگرانیهایاخیر را به
سزای اعمالشانبرسان!
•• بازنشستهای را میشناسم که با حــدود 8
میلیون حقوق و دو فرزند و خانم جزو دهک دهم
شدند .آیا واقعا این دهک بندی درست است؟
لطفا تجدید نظر شود.
•• خدا وکیلی تنها کشوری تو جهان هستیم که
اصال دروغ نمیگیم ،همه هم میریم بهشت!
•• اون شخصی که  12سال یارانه را ثابت نگه
داشته چطور نتوانسته قیمت اجناس و مواد
غذایی را ثابت نگه دارد؟ پس معلوم شده دولت
میخواهد کشور و مردم را نابود کند.
•• آقای رئیس روزنامه خراسان اگر میشه این
ستون حرف مردم را یا بذار صفحه اول یا صفحه
آخر .چون  70درصد مردم و مسئوالن این دو
صفحه را میخوانند .باید مسئوالن از پیکره
جامعه با خبر بشوند .صفحه اول سمت راست یا
پایین صفحه اول جای فوتی ها .یک کاری بکن
مسئوالن حرفهای مردم را بخوانند.
•• این همه از ملت پول بیمه دریافت میکنید اما
نه خدمات درست حسابی به مردم میدهید نه
حقوق درست و حسابی .ثروتمندترین نهاد
کشور هم هستید .با پول مردم هم که همه جا
سرمایه گذاری کردید.اندکی انصاف داشته
باشید و خدا رو ناظر بر اعمال بدانید.
•• اول خرداد شد هنوز دولت حقوق اردیبهشت
معلمانبازنشستهراپرداختنکرده.دولتقبل
حداقل اواخر اردیبهشت میریخت یا همین
طرح رتبه بندی رو چند ساله معطل کردهاند.
•• پیامک آمده که وضع مالی شما از  ٨۵درصد
مردم بهتره ،پس دهک  ١٠هستید!
••  17فروردین امسال فرزند دومم به دنیا آمد.
ثبت نام یارانه هم کرده بودم اما یارانه معیشتی
جدید به حساب این فرزندم نریختن .برای وام
فرزند دوم هم ثبت نام کــرده بــودم ،تو سایت
نوشته هنوز در نوبت بانک هستید .این چه
روشی است؟
•• آقای میرکاظمی افتخار شما این است که
میگویید ما قرض نکردیم .آیا فشاری را که
به مــردم وارد میشود ،نمیبینید؟ ایــن چه
منطقی است؟
•• دلم بــرای پدر خدا بیامرزم میسوزه .اون
زمان به خاطر تعداد فرزندان هر جا میرفتیم به
خصوص ادارات دولتی مسخره اش میکردند
و تیکه میانداختن .حاال تعداد زیاد فرزند شده
ارزش...
َ
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•• َو ْی ٌل ِّل ْل ُ
آهـــای ک ـمفــروشهــا از خ ــدا بــتــرســیــد! روز
حسابرسی نزدیک است!
•• همسایه کناری ام ،ناراحتم میکنن .زن و
شوهر صبح زود بیدار میشن ،میرن سر کار،
عصر بر میگردن .یک پسر و یک دختر دارن.

پیامك2000999 :

تلگرام09033337010 :

