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خبر

جزئیات اقامت در ایران
با سرمایهگذاری در بورس
بهادر بیژنی با اشاره به شیوهنامه اعطای مجوز
اقامتپنجسالهبهسپردهگذارانوسرمایهگذاران
خارجــی و مســتندات قانونــی آن گفــت« :ایــن
مصوبــه ا گــر چــه از پیشــینه قانونــی برخــوردار و
پیــش از ایــن از تصویــب هیــأت وزیــران گذشــته
بود،امااشــارهصریحیبهفعالیتدر بازار سرمایه
و خرید ســهام نکــرده بود که نخســتینبار رئیس
ســازمان بورس و اوراق بهادار در نشســت خبری
با ســخنگوی دولت در بسته پیشنهادی دهگانه
تحــت عنــوان  7+3بهصراحــت بــر آن تأ کیــد و
موضوعآنرارسانهای کرد».
او افــزود« :پیش از این در چهاردهمین جلســه
شــورای هماهنگــی اقتصــادی و طــی مصوبــه
پانزدهم تیــر ۱۳۹۸هیــأت وزیران مقرر شــده بود
که برای تشــویق ســپردهگذاری و ســرمایهگذاری
تصمیماتــی گرفته شــود .لذا سلســله جلســاتی
بــا حضــور مســئوالن وزارت کشــور ،ســازمان
کهــای اقتصــادی و فنــی
ســرمایهگذاری و کم 
ایران،سازمانبورسواوراقبهادار،بانکمرکزی
و دیگــر نهادهای مرتبــط برگــزار و نهایتــا منجر به
تصویبشیوهنامهاعطایمجوزاقامتپنجساله
بهسپردهگذارانوسرمایهگذارانخارجیشد».
بیژنی توضیح داد« :بــر این اســاس ،افرادی که
حداقلمبلغ ۲۵۰هزار دالریامعادلآنبهارزهای
دیگردربازارسرمایه کشورسرمایهگذاری کنند،به
همراههمسر،فرزندانپسر کمتراز۱۸سالودختر
مجــردوپــدر ومــادر (حدا کثــربــهتعدادپنــجنفر)
مجوزاقامتدریافتخواهند کرد».
مشــاور رئیس ســازمان بورس و اوراق بهــادار در
امور بینالملــلافزود«:در صورتی کهتعــدادافراد
بیش از پنج نفر باشــد ،متقاضــی باید بــه ازای هر
نفــر ،مبلــغ ۵۰هــزار دالر یــا معــادل آن بــه ارزهای
دیگــرموردقبــولبانکمرکــزیســرمایهگذارییا
سپردهگذاریکند».
3کیوسک

ساندی ا کسپرس

تیتر یک :پایان کابوس؟
عکس یک :شــارلوت؛ نوه خاندان سلطنتی  6ساله
شد.
«پایــان کابــوس؟» ســاندی ا کســپرس ایــن ســوال
را در حالــی مطــرح میکند کــه گزارشهــای اقتصادی
میگویــد اقتصــاد انگلیــس پــس از ماههــا محدودیت
قرنطینه در حال «روند» صعودی رشد است.

