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توزیع بسته حمایتی دولت آغاز شد

 #نیشکر  -هفت  -تپه
یگانه خدامی
خبرنگار

واریز  ۲۰۰هزار تومان به حساب سرپرستان خانوارها
سارا محقق
خبرنگار

اقتصادی وعــده دولــت بــرای توزیــع بســتههای
حمایتــی محقــق شــد؛ همزمــان بــا
گرانیهــای چنــد مــاه گذشــته در کشــور و کاهــش
قــدرت خریــد مــردم ،بخصــوص قشــر متوســط و
پایینتــر جامعــه دولــت بــرای کاهــش فشــار ناشــی از
ایــن گرانیهــا ،اقــدام بــه توزیــع بســتههای حمایتــی
در قالــب واریــز وجــه بــهکارت یارانــه کــرد.
ایــن بســتهها کــه در فــاز اول افــراد تحــت پوشــش
کمیتــه امــداد و بهزیســتی و کارکنــان دولــت را شــامل
میشــد اقالمــی ماننــد گوشــت،
مــرغ ،برنــج ،حبوبــات و روغــن
را در برمیگرفــت و سرپرســتان
خانــوار میتوانســتند بــا حضــور
در فروشــگاههای طــرف قــرارداد
اقــدام بــه خریــد کاالهــای اساســی
خــود کننــد .فــاز اول ایــن طــرح
از روز  21آبــان مــاه بــا واریــز 200
تــا 300هــزار تومــان بــه حســاب
یارانــه سرپرســتان خانــوار آغــاز
شــد .مرحلــه اول ایــن طــرح
شــامل مددجویــان و مشــموالن کمیتــه امــداد امــام
خمینــی(ره) و ســازمان بهزیســتی کشــور بــود .در ایــن
طــرح ب ـهازای هــر خانــوار و بــر حســب بعــد خانــوار
از  100تــا  300هــزار تومــان ،کارت یارانــه سرپرســت
خانــوار شــارژ خواهــد شــد .ایــن خانوارهــا میتواننــد
بــا مراجعــه بــه فروشــگاههای طــرف قــرارداد طــرح،
اقــدام بــه خریــد اقــام متنــوع مــواد غذایــی مــورد نیــاز
خــود نماینــد.
همچنیــن دولــت در ایــن طــرح بــا اجــرای سیاســت
جبرانــی کارکنــان ،مبلــغ ۲۰۰هــزار تومــان هــم بــه
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حســاب حقــوق کارکنــان خــود واریــز میکنــد .البتــه
وزیــر کار ،تعــاون ورفــاه اجتماعــی هــم اعــام کــرد
کــه عــاوه بــر کارمنــدان ،کارگــران هــم شــامل ایــن
طــرح خواهنــد شــد .براســاس گفتههــای محمــد
شــریعتمداری ،قــرار اســت مبلغــی بــه ســازمان
تأمیــن اجتماعــی پرداخــت شــود تــا ایــن ســازمان
بســتههای حمایتــی را بــه دریافتکننــدگان درآمــد
زیــر  3میلیــون تومــان از قشــر کارگــر یــا مســتمری
بگیــران ایــن ســازمان اختصــاص دهــد.
بــر اســاس ایــن گــزارش ،سرپرســتان خانــوار بــرای
اطــاع از اینکــه مشــمول دریافــت ایــن بســته
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حمایتــی هســتند یــا نــه میتواننــد کــد ملــی خــود
را بــه شــماره پیامــک  5000499ارســال کننــد
و پــس از چنــد ســاعت پاســخ آن را دریافــت
کننــد .در ایــن رابطــه ،مدیــر کل امــور رفاهــی وزارت
تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی دربــاره شــماره پیامــک
 ۵۰۰۰۴۹۹گفــت :ایــن ســامانه زیــر نظــر فروشــگاههای
توزیعکننــده بســته حمایتــی اســت .احــد رســتمی
افزود:ســامانههای پیامکــی در دورههــای قبلــی
راهانــدازی شــده بــود امــا ایــن شــمارهای کــه االن در
اخبــار دیــده میشــود از ســوی وزارت کار نیســت.