ساعت  9شب همه چراغهای خانه خاموشه.
فردا صبح هم زود بیدار میشن ،میرن سر کار،
عصر بر میگردن ،ساعت  9خاموشی میزنن
و این زندگی همین طور ادامــه داره .آقایان
مسئوالن چه کردید با ما مردم که نمیگذارید
زندگی کنیم؟
•• در دهک بندی مالک ماشین داشتن که نشد
حرف! خب با ماشین کار میکنیم با خرجهای
ماشین شاید برجی دو تومانم درنیاد ،اون وقت
یارانه بــرای پولدار و امثال من یکسانه .باید
تفاوت معنی دار بشه نه این که همه یک جور
یارانه بگیرن!
••ای خدا خسته شدیم از دست این همه مافیا!
هر چیزی یک مافیا دارد .این قدر فساد نوبر
است .جالب است ادعای دین داری هم داریم.
واقعا فرشتهها به ریشمون میخندن!
•• اگــر فــوتــبــال یــا هــر ورزشـــی بــخــواهــد بین
قومیتها و اقــوام ایرانی تفرقه بیندازد باید
مسئوالن فکری اساسی و به سرعت عوامل
محرک را شناسایی و مــجــازات کنند .این
نقشه شوم اسرائیل و برخی همسایگان است.
مواظبت کنند درفضای مجازی به اقوام توهین
نشود.
•• به جای برخی دروس بی ارزش در مدارس
درس وطن دوستی و اشعار حماسی فردوسی
و شهریار را به بچهها یاد دهیم.
•• بازنشسته مخابرات هستم .پارسال بیمه
تکمیلی و یک میلیون و300هزار تومان ماهانه
خواربار را قطع کردند .حاال هم دولت یارانه
 300هزار تومانی نداد و یارانه قبلی را هم قطع
کرد .خدایا مخابرات و دولت ،ما را ول کردند،
تو ما را ول نکن .آمین!
•• رئیسجمهور محترم شما که دنبال اجرای
عدالت هستین ،آن عزیزانی که یارانه معیشتی
بنده را به عنوان یک معلول شدید تحت پوشش
بهزیستی قطع کــردن آیــا از مخارج هنگفت
و سنگین بنده در ماه هم خبر دارن؟ همینه
اجرای عدالت؟ اول درست همه چیز را ارزیابی
و بعد اجرا کنید.
•• ارز ( ۴۲۰۰ارز جهانگیری) سال ۹۷اقتصاد
ملی ایــران را فلج و نابود کرد و سختیهای
شدید و جبران نشدنی بر ملت ایران تحمیل
کرد.
•• قبل از آزادســازی چند قلم کاال و پرداخت
یارانه توسط دولت ،خود به خود التهاب در بازار
و نوسان قیمتها و احتکار کاال و ارزاق به وجود
آمد و در میان مردم و بازاریان همیشه نگرانی
از قیمتها برای فــردای آن روز وجود داشت
و حاال با این شرایط جدید که موجب افزایش
قیمت دیگر اقــام و کاالها شــده ،نگرانی و
ناآرامی و تشویش مردم از روزهای آینده و ثبات
قیمتها افزایش و باعث افزایش احتکار و انبار
کــردن توسط دالالن و فرصت طلبان شده و
این بی ثباتی بازار ،روح و روان مردم را به هم
ریخته است.
•• خدا کنه پشت این جریان تاخیر و تامل درباره

افزایش نیافتن حقوق بازنشستگان تامین
اجتماعیباتوجهبهتاخیردوماههخیریتیباشه
که به نفع این قشر ضعیف جامعه تموم بشه .آخه
آقایرئیسیووزیرشکسانینیستندکهبخوان
معیشت این سطح از مردم رو ندیده بگیرن.
حتما فکر بهتری دارنــد .من میگم احتماال
میخوان بیشتر کنن که این قدر تاخیر دارند.
آقای وزیر باور کن شرمنده زن و بچه هام شدم.
یک کاری بکن.
•• اخطار به آمــوزش و پــرورش و راهنمایی و
رانندگی و شهردار بجنورد! با توجه به قرار
گرفتن دو مــدرســه ابــتــدایــی در مسیر ۱۶
متری شکیبا و خیل رفــت و آمــد کــودکــان،
خواهشمندیم از عبور و مرور وسایل سنگین
از این مسیر جلو گیری جدی شود .ضمنا ورود
ممنوع است اما به دلیل ناکارآمدی راهنمایی و
رانندگی هیچ اعتنایی نمیشود .لطفا به فکر
جان فرزندانمان باشید.
•• اگر ملت راضی و امیدوار باشد ،رسانهها و
شبکههای معاند برون مرزی نمیتوانند خللی
در امور کشور ایجاد کنند.
•• کرونا کم بود کهدر آمریکا و انگلیس آبله
م از را ه رسید!
میمونی ه 
•• من بارها شده پول پوشک بچهام رو نداشتم.
پول شیر خشکش رو نداشتم بعد مسئوالن
میگن نخیر! مشکل اقتصادی دلیل کمبود
فرزندآوری نیست! چون خیلیها قشر پولدارن
ولی اونها هم بچه کم دارن .میخواستم بگم
اون قشر پولداری که شما میگین ،فرهنگ
شون همینه .خودشون بچه زیاد نمیخوان.
 ..قشر متوسط هم که دیگه به لطف مسئوالن
نــداریــم .میمونه قشر فقیر جامعه که فقط
مشکالت مالی اج ــازه فــرزنــدآوری بهشون
نمیده.
•• تا حاال چندین بار در قسمت چالش ذهن،
شهر جویبار را از شهرهای استان گیالن قرار
دادهاید در حالی که جویبار از شهرهای استان
مازندران است و بعد این که چرا این قسمت
چالش ذهن این قدر تکراری است؟
•• ما که سیاست را نمیفهمیم و قرار هم نیست
بفهمیم ولی به نظرتون این عــادی است که
سریالهای ما با دعوا و درگیری از ایران شروع
بشه و بعد کشیده بشه به ترکیه و بــرای امور
گردشگری اونها تبلیغ بکنن؟ از هتل لباس
گشت و گذار کباب و ...تا جوانها را هوایی کنه
بفرسته اون جا .نکن عزیز! نساز ،اگه میسازی
امور خودمون رو تبلیغ کن .خیانت که شاخ و
دم نداره!
•• ستاد تنظیم بازار ،سازمان حمایت از مصرف
کنندگان و تولیدکنندگان و دیگر سازمانهای
مربوط بیشترین و حسا سترین ایــام انجام
خدمات رسانی را سپری میکنند .حسن
خدمت با وجــدان کــاری این عزیزان چه بسا
جلوی خیلی از کج رویهــای منجر به گرانی
را بگیرد و البته انتظار است مــردم عزیز هم
هوشیارانه تخلفات را گزارش کنند.

