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هوشمندسازی نظام توزیع
راه حل مقابله با گرانی
روز گذشته رهبر معظم انقالب همزمان با نهال
کــاری در بیاناتی به وضعیت معیشت و گرانی
اشاره کردند و از گرانی ها به« غصه بزرگ» تعبیر
کردند .ایشان همچنین مشکالت معیشتی و
گرانی را دارای راه حل دانستند و از تذکر خود در
جلسات متعدد به مسئوالن درباره پیگیری این
راه حل ها خبر دادند.
اگرچه وضعیت تورم و رشد قیمت ها آن قدر واضح
است که نیازی به گفتن ندارد ولی بد نیست آمار
تورم را مرور کنیم که نشان می دهد قیمت مواد
خوراکی به طور متوسط در بهمن ماه امسال
 67درصد نسبت به بهمن ماه سال قبل افزایش
داشته است .همچنین دیگر گزارش مرکز آمار
نشان می دهد که طی یک سال اخیر  19قلم
از  53قلم کاالی خوراکی رشد  2تا  3برابری
قیمت داشته اند .واضح است که این میزان رشد
با افزایش  20تا  30درصــدی دریافتی حقوق
بگیران تناسبی ندارد .طیف قابل توجهی از افراد
بدون حقوق ثابت نیز به دلیل شرایط اقتصادی

ناشی از کرونا ،درآمد بیشتری نسبت به سال قبل
ندارند و حتما از نظر معیشت تحت فشار هستند.
فارغ از نکات آماری گفته شده ،با توجه به تاکید
رهبر انقالب بر راه حل درباره مشکالت معیشتی
و گرانی ضروری است به چالش هایی که در این
زمینه وجود دارد و راهکارهایی که می توان سراغ
آن رفت ،بپردازیم.
قطعا بازیگر اصلی در وقوع تورم سال های اخیر و
کاهش قدرت خرید ،جهش نرخ ارز است .راهکار
جبرانی دولت برای مواجهه با جهش نرخ ارز،
توزیع ارز  4200برای واردات مواد غذایی و دارو
بود که درباره مواد غذایی ،این راهکار مستند به
آمارهای رسمی نرخ تورم ،جواب نداده است.
از سوی دیگر ایده مجلس برای یکسان سازی
نرخ ارز و توزیع مابه التفاوت ریالی به مردم نیز
با مخالفت دولت فعال اجرایی نمی شود ،به این
ترتیب مشخص نیست ایده دولت برای جبران
قدرت خرید چیست؟ این در حالی است که به
جز توزیع نقدی مابه التفاوت نرخ ارز ،فروش
کاال از طریق زیرساخت اطالعاتی موجود درباره
خانوارها و شبکه توزیع گسترده ای که از طریق
فروشگاه های خرد و زنجیره ای در سراسر کشور
وجــود دارد ،امکان توزیع کــاال با نــرخ مصوب
دولت ،با زمان بندی که موجب ایجاد صف های
مشابه صف هفته های اخیر مرغ و روغن نشود،
وجود دارد.پیشتر نیز نوشتیم که بهترین راهکار
ساده ترین آن ها نیست .به نظر می رسد دستگاه
اجرایی ساده ترین راه را با بهترین راه اشتباه
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گرفته است .واضح است که سیاست توزیع ارز
 4200شکست خورده است و این سیاست باید
باالخره جایگزین شود .بخشی از این جایگزینی
به اصالح نظام توزیع بر می گردد .واقعیت این
است که زیرساخت گسترده فناوری اطالعات،
امکانات بسیار خوبی برای تنظیم بازار و رصد کاال
از یک سو و توزیع آن به ازای هر خانوار می دهد،
مشروط بر این که از فناوری اطالعات در نظام
توزیع استفاده شود .این در حالی است که نظام
توزیع و نظارت بر بازار همچنان سنتی ترین بخش
اقتصاد کشور است و مسئوالن وزارت صمت در
ماه های گذشته ،هوشمندسازی شبکه نظارت
بر بازار را در حد استفاده ناظران بازار از تبلت
تنزل داده اند! این در حالی است که شناسه دار
کردن کاالها از جمله کاالهای خوراکی و حتی
نهاده های دامی وارداتی آن از مبدأ در گمرک تا
مقصد مصرف در مجموعه واحدهای مرغداری
و دامــداری ،شدنی است ،همچنین شناسه دار
کردن کاالهای خوراکی تولیدی در این واحدها
از مرغ و تخم مرغ تا گوشت و لبنیات و رصد آن
ها از واحدهای تولیدکننده تا شبکه توزیع در
هر فروشگاهی اعم از واحدهای صنفی خرد یا
فروشگاه های زنجیره ای شدنی است ،کافی
است مسیر غلط فعلی را که توزیع رانت ،تمرکز
افراطی بر قیمت گذاری و سپس تعقیب متخلفان
به سنتی ترین روش ممکن است ،رها کرد و به
تــوان فناوری شرکت هــای داخلی و امکانات
هوشمندسازی شبکه توزیع ایمان آورد.