دبیرکل هالل احمر از ورود یک میلیون دوز وا کسن چینی کرونا به کشور خبر داد

بزرگترین محموله وا کسن توسط هالل احمر وارد کشور شد
شــهروند| دیــروز دبیــرکل جمعیــت هــالاحمر
ورود بزرگتریــن محمولــه وا کســن کرونــا به کشــور
را اعالم کــرد .دبیــرکل جمعیت هاللاحمــر از ورود
بزرگترین محموله وا کســن کرونا از ابتدای شیوع
ویــروس کرونــا تــا کنــون در کشــور بــه وســیله ایــن
جمعیــت از چین بــه ایران خبر داد .محمدحســن
قوســیانمقدم روز یکشــنبه گفــت « :امــروز ایــن
محموله وا کســن کرونا بــه میزان یک میلیــون دوز
از طریق جمعیت صلیب ســرخ چین وارد فرودگاه
امامخمینی(ره)شد».
محمدحســن قوســیانمقدم گفــت« :بــا
گرامیداشــت لیالــی قــدر و ایــام ســوگواری علــوی
و پــوزش از محنــت کادر درمــان و هموطنــان
کــه در ســختترین شــرایط جنــگ اقتصــادی و
دریغهای پزشــکی علیه کشــور صبوری میکنند،
همچنیــن بــا قدردانــی از حمایــت رهبــری معظــم
و ریاســتجمهوری و دولــت تدبیــر و امیــد و دفتــر
ل احمر بزرگترین
ریاستجمهوری ،جمعیت هال 
محموله وا کسن کرونا را وارد کشور کرد».
دبیرکلجمعیتهاللاحمرافزود«:ازهمه کسانی
که در این راه تشــریک مســاعی ارزشمندی داشتند
ازجملــه فدراســیون بینالمللــی جمعیتهــای
هــال احمــر و صلیب ســرخ ،صلیــب ســرخ چین و
همچنینهمکارانمدر هاللاحمربهویژههمکاران
ســازمان تدارکات پزشکی و زیرمجموعه آنکه تالش
شــبانهروزی معمــول داشــتند ،تشــکر و قدردانــی
میکنــم .امیــدوارم ایــن ارتباطــات دوســتانه مایــه
آرامشهموطنانرافراهم کند».
ســخنگوی هــال احمــر خاطرنشــان کــرد:
«پیگیری برای ورود محمولههای بعدی نیز ادامه
خواهــد داشــت تــا بلکــه گوشــهای از نگرانیهــای
هموطنان کاهشیابد».
قوســیانمقدم در پایــان گفــت« :جمعیت هالل
احمــر بــر خــود فــرض میدانــد بــا تمــام ظرفیــت
همچــون گذشــته در کنــار ســایر ســازمانها
و وزارتخانههــا حســب وظیفــه ذاتــی خــود در
حالتهای اضطــرار نقش پیشــتازی را داشــته و با
خطرات و بالیا روبهرو شود».
بــر اســاس ایــن گــزارش ،در شــرایطی خبــر ورود
بزرگترین محموله وا کســن کرونا به کشــور منتشر
شــده اســت که پیشتر رئیس کل بانک مرکزی در
یادداشتی در فضای مجازی از پرداخت ارز واردات
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جمعیتهاللاحمربرخودفرضمیداندباتمامظرفیت
همچون گذشــته در کنــار ســایر ســازمانها و وزارتخانهها
تهــای اضطــرار نقش
حســب وظیفه ذاتــی خــود در حال 
پیشتازیراداشتهوباخطراتوبالیاروبهروشود.

فوری یک میلیون دوز وا کسن کرونا خبر داده بود.
نهماردیبهشتماه،دکترهمتیدر اینبارهاظهار
داشت« :هفته گذشته اعالم کردم که بانک مرکزی
حداقــل  ۱۰۰میلیــون دالر ارز بــرای واردات وا کســن
کرونا تخصیص داده اســت .امروز بنا به درخواســت
وزارت بهداشــت ،اولین پرداخت ارزی برای واردات
فورییکمیلیوندوزاز یکمجموعهچندمیلیون
دوزوا کسن کروناانجامشد».
همچنیــن دیــروز در دویستوبیس ـتودومین
جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به ریاست
حجتاالسالموالمســلمین حســن روحانــی،
رئیسجمهوری ،اقدامات انجامشده برای تأمین
اعتبــار ریالــی و ارزی تأمیــن و خریــد وا کســن مــورد
بحث و بررسی قرار گرفت».
ســرعت بخشــیدن در تولیــد و واردات وا کســن،
تســریع در تخصیــص اعتبــار ارزی و ریالــی از ســوی
بانــک مرکــزی ،هماهنگــی میــان دســتگاههای
مختلف در داخــل و نمایندگیهای ایران در خارج
از کشــور بــرای تســهیل واردات و اســتفاده وزارت
بهداشت و درمان از ظرفیت بخش خصوصی برای
واردات وا کســن ازجمله موضوعــات مورد بحث در
خصوص تأمین وا کسن بود.
رئیسجمهوری با تا کید بــر اولویت تهیه و تأمین
وا کســن در برنامههــای دولــت گفــت« :مقابلــه
بــا کرونــا در گــرو دو اصــل رعایــت دســتورالعملها
و وا کسیناســیون اســت .همــان طــور کــه رعایــت
دســتورالعملها وظیفــه همه اقشــار مردم اســت،
دولت نیز تأمین و ساخت وا کسن را به عنوان اصل
اول همه فعالیتهای خود تعیین کرده است».

2
دولــتبااختصاصارزالزممشــکلتأمینمنابــعرابرای
خرید و واردات واکســن حل کــرده اســت و از این نظر هیچ
یکاز دستگاههایذیربطنبایداجازهدهندتأمینفوری
واکسندرپیچوخممراحلاداریمعطلشود.