هشتگ اســحاق جهانگیــری معــاون اول
رئیــس جمهــوری قــول داده کــه دولــت
حقــوق کارگــران نیشــکر هفــت تپــه را پیگیــری
میکنــد؛ موضوعــی کــه چنــد روزی اســت فضــای
مجــازی را تحــت تأثیــر قــرار داده و همچنــان
عکسهــا و فیلمهــای مختلفــی از آن بازنشــر
میشــود .نگاههــا و نوشــتهها در توئیتهــای
مختلــف بیشــتر اعتراضــی اســت و کاربــران
میگوینــد کــه بایــد بــه خواســتههای آنهــا بعــد از
مدتهــا بیتوجهــی پرداختــه شــده و صدایشــان
شــنیده شــود .فیلمهایــی کــه حرفهــای کارگــران
را منعکــس میکنــد هــم بســیار مــورد توجــه قــرار
میگیــرد .امــروز صحبتهــای نماینــده شــهر
شــوش در مجلــس کــه گفتــه بــه دســتور وزیــر اقتصاد
حقــوق معوقــه کارگــران نیشــکر هفــت تپــه تــا  2روز
آینــده پرداخــت میشــود؛ اینکــه محســنی اژهای
اعــام کــرد مدیرعامــل کشــت و صنعــت هفتتپــه
فــراری اســت ،مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت.
ایــن چنــد توئیــت را بخوانیــد «:چهاردهمیــن روز
اســت کــه قلــب ایــران در خوزســتان میتپــد»« ،مگر
قــرار نبــود زمیــن هــا خریــداری کــه شــد کارخانــه
نیشــکر هفــت تپــه احــداث شــود .زمینهــای آنجــا
محــل کشــت اســت و فرزنــدان و نســلهای بعــد
در آنجــا مشــغول بــه کار شــوند؟ منطقــه توســعه و
پیشــرفت پیــدا کنــد؟ چــه اتفاقــی افتــاد؟»
هشــتگ دیگــری کــه امــروز جــزو هشــتگهای داغ
توئیتــر بــود« ،راه ابریشــم» اســت .کاربــران بــا ایــن
هشــتگ دربــاره احیــای راه ابریشــم بــرای مقابلــه بــا
تحریمهــا و حمایــت از تولیــد داخلــی مینویســند.
«خریــدی کــه قلــب یــک کارگــر ایرانــی را شــاد کنــد
خریــدی عاشــقانه اســت»« ،ایرانــی ،ایرانــی بخــر،
کارگــر چینــی  ،ترکیـهای و ....رو بــه کارگــر هموطنــت

جرمی هانت به تهران میآید

وزیر خارجه انگلیس در راه ایران

جرمــی هانــت فــردا بــرای
نخســتین بــار از زمــان
عهــدهدار شــدن مســئولیت
سیاسی
وزارت امــور خارجــه انگلیــس
بــه تهــران ســفر میکنــد .ســفری کــه گفتــه
شــده در خــال آن او دربــاره برجــام،
مناســبات دوجانبــه و همچنیــن تحــوالت
منطقـهای بــا مقامهــای بلندپایــه کشــورمان
بــه گفتوگــو مینشــیند .هانــت کــه تیــر مــاه
ســالجاری پــس از اســتعفای «بوریــس
جانســون» از ســوی تــرزا مــی جانشــین وی
شــده اســت ،در حالــی بــه تهــران میآیــد
کــه موضــوع برجــام و کوشــش شــرکای
اروپایــی ایــن توافــق بــرای تــدارک یــک
ســازوکار ویــژه مالــی (اس پــی وی) بــا
هــدف تأمیــن منافــع اقتصــادی ایــران بــه
اصلیتریــن مســأله مــورد بحــث دو طــرف
تبدیــل شــده اســت .انگلیــس در شــرایط
کنونــی بــا چالشهــای ناشــی از تصمیــم
بــه خــروج از اتحادیــه اروپــا دســت و پنجــه
نــرم میکنــد و در حالــی کــه میکوشــد بــا
ســایر کشــورهای اروپایــی در حفــظ برجــام
بهعنــوان پیمانــی کــه بیــش از هــر چیــز وجــه
امنیتــی آن را غالــب میبینــد ،همســویی

کنــد درعیــن حــال بــر ایــن واقعیــت تأکیــد
میکنــد کــه رابطــه سیاســی و اقتصــادیاش
بــا کشــورهای منطقــه از جملــه جمهــوری
اســامی ایــران تحــت تأثیــر تالشهــای
آشــکار و پنهــان دشــمنان منطق ـهای ایــران
بــرای تخریــب رابطــه قــرار نمیگیــرد .چــه
جرمــی هانــت در هفتــهای کــه گذشــت

ســفری بــه عربســتان و امــارات عربــی
متحــده داشــت .او در ایــن ســفرها بــا ســران
عربســتان ســعودی و امــارات و همتــای
عمانــی خــود دیدارهایــی از ســر گذرانــد
کــه گامهایــی در امتــداد پایــان بخشــیدن
بــه خصومتهــای منطقــهای ارزیابــی
میشــود .ایــن رویــداد نشــان میدهــد لنــدن