جزئیات خنثی سازی توطئه هواپیماربایی درمسیر اهواز  -مشهد
هواپیما ربا کاغذی به مهماندار داد که من جلیقه انفجاری دارم و ریموت دست فرد دیگری است که ...
روابط عمومی سپاه حفاظت هواپیمایی
از خنثیسازی توطئه ربایش هواپیما در
مسیر اهــواز به مشهد،توسط نیروهای
یگان امنیت پرواز سپاه خبر داد .در این
اطالعیه آمــده اســت «:بــه آگــاهــی ملت
شریف و قهرمان ایران اسالمی میرساند:
با الطاف و عنایات الهی ،توطئه ربایش
یک فروند هواپیمای فوکر  ۱۰۰متعلق
به شرکت هواپیمایی ایــران ایر که پنج
شنبه شب (هفته گذشته) با پرواز شماره
 ۳۳۴ساعت  ۲۲و  ۱۰دقیقه با تأخیر از
فرودگاه اهواز به سمت مشهد مقدس به
پرواز در آمده بود ،با هوشیاری پاسداران
یگان امنیت پرواز سپاه و با فرود اضطراری
هواپیما در فرودگاه اصفهان و دستگیری
عامل آن خنثی شد .بر اساس اظهارات
اولیه ،عامل این توطئه قصد داشته است
هواپیما را پــس از ربــایــش در فــرودگــاه
یکی از کشورهای حاشیه جنوبی خلیج
فارس به زمین بنشاند ».یک منبع آگاه
تصویری منتشر شده از فرد هواپیما ربا
در گفت وگو با ایلنا دربــاره جزئیات این
هواپیماربایی گفت :پنج شنبه شب در
مسیر مشهد-اهواز در هواپیمای ایران ایر یکی نبوده و این افــراد به دور کمر خود چوب بسته
از مسافران مدعی میشود که حامل بمب است .بودند».روایت دیگری نیز از این اقدام به هواپیما
یک خانواده چهار نفره در این هواپیما با یک ربایی منتشر شــده که در آن آمــده اســت :پس
مهماندار وارد تنش و بحث می شوند و با جدی از گذشت  ٢٠دقیقه از پــرواز ساعت ٢٢:١٠
تر شدن دعوا ،مدعی میشوند که حامل بمب شــمــاره  334شرکت هواپیمایی جمهوری
هستند و هواپیما بمب گــذاری شده اســت .به اسالمی مسیر اهواز به مشهد (هواپیمای F100
گفته این مقام آگاه؛ مهماندار به خلبان اطالع با رجیستر  ،)EP-CFMیکی از مسافران (به
می دهد و خلبان به سرعت در فرودگاه اصفهان نام  )...از ردیف  11Cبرگهای را به مهماندار
فرود می آید.وی افزود« :البته هیچ بمبی در کار میدهد که روی آن عبارتی با مضمون «من