روحانــی ادامــه داد« :دولــت بــا اختصــاص ارز
الزم مشــکل تامین منابــع را بــرای خریــد و واردات
وا کســن حل کــرده اســت و از ایــن نظر هیــچ یک از
دســتگاههای ذیربــط نباید اجــازه دهنــد تأمین
فوری وا کســن در پیــچ و خم مراحــل اداری معطل
شود و وا کســن الزم طبق اولویتهای تعیینشده
در اختیار گروههــای مختلف جامعه قــرار گیرد .به
دنبــال تزریــق بــه کادر درمــان ،افــراد در گروههای
ســنی بیــش از  ۶۵ســال و افــراد بــا بیماریهــای
زمین ـهای در اولویت ارایــه خدمات قــرار میگیرند.
ایــن اخبــار در روزهــای گذشــته امیدواریهــای
بیشتری را نسبت به ورود وا کسن خارجی به کشور
ایجاد کرده اســت و به نظر میرســد با طراحیهای
بانــک مرکــزی بــرای نقلوانتقال پــول وا کســن در
روزهای پیش رو این روند ادامه داشته باشد».
پیــش از ایــن چهــار وا کســن کرونــا شــامل
اســپوتنیکوی روســیه ،کووا کســین ســاخت
باهــارات هنــد ،آســترازنکا آ کســفورد ســاخت
 R-pharmروســیه و وا کســن آســترازنکا آ کســفورد
ساخت شــرکت  SKBioکرهجنوبی در کشور مجوز
مصــرف اضطــراری دریافــت کــرده بودنــد .بــا ایــن
حســاب پنج وا کســن کرونا در کشــور مجوز مصرف
اضطراری دریافت کردهاند.
وزارت بهداشــت همچنین روز شــنبه اعالم کرد:
«تــا کنــون ۸۸۹هــزار و  ۹۵نفــر در کشــور دوز اول
وا کســن کرونــا و ۲۱۱هــزار و  ۸۲۲نفــر نیــز دوز دوم
را تزریــق کــرده و وا کســینه شــدهاند ».مجمــوع
وا کسنهای تزریقشده در کشور به یکمیلیون و
۱۰۰هزار و  ۹۱۷دوز رسید.
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تا کنون۸۸۹هزار و ۹۵نفردر کشور دوزاولواکسن کرونا
و۲۱۱هــزار و ۸۲۲نفــر نیــز دوز دوم را تزریق کرده و واکســینه
قشــده در کشــور به
شــدهاند .مجموع واکس ـنهای تزری 
کمیلیونو۱۰۰هزار و۹۱۷دوزرسید.
ی 

نقل قول3
اردکانیان در نشست خبری مشترک با وزیر
برق عراق خبر داد:

تالش برای تأمین منابع ارزی
سبد کواکس
وزیــر نیــرو در خصــوص
مطالبــات ایــران از عراق
در بخــش انــرژی گفت:
«در مقایســه بــا بخــش
گاز ،مطالباتبخشبرق
بسیارعدد کمتریاست
و درحال پیگیری هستیم و وزیر برق عراق امروز
وعــده کردنــد کــه با ســرعت بیشــتری در هــر دو
تهــای خــود را انجــام
بخــش بــرق و گاز پرداخ 
دهند».اردکانیان گفت«:در بخشوا کسنهم
دیروزرئیسجمهوریاسالمیایراناعالم کردند
کــهدولــتجمهــوریاســامیایــرانیکونیــم
میلیارددالربرایوا کسندر نظر گرفتهوباتأیید
وزارت بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــکی
اقدا مهــایالزماز طــرفبانــکمرکــزیصــورت
خواهد گرفتوروسای کمیسیونهایمشترک
همکاریهای اقتصــادی در جاهایی که منابع
مالیداریم،پیگیریتأمیناینمنابعراخواهند
کــرد».او اظهــار داشــت« :بنــده بــه دلیــل ایــن
مسئولیتدر کمیسیونهایمشترکباعراقو
فدراسیونروسیهاین کار رادنبالمیکنموجزو
اولویتهای کاری من بهعنوان وزیر نیرو است.
یکپیگیریمستمرروزانهاست،در عینحالی
که تصمیم داریــم از این محل ،منابــع ارزی الزم
برای ســبد کوا کــس را هــم پرداختکنیــم تا آن
میزان وا کســنی که وزارت بهداشــت نیــاز دارد و
برنامهریزی کردهاند،زودتروارد کشورشود».
مرجان فقیه نصیری مطرح کرد:

کاهشارزشتجارتخارجیبه
کمترینسطحدریکدههاخیر
رئیسموسسهمطالعات
شهــای بازرگانــی
و پژوه 
اظهــار داشــت« :ارزش
تجارتخارجی کشــور در
شهــای صــادرات
بخ 
غیرنفتــی و واردات از
105.9میلیارددالردرسال1390با کاهشمتوسط
ســاالنه3.9درصد ،به 73.9میلیارد دالر در سال
1399رسیدهاست.بنابراینطیایندوره10ساله
شاهدانقباضدرتجارتخارجی کشوربودهایم».
مرجانفقیهنصیریدر موردروندتجاریایراندر
دهه۹۰اظهار کرد«:مطابق گزارشرسمی گمرک،
شهــای
ارزش تجــارت خارجــی کشــور در بخ 
صادراتغیرنفتیووارداتاز105.9میلیارددالردر
سال 1390با کاهشمتوسطســاالنه3.9درصد،
به73.9میلیارددالردرسال1399رسیدهاست».