ثبتنامجاماندگانیارانهتمدیدشد
سخنگوی سازمان هدفمندی یارانهها از تمدید
ثبتنام جاماندگان یارانه تا ساعت 24چهارشنبه
 4خرداد خبر داد .حسینی در گفت وگو با صدا
و سیما اظهار کرد :برای تمام افراد متقاضی که
تاکنون یارانه نگرفتهاند ،تا ساعت 24چهارشنبه
چهارم خرداد  1401امکان ثبت نام فراهم شده
است .وی در پاسخ به این سوال که آیا این مهلت
قابلتمدیداستیاخیر،گفت:طبقبررسیهایی
که انجام شده ،امکان تمدید مجدد ممکن است
فراهم شود ،اما فع ً
ال ثبت نام افراد جدید جامانده
تا پایان مهلت مذکور تمدید شده است .حسینی
افزود :هیچ محدودیتی برای کد ملی افراد وجود
ندارد .کلیه سرپرستان خانوار که تاکنون یارانه
دریافت نکردهاند یا به هر علتی یارانه آنها حذف
شده و مشمول دریافت یارانه شناخته نشده یا
انصراف داده بودند ،امکان دریافت یارانه برای
آ نهــا فراهم میشود و میتوانند در سامانه
   my.gov.irثبت نام کنند .در این خصوص از
همه هموطنان درخواست میشود که ابتدا کد
(« :)USSDستاره  4ستاره  43857ستاره کد

ملی مربع» را شماره گیری کنند .اگر به آ نها
پیغام داده شد که شما یارانه دریافت نمیکنید،
وارد سامانه اینترنتی فوق شوند و ثبت نام خود
را انجام دهند.
وی در پاسخ بــه ایــن ســوال کــه در چــه صــورت
باید به پلیس 10+مراجعه کــرد ،گفت :تنها
افــرادی به پلیس 10+مراجعه کنند که االن
یارانه بگیر هستند و با ازدواج شان میخواهند
یارانه را جداگانه دریافت کنند .بعد از آن هم
نیاز به ثبتنام مجدد ندارند .خانمهایی هم که
از همسران شان جدا شده باشند ،میتوانند
با مــدارک هویتی و طالق نامه به پلیس 10+
مراجعه کنند و جداسازی یارانه را انجام دهند.
▪وزیر کار :یارانه نان هیچ کس حتی اتباع
خارجی قطع نخواهد شد

همچنین وزیر رفاه اجتماعی از درخواست چهار
میلیون و  ۵۰۰هزار نفر برای بازنگری اطالعات
به منظور برقراری مجدد یارانه خبر داد .حجت
عبدالملکی دربــاره یارانه نان نیز گفت :براساس

تصمیم دول ــت یــارانــه نــان هیچ شخصی حتی
اتباع خارجی قطع نخواهد شد .به گزارش ایرنا،
عبدالملکی وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی در
نشستدیروزخودبانمایندگانمجلسدرخصوص
آخرین وضعیت نحوه تخصیص یارانهها افزود :به
حدود پنج میلیون و  900هزار نفر از افرادی که در
فروردین ماه یارانه تعلق میگرفت ،در اردیبهشت
ماه یارانهای پرداخت نشد و در مجموع برای 73
میلیون و 300هزار نفر در دور اول براساس اسناد و
مدارک یارانه واریز شده است .با این حال از حدود
پنج میلیون و  900هزار نفری که یارانه آنها قطع
شدهاست،چهارمیلیونو 500هزارنفردرخواست
بازنگری اطالعات خود را ثبت کردهاند .پیش از این
اعالم شده بود که یارانه جدید برای معترضانی که
قبال یارانه میگرفتند واریز میشود و پس از راستی
آزمایی ،یارانه آنها قابل برداشت خواهد بود .وزیر
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی در خصوص یارانه نان
اتباعخارجینیزگفت:وزارتکشوردرحالبررسی
اطالعاتافرادوحتیاتباعخارجیدرکشوراستتا
یارانه نان در اختیار همه قرار بگیرد.