بــمـبگــذاری شـــدم ...ریــمــوت دست
شخص دیگری هست» نوشته شده و
میگوید که این برگه را به امنیت پرواز
برسان و بگو که «هواپیما به آسمان اهواز
بــرگــردد ...مهاجم پس از عدم تحقق
تهدید و خواسته (برگشت هواپیما به
آسمان اهواز) شخصا با یک قبضه سالح
کــمــری (بــعــد از دستگیری مشخص
شــد کــه پالستیکی اســت) بــه قسمت
جلوی کابین مراجعه و به سرتیم امنیت
پــرواز اعالم میکند «من بمبگذاری
شــدم ،ریموت دســت شخص دیگری
هست ،این هواپیما باید به آسمان اهواز
برگرده ،اگر ارتفاع کم کنه یا بشینه من
هواپیما را منفجر میکنم».
با توجه به آموزشهای الزم و تمرینات
یگانی سرتیم امنیت پرواز به مذاکره با
مهاجم اقدام کرده که در همین حین
نــام بــرده زیــپ کاپشن خــود را پایین
کشیده و یک عــدد جلیقه دســت ساز
انتحاری (بــا چند تکه چــوب ،چسب
پهن و سیم بــرق) که بر تن داشته به
سرتیم امنیت پــرواز نشان داده که با عملکرد
مناسب سایر عناصر تیم امنیت پــرواز ،مهاجم
در ردیف  3مهار و هواپیما با  ۶۳نفر مسافر۲ ،
نفر خلبان و کمک خلبان و  ۴نفر مهماندار در
ساعت  ۲۲:۴۰به سالمت در فرودگاه اصفهان
به زمین مینشیند .هواپیماربا به همراه خانواده
(همسر و دو فرزند پسر) مسافرت میکرد که
پس از دستگیری ،نام برده و خانوادهاش تحویل
دستگاههای امنیتی اصفهان شدند.

جنجالمصاحبهرضاییبافایننشالتایمزدربارهمذاکرهباآمریکا

در حالی که گفته شد محسن رضایی در مصاحبه با «فایننشال تایمز» از مذاکره با آمریکا آن هم خارج از
چارچوب برجام سخن گفته ،پس از چندی صفحه توئیتر او  ،خبر منتشر شده را تکذیب کرد
روزنامه انگلیسی «فایننشال تایمز» روز گذشته
اعالم کرد که محسن رضایی در گفت وگو با این
نشریه گفته اســت«:ایــران آمــاده از سر گرفتن
مذاکرات بر سر برجام با آمریکا و سایر قدرت
های اروپایی است ،البته مشروط به این که آن ها
«سیگنال مشخصی» ارسال کنند که تحریم ها در
عرض یک سال لغو می شود ».پس از انتشار این
مصاحبه ،وزیرخارجه کشورمان و سخنگوی
دستگاه دیپلماسی به آن واکنش نشان
دادند ،محمد جواد ظریف در توئیتی
نوشت «:عرصه سیاسی ایران پویاست
و مــقــامــات نــظــرات متنوعی مطرح
میکنند ،اما آن نظرات نباید
با سیاست رسمی دولت
اشــتــبــاه گــرفــتــه شــود.
مـــن ،بــه عــنــوان وزیــر

خارجه و مذاکره کننده ارشد هستهای ایران،
به زودی طرح اقــدام سازنده و دقیق خودمان
را ارائه خواهم کرد -البته از طریق کانالهای
دیپلماتیک .تعهد_اقدام_جلسه ».و سعید
خطیب زاده نیز تاکید کرد که این اظهارات
محسن رضایی از پیش خود بوده و صرفا نظرات
شخصی خود اوست «:مصاحبه و نظرات مطرح
شــده در ایــن مصاحبه شخصی اســت .کلیه
امــور مرتبط با حــوزه سیاست خارجی
صرفا از طریق وزارت خارجه و به صورت
نهادی و از مجاری خودش منتقل می
شــود ».واکنش ها به همین جا ختم
نشد و حسام الدین آشنا مشاور
رئیس جمهور نیز در توئیتی
خطاب به رضایی نوشت«:
آقــا محسن عزیز ،همان