هشتگ روز

ساندیمیل

عکــسیــک:شــاهزادهشــارلوت؛دختــرویلیــامو کیت6
ساله شده است /تیتر یک :سه قدم عظیم برای بازگشت به
زندگیعــادی/مراحلبعدیبرنامههایمقابلــهباویروس
کرونا در بســیاری از صفحات نخســت روزنامههای یکشنبه
وجــود دارد .ســاندیمیل این برنام ههــا را «ســه قدم عظیم
برای بازگشــت به زندگی عادی» خوانده است.این گزارش
میگوید که نخستوزیر قول میدهد از  17می محدودیت
عزاداراندر مراسمتشییعجنازهراحذف کند.

ساندیتایمز

تیتــر یــک :برنامــه سیســتم ســامت انگلیــس بــرای
وا کسیناســیون دانشآمــوزان /عکــس یــک :پرنســس
شــارلوت  6ســاله /ســاندیتایمز میگویــد کــه مقامــات
بهداشــتی انگلیــس در حــال تهیــه نقش ـههایی بــرای ارایــه
وا کســن فایــزر بــه دانشآمــوزان مــدارس متوســطه از مــاه
سپتامبر هســتند .این گزارش ادعا میکند اسناد «سناریوی
برنامهریــزی اصلــی» کــه توســط سیســتم درمان و ســامت
جمعآوری شده شامل پیشــنهاد تزریق یک دوز به کودکان
12سالهوباالتردر زمانشروعسالتحصیلیجدیداست.

 #شب_ قدر

هالل_ احمر

«بزرگترینمحمولهبایکمیلیوندوز#وا کسن_کرونایتولیدچینباهمکاریصلیب
ســرخ به وســیله هالل احمر وارد فرودگاه تهران شــد .گفتن از هفته آینده وا کسیناســیون
هفتادوپنجسالههاشروعمیشه!»یا«اینکههاللاحمرظرفچندروز تونستهبهاندازه کل
وزارتبهداشتوا کسنوارد کنهیهخداقوتبایدبهشون گفتویهباخودتچندچندی
بهوزارتبهداشت».یا«خبرخوباینکهامروزمحمولهیکمیلیوندوزیوا کسنواردایران
شد.هاللاحمراینمحمولهرواز چینخریداریووارد کرده».یا«هاللاحمربرایاین کار از
پشتیبانیهمهنهادهاازجملهوزارتبهداشتوخارجهبرخوردار بودهوهست».یا«هالل
احمرطیچندروز بهاندازه ۳ماه#وزارت_بهداشتوا کسن#کروناوارد کرد».یا«پیشتازی
هاللاحمردر عرصهوارداتوا کسن کرونا.ورودیکمیلیونو 400هزار دوز#وا کسندر کمتر
از یک ماه .هاللاحمر ایران در کمتر از یک ماه از دریافت مجوز واردات وا کســن توانســت با
حمایتصلیبسرخچینیکمیلیونو400هزاردوزوا کسن کرونابه کشوروارد کند».
ب قدر انســان یک شــبه ره هشــتاد ســاله میرود ،این راه دشــوار نیســت .ا گر دشوار
«در ش ـ 
بــود ما را دعوت نمیکردند .دشــواری مال کســی اســت کــه کولهبار خــود را بــر دوش دارد .ا گر
یشــود .وقتی ســبک شــد ،پروازش آسان است!»
بار #خودبینی را به زمین بگذارد ،ســبک م 
یا «برای هر کســی ،شــب قــدر آن زمانی اســت که به شــناخت منزلت خود و هســتی پــی برد و
قدر الهی را درک کند».یا «از شــب قدر امسال تا شب قدر ســال بعد برا خودتون برنامه بریزید.
ســبک ولی بهش مداومــت کنیــد .خودتونــو ول نکنید ».یــا «ســنگینی حقالناس بــا الغوث
الغوث و قرآن به سر گرفتن پا ک نمیشه .یادمان باشد حقالناس تنها حقی است که خداوند
از آن نمیگذرد مگر اینکه آن حق ادا شــود .حتی ا گر شــما در شــب قدر توبــه کنید ،حقالناس
بخشیده نمیشود .مراقب باشیم حقی از کسی ضایع نکنیم».