در پیگیــری بحرانهــای منطق ـهای بــا نــگاه
بــه حفــظ رابط ـهاش بــا تهــران نمیخواهــد
در جبهــه متحــد مخالفــان ایــران
بایستد.
بــا ایــن حــال حضــور وزیــر خارجــه انگلیــس
بهعنــوان یکــی از اضــاع اروپایــی برجــام
در بحبوحــه تــاش هــای ایــران و اروپــا
بــرای حفــظ ایــن توافــق بیــش از هرچیــز
نمایانکننــده عــزم سیاســی و عملــی اروپــا
بــرای ایســتادن در مقابــل کارشــکنیهای
امریکاســت.
ایــن اراده از یــک ســو بــا بیانیههــای متعــدد
و مواضــع ســفت و ســخت اروپاییهــا در
دفــاع از برجــام و از ســوی دیگــر بــا واقعیــت
بخشــیدن بــه راهکارهــای عملــی حفــظ
ایــن توافــق و اجــرای قوانیــن بازدارنــده در
مواجهــه بــا بازگشــت نظــام تحریمهــای
هســتهای امریــکا علیــه ایــران نمایــان
شــده اســت .چــه دیدارهــای ســطح بــاالی
مقامهــای ایــران و اروپــا هــم کــه در قالــب
رایزنیهــای اقتصــادی بــا هــدف حفــظ
توافــق هســتهای و نیــز تــداوم بخشــیدن بــه
گفتوگوهــای سیاســی دو طــرف انجــام
میشــود ،در ایــن راســتا مهــم اســت.
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ترجیــح نــده واال ژاپــن هــم همیــن کار و کــرد کــه شــد
ژاپــن»« ،بیچــاره آن ســری کاالهــای ایرانــی خــوب
کــه پاســوز برخــی تولیــدات بــد شــدند ،مگــه میشــه
ایرانــی باشــی ولــی طــرف خــودی نباشــی» ،بعضــی
از توئیتهایــی اســت کــه بــا هشــتگ زده شــد .البتــه
بعضــی کاربرهــا هــم بــه بیکیفیــت بــودن بعضــی
کاالهــای ایرانــی بخصــوص خودروهــا اشــاره
میکردنــد و مینوشــتند بــرای حمایــت از تولیــد
داخلــی بایــد ابتــدا کیفیــت کاالهــا بــاال رود.
یــک هشــتگ داغ دیگــر هم امروز داشــتیم؛ هشــتگ
امــت واحــده .ایــن هشــتگ بــا توجــه بــه اینکــه ایــن
روزهــا بعضــی از شــیعیان جشــنی بــه مناســبت
کشــته شــده عمرخطــاب میگیرنــد زده شــد تــا
کاربــران بــر وحــدت شــیعه و ســنی تأکیــد کننــد.
کاربــران احادیثــی از پیامبــر و ائمــه در ایــن بــاره
مینویســند و بعضیهــا ســخنان رهبــری را دربــاره
ایــن موضــوع بازنشــر میکننــد و البتــه بعضیهــا
هــم نظــر شخصیشــان را مینویســند .مثــل« :مــا
همــه مســلمان هســتیم» « ،دوره دبیرســتان دبیــر
ادبیاتمــون خانــم مســنی بــود خیلــی دوســتش
داشــتیم خیلــی مهربــون و بــا محبــت بــود یــادش
بــه خیــر .دیــدم همــه از خاطراتشــون بــا دوســتان
ســنی شــون میگــن منــم خواســتم جــا نمونــم»« ،
شــاید اگــه بدونــی کــه لعــن تــو باعــث ریختــن خــون
شــیعیان کشــمیر و پاکســتان و یمــن میشــه دیگــه
لعــن نکنــی»« ،مثــال یــک چــوب و چنــد چــوب
و ســختتر شــکوندنش ،مصــداق واقعیــه ایــن
روزهــای ماســت .کنــار هــم بــودن امــت اســامی...
اوصیکــم بــه بصیــرت»« ،کاســه داغتــر ا ز آش
کیســت؟ اونــی کــه قــرآن میگــه حــق نــداری بــه
بتهــای مشــرکین فحــش بــدی ،ولــی بــا اعتمــاد
بــه نفــس بــه مقدســات بــرادران دینیــش فحــش
میــده ترمــز دســتی رو بکــش بزرگــوار .مــا امــت
واحــده هســتیم».

نامه محسنی اژهای به ظریف
درباره پولشویی
ســخنگوی فراکســیون نماینــدگان والیــی از
قــول غالمحســین محســنی اژهای معــاون
اول قــوه قضائیــه کــه امــروز صبــح میهمــان
گفــت :آقــای اژهای در مــورد اظهــارات وزیــر
خارجــه دربــاره پولشــویی تأکیــد داشــت کــه
«بایــد ظریــف توضیــح دهد و اســناد خــود را
ارائــه کنــد .در ایــن بــاره نامــه
نوشــتم و گفتــم کــه اگــر ایــن
جمــات از ســوی ایشــان
اســت ،توضیحــات و اســناد
وی اخــذ شــود».
بیرانوند نامزد دریافت
توپ طالی آسیا
کنفدراســیون فوتبال آســیا ســه نامزد نهایی
مــرد ســال آســیا در ســال  2018را اعــام کــرد
کــه نــام علیرضــا بیرانونــد دروازهبــان تیــم
ملــی و پرســپولیس در ایــن لیســت دیــده
میشــود .عبدالکریــم حســن ،مدافــع الســد
و عضــو تیــم ملــی قطــر و
ســوزوکی ،مهاجــم کاشــیما
آنتلــرز ژاپــن دو رقیــب
بیرانونــد در کســب ایــن جایــزه
هســتند.