یک عملیات فریب قدیمی کافیاست .الزم
نیست دشمن را بیش از این فریب دهید ».منظور
آشنا اشاره به بحث هایی است که درباره عملیات
فریب بودن کربالی  4از سوی رضایی مطرح
شده بود .در نهایت اما صفحه توئیتر منتسب به
محسن رضایی حوالی ساعت  9شب گذشته
در توئیتی خبر منتشر شده توسط «فایننشال
تایمز» را تکذیب کرد و نوشت «:آمریکا و اروپا
باید تحریمها را بردارند و خسارت های ناشی از
تحریم را جبران کنند .با آمریکا هم مذاکرهای در
کار نخواهد بود .در گفت وگو با فایننشال تایمز به
آمریکاییها هشدار دادم که اجازه ادامه تحریمها
را نخواهیم داد و با عقبراندن آمریکاییها
تحریمها را لغو یا بی اثر میکنیم .مذاکره فقط در
چارچوب ۵+۱و پس از لغو کامل تحریمها امکان
پذیر خواهد بود».

جنایت مسلحانه با کالشینکف در مشهد
سجادپور -اختالفات ملکی در یکی از
روستاهای اطراف مشهد به جنایت مسلحانه
انجامید.به گزارش اختصاصی خراسان،
این حادثه هولناک شب گذشته در زمین
های کشاورزی روستای خرق در حالی رخ
داد که چند نفر به خاطر اختالفات ملکی با
یکدیگر درگیر شدند.در این نزاع مسلحانه
که با شلیک های متعدد گلوله همراه شد

یک جوان حدودا  30ساله به قتل رسید و 3
نفر دیگر به دلیل شدت جراحات وارد شده
به بیمارستان طالقانی مشهد انتقال یافتند.
بنابراین گ ــزارش شــب گذشته بــا حضور
قاضی دکتر حسن زرقــانــی (قاضی ویژه
قتل عمد مشهد) تحقیقات میدانی تا پاسی
از شب در حالی به طول انجامید که گروه
ویژه ای از کارآگاهان اداره جنایی آگاهی

خــراســان رضــوی به سرپرستی سرهنگ
نجفی ،تالش گسترده ای را برای شناسایی
و دستگیری عامل یا عامالن این جنایت
وحشتناک آغــاز کردند.گزارش خراسان
حاکی اســت :بــررســی هــای تخصصی با
دستورات محرمانه قاضی زرقانی در مناطق
اطــراف آرامگاه فردوسی مشهد همچنان
ادامه دارد.

حرف مردم
ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

پیامك2000999 :

••هنوز درشهر زباله گردها را می بینیم  .به
تازگی با موتورهای اتاق دار و با بچه های کار
به بیرون می آیند که دیدن شان دل ها را آزرده
می کند! در این روزهای کرونایی آن ها بدون
ماسک همه جا هستند .مخصوصا معتادان
وکارتن خواب ها!
•• مگر قحطی شده که مردم برای خرید مرغ
و ...صف می کشند؟ چرا بعضی ازما مردم این
قدرحریص هستیم و فکر می کنیم اگرمدتی
مرغ و ...نخوریم می میریم؟ خوشبختانه فعال
با نان و ماست هم می شود زنده ماند.
•• ما قشر ضعیف که گوشت و برنج و مرغ را
مدت مدیدی است نمی توانیم بخریم ،دلمان
خوش بود به حبوبات و تخم مرغ و لبنیات که
دیگر قدرت خرید آن ها را هم نداریم! میوه
که پیشکش!
••صــنــدوق صــدقــات در روز روشــن جلوی
چشم مردم با مهارت بعضی معتادان خالی
میشود .امثال من که به آن ها تذکر می دهیم
تهدید یا فحاشی می کنند.چرا این صندوق
ها جوری طراحی نمی شود که بتوان جلوی
سرقت را گرفت!
••فکر می کنم باالرفتن چند صد درصدی
قیمت مــواد مخدر نه تنها در اکثر مــوارد به
کاهش مصرف ختم نمی شــود بلکه عامل
اصلی خفت گیری ها و دزدی های کوچه
بازاری به حساب می آید.
••چرا و تا کی باید منتظر عمل به قول و وعده
های  ...مسئوالن تعزیرات و تنظیم بازار برای
گوشت و مرغ باشیم؟ شرم نمی کنید؟!
•• راننده تاکسی اینترنتی هستم .از حرم
مسافر بردم فرودگاه .ورودی ۲۰۰۰تومان
می گیرند برای یک دقیقه ورود و رفتن نزدیک
ســالــن .یــک ماشین گشتی گذاشتند اگر
مسافری پیاده یاسوار کنید مــدارک را می
گیرند و ماشین را به مدت دو ماه توقیف می
کنند! می گن حق نــداری بیایی فرودگاه
مسافر بزنی! اگر این قانونه پس چرا توی
شهرهای دیگه اجرا نمی شه؟
•• آقــــای روح ــان ــی گفتند کــه کــولــبــری و

ایتا،

آیگپ ،

سروش9033337010:

سوختبری در شــان مــردم نیست .خسته
نباشید آقای روحانی! می گذاشتید کمی
دیگر درگیری بین مردم اتفاق بیفتد بعد از آن
صحبت کنید .... .ما خودمان هم می دانیم
که کولبری در شان مردم نیست .شما بگو چه
کار کرده ای که مردم کولبری نکنند؟
•• واقعا تاسف بــاره بشنوی آقایی سن باال
تجدید فراش کرده و جوانی به خاطر بیکاری
یا کم پولی هنوز مجرد مانده .کاش این آقایان،
جوانی را سامان می دادند .کاش مهربانی بود
و کاش دل جوان ها غصه دار نبود!
••وقتی ایــن صف هــای طــول و دراز مــرغ را
میبینمواقعاناراحتمیشم.اینرفتاردولت
شایسته این ملت نیست .ملتی که همیشه و
همه جا در صحنه است .اون هم در این شب
و روزهــای نزدیک به عید .سرگرمی خوبی
درست کرده اید .واقعا دست مریزاد!
••صداوسیما این قدر از کرونا می گوید چرا
االن که نزدیک می شویم به چهارشنبه سوری
آخرسال هیچ گونه تذکری نمی دهد؟
•• عمده مشکالت اقتصادی ،تــورم و رکود
و بیکاری به دلیل گــره خــوردن اقتصاد با
دالر است .اندیشمندان و دلسوزان کشور و
انقالب و نه اقتصادیون لیبرال غربگرا فکری و
راهکاریبرایخالصشدنازدالرارائهکنند.
•• دادســتــان مشهد ،از دانشگاه فردوسی
بپرسید چرا  30سال است از کارکنانش پول
گرفته که برایشان زمین بگیرد اما تاکنون
اقدامی انجام نداده است؟
•• لطفا گزارشی از خانواده های دوقلو تهیه
کنید .با این همه هزینه های سرسام آور واقعا
بزرگ کردن دو بچه سخته .کاش کمک هزینه
معیشتی و وام های قرض الحسنه ای برای
خانواده های دو قلو در نظر گرفته بشه .از طرفی
بین فرزند دو قلو با سه قلو به باال زمین تا آسمان
تفاوت هست .از مسئوالن پیگیری کنید.
••بــنــده ســال پیش  206تیپ  2ثبت نام
کردهام که قیمتی حدود  65تومان داشت.
اکنون تا  110تومان گران شده است .بنده
هزینه اولیه را نیز با وام جور کرده بودم .حال

نمابر05137009129 :

این افزایش  50میلیونی را از کجا بیاورم؟
هر سه ماه نیز که قرار شده گران تر کنند .تا
1400هم که معلوم نیست خودرو را تحویل
بدهند یا خیر .شورای رقابت هم که طرفدار
خــودرو سازهاست .ما جز خدا از چه کسی
یاری بخواهیم؟!
••چرا روزنامه خراسان دل بخواهی عمل
میکند؟ این هفته اصال وضعیت آب و هوا را
چاپ نکردید .لطفا رویه خودتان را اصالح
کنیدوهمیشهوضعیتآبوهواراچاپکنید.
••ستون حرف مــردم ،واقعا منعکس کننده
مشکالت مردم زجر کشیده است که با انواع
مشکالتی که مسئوالن به وجــود آورده اند
دســت و پنجه نــرم می کنند .ســوال اصلی
این جاست که آیا فریاد ما به گوش مسئوالن
رسانده می شود یا خیر؟ اگه فقط نوشته شود
و عمل نشود که ارزشی ندارد .لطفا مشکالت
را به گوش مسئوالن برسانید.
جوابیه سازمان راهداری و حمل و نقل
جاده ای
بــا تــوجــه بــه درج پــیــامــی در ســتــون حــرف
مــــردم در تــاریــخ 9دی مـــاه  99بــا عــنــوان
«تخلف اتوبوسهای بین شهری در رعایت
پروتکلهای بهداشتی» بــه استحضار می
رساند:مراتب رعایت فاصله گذاری اجتماعی
و همچنین رعایت پروتکل هــای بهداشتی
طی بخشنامههایی به ادارات کل راهــداری و
حمل و نقل جــاده ای سراسر کشور منعکس
شــده اســت .لــذا در صــورت ارتــکــاب تخلف از
سوی شرکت ها و موسسات حمل و نقل برون
شهری ،مسافر و وجود مستندات مربوطه به نام
شرکت ،شماره وسیله نقلیه ،تاریخ حرکت ،مبدا
و مقصد سفر ،تصویر بلیت و ...تخلف مربوطه
در کمیسیونهای رسیدگی به تخلفات مطرح
و رسیدگی خواهد شــد .شایان ذکــر اســت از
زمان اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی در
اتوبوسهای بین شهری نرخ جابه جایی مسافر
متاثرازاینموضوعتغییرینداشتهاست.بدیهی
است در صورت وجود و ارائه مستندات الزم،
موضوع به صورتی دقیق رسیدگی خواهد شد.

روحانی :نه چیزی به برجام اضافه می شود ونه چیزی کم
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رئیس جمهور در سخنان اخیر برجامی خود
با اشاره به این که برجام یک متن ثابت و تمام
شــده اســت ،با بیان جمله « بــوی کباب نمی
آید ،خر داغ می کنند» به کسانی که به دنبال
اضافه کردن شروطی به برجام هستند تاکید
کرد که نه چیزی به برجام اضافه می شود و نه
چیزی کــم .به گــزارش ایسنا حجت االســام
روحانی روز پنج شنبه با بیان این که اگر دولت
جدید آمریکا بخواهد اشتباهات دولت قبلی را
جبران کند ،راه را پیش روی او باز گذاشتهایم،
گفت«:بعضی دوستان میگفتند آمریکا ابتدا
باید خسار تهایی را که به ملت ایــران زده،
جبران کند ،البته آمریکا بیش از  200میلیارد
دالر به ایــران خسارت زده اســت ،امــا گفتیم
فع ً
ال مطالبه خسارت را بــرای مرحله بعدی
میگذاریم ،ابتدا با لغو تحریم و عمل به تعهدات
حسننیتخودرانشاندهند».بهگزارشایسنا
رئیس جمهور در ادامه سخنان خود با بیان این
جمله که «بوی کباب نمیآید ،خر داغ میکنند»
اظهار کرد« :برخی فکر میکنند ،میتوانند در
شرایط جدید چیزی به برجام اضافه کنند اما
باید بدانند که برجام کم و زیاد نمیشود ،یک
متن ثابت و تمام شده است ،مذاکره جدیدی در
قالب برجام نخواهیم داشت و برجام در همان
چارچوب مورد توافق ،پیش روی ماست».اما
در سایر تحوالت مربوط به برجام  ،محمد جواد

ظریف وزیــرخــارجــه کشورمان در طعنه ای
توئیتری به وندی شرمن دستیار وزیر خارجه
آمریکا که گفته بود امروز سال  2015نیست
و برجام جدیدی را باید ایجاد کــرد ،نوشت :
«برجام قابل مذاکره مجدد نیست-والسالم.
اگر  ۲۰۲۱سال  ۲۰۱۵نیست ۱۹۴۵ ،هم
نیست .پس بیایید منشور سازمان ملل متحد
را عوض کنید و حق وتو را که این همه توسط
آمریکا مورد سوءاستفاده قرار گرفته است حذف
کنیم .بیایید دست از ژست گرفتن که هر دوی
ما از  ۲۰۰۳تا  ۲۰۱۲انجام دادیم برداریم و به
اجرای برجام که هر دوی ما آن را امضا کردهایم
رو بیاوریم».
سرگئی الوروف وزیر خارجه روسیه نیز با الزم
دانستن جدیت آمریکا در بازگشت به برجام
برای حل بنبست توافق هستهای ایران ،ابراز
امیدواری کرد که وضعیت در آینده نزدیک بهتر
شود.وی خاطر نشان کرد« :هنوز روزنه فرصت
برای نجات توافق هستهای ،بسته نشده است.
یک پیششرط آن این است که الزامات ذیل
توافقات جامع  ۲۰۱۵توسط همه طرفهایی
که آن را ایجاد و امضا کردند ،به صورت کامل و
دایمی اجرا شود.» .
الوروف اظهار کــرد« :مسئله اصلی ،موضع
دولــت بایدن درب ــاره توافق هستهای است.
به زعم ما ،خارج کردن وضعیت حول ایران و

رئیس سازمان بورس خبر داد:

اجرای سازوکار حمایتی از سهامداران خرد از همین هفته
رئیس سازمان بورس ضمن توضیح سازوکار
حمایتی از سهامدارانی که سبد سهام کمتر از
 10میلیون تومان دارند ،از اجرای این سازوکار
در هفته جــاری خبر داد.بــه گزارش باشگاه
خبرنگاران جوان ،محمد دهقان دهنوی،
در برنامه گفت و گوی شبکه خبر اظهار کرد:
 4میلیون نفر مشمول چتر حمایتی پرتفوی
زیر  10میلیون تومان و مشمول این مصوبه
هستند .جزئیات طی اطالعیه ای مشخص
می شود.وی افزود :این افراد اگر تا اردیبهشت
 1401نگهداری کنند و سود کمتر از 25
درصد کرده باشند ما به التفاوت را صندوق
توسعه بازار پرداخت می کند.رئیس سازمان
بورس تصریح کرد :اگر در این مدت بخشی را
بفروشندازحمایتبهطورکاملحذفخواهند
شد حتی اگر سهامی را هم در این تاریخ به آن

اضافه کنند آن میزان نیز مشمول حمایت نمی
شود.رئیس سازمان بورس گفت :سهامداران
سهام عدالت دو دسته هستند که یک عده
مستقیم و یک عده غیر مستقیم را انتخاب
کردند اکنون بحث سودی که در رابطه با سال
 ۹۸است ۲۰۰،هزار تومان برای کسانی است
که به پرتفویشان دست نزده اند.رئیس سازمان
بورس بیان کرد :تالش ما این است که تمامی
دویست هزار تومان را قبل از پایان سال ۹۹
بین افراد تقسیم کنیم ،اما ممکن است که بنا
به شرایطی نصف سود را در اسفند و بقیه آن
را در سال آینده پرداخت کنیم.او بیان کرد:
سود سال  ۹۹برای افرادی که غیر مستقیم را
انتخاب کرده اند به شرکتهای استانی تعلق
خواهد گرفت که از جانب آنها به سهامداران
تعلق میگیرد.

برنامه هستها یاش از بنبست ،با گا مهایی
از سوی واشنگتن خواهد بود که این پیام را به
ایران بدهد که آمریکا واقعا در بازگشت به برجام
جدی است».
کیسینجر از بایدن خواست به سیاست ترامپ
درباره ایران ادامه دهد

اما هنری کیسینجر ،وزیر امور خارجه پیشین
آمریکا در دولت ریچارد نیکسون و جرالد فورد،
سیاست خاورمیانهای دولت دونالد ترامپ را
تحسین و از دولت بایدن در خواست کرده که به
این سیاست در قبال ایران و منطقه خاورمیانه
ادامه دهد.وزیر پیشین امور خارجه آمریکا گفته
است که تالش احتمالی دولت بایدن برای حل
موضوع ایــران به طور مستقل از مسائل سایر
کشورهای منطقه میتواند دستاوردهای
سیاست خارجی دولت ترامپ در خاورمیانه را
به مخاطره بیندازد .او همچنین به دولت بایدن
توصیه کرده است که به سیاست قاطع ترامپ در
قبال ایران ادامه دهد.

