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اعالم جزئیات
اقامت در ایران با
خرید سهام

در جلسه هفته گذشته رئیس سازمان
بورس با هیات دولت ده پیشنهاد در جهت
حمایت از سهامداران خرد ،حمایت از بازار و
توسعه بسترهای سرمایهگذاری داده شد که
سه مورد از این پیشنهادها تصویب و به مرحله
اجرا رسیدهاند و  ۷مورد مابقی نیز با هماهنگی
اقتصادی سران سه قوه اجرایی میشود.بهادر
بیژنی ،جانشین رئیس سازمان در امور بینالملل
و سرمایهگذاری خارجی درباره شرایط کسب
اقامت ایران با خرید سهام گفت :به سرمایهگذاران
خارجی که مبلغ  ۲۵۰هزار دالر (یا معادل آن
ارزهای دیگر مورد قبول بانک مرکزی) را با
خرید سهام یا دیگر محصوالت در بازار سرمایه
سرمایهگذاری کنند مجوز اقامت پنج ساله تعلق
میگیرد.این افراد میتوانند حداکثر تا پنج نفر از
اعضای خانواده خود (همسر ،فرزندان پسر زیر۱۸
سال ،پدر و مادر) را تحت اقامت خود به ایران
بیاورند؛ و اگر بخواهند اقامت عضو بیشتری عالوه
بر این  ۵نفر را داشته باشند باید به ازای هر نفر
 ۵۰هزار دالر بیشتر در بازار سرمایهگذاری کنند.
وی در این مورد افزود :طول دوره سرمایهگذاری و
اقامت  ۵ساله و قابل تمدید است.بیژنی در بخش
دیگری بیان کرد :بسیاری از افراد با انگیزه کسب
مجوزهای فیپا ( )FIPAکه از سوی سازمان
سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی
ایران صادر میشود تمایل به کسب اقامت ایران
را دارند تا سرمایه خود را به نوعی بیمه کنند و
از خطرات احتمالی مصادره دور نگه دارن و از
مزایی که دولت ایران در اختیارشان قرار میدهد
استفادهکنند.

ضربهسنگيندولتبهبخشکشاورزي؛

نگراني از داللبازي در بازار گندم
کارشناسان و فعاالن بخش کشاورزي جايزه هزار توماني دولت را نه تنها راه گشاي حل مسائل بازار نميدانند
بلکه معتقدند دولت با تصميمات ديرهنگام خود به داللبازي در بازار گندم دامن زده است.
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کاهشتقاضايکاذب
سرمايهگذاري
در بازار خودرو
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سرمقاله

گزارش عراقچی از روند مذاکرات:

با دیدن واکنشهای دلواپسان به ویژه
نمایندگان مجلس نسبت به مذاکرات وین
و احتمال باالی توافق میان ایران و آمریکا بر
سر بازگشت به برجام ،یاد یک تبلیغات قدیمی
تلویزیون افتادم .تبلیغی که یک شرکت بیمه آن
را ساخته بود و در آن فرد بیمه کننده و راننده
تصادف کرده میخواندند:
«-چرا هستی ناراحت؟ جبران میشه
خسارت.
 +ماشینمو نگاه کن فکری به حال ما کن.
 عقل سلیم در اینه ،ماشین خود کنبیمه .وقتی رسید خسارت ،بیمه کند حمایت»....
االن هم باید از این افراد پرسید چرا
ناراحت هستید؟ عقل سلیم میگوید در این
برهه زمانی ،ما احتیاج به رسیدن به یک توافق
با ثبات با آمریکا برسر برجام داریم.
کافی است دوران برجام را با زمانی که
ترامپ از توافق هستهای خارج شد ،مقایسه
کنید .دورانی که قیمت دالر به مدت  4سال
ثابت ماند و مردم کمتر با تغییر قیمتها روبرو
بودند .بعد از خروج آمریکا از برجام ،داستان
برعکس شد و مردم شاهد رشد عجیب غریب
دالر و باال رفتن هر روزه قیمتها بودند.
ماجرا خیلی پیچیده نیست .ما برای
سروسامان دادن به اقتصاد فشل این روزهای
کشور ،احتیاج به یک توافق خوب داریم.
همانگونه که یک راننده تصادف کرده برای
جبران خسارت وارد شده به ماشین خود احتیاج
به یک بیمه مناسب برای پرداخت هزینهها دارد.
دلواپسان پارلمان و خارج از مجلس هم
به خوبی میدانند که کشور نیاز به یک توافق
بزرگ با آمریکا و کشورهای اروپایی دارد اما
دوست ندارند این کار دوباره با دستان روحانی و
ظریف انجام شود .آنها با خود میگویند این همه
صبر کردهایم این چند ماه هم روش و بعد از
تشکیل دولت جدید ،خودمان با روش خودمان
با بایدن مذاکره میکنیم.
با این تفکر معیشت مردم به گروگان
گرفته میشود تا نتایج انتخابات مشخص شود.
این درحالی است که اگر امروز توافق را انجام
بدهیم ،بهتر از فرداست.
هنوز اتفاقی در وین نیفتاده است اما
میشود امید را در چشمان مردم کوچه و بازار
دید .آنها درهرجا هستند از این مذاکره حرف
میزنند و میگوید که انشاهلل توافق کنند تا
مشکالت ما حل شود.
مردم هم میدانند برجام ،وضعیت زندگی
آنها را بهتر خواهد کرد .آنها در این مدت دیدهاند
که تحریمها چه بالیی سر زندگیشان میآورد،
پس دوست دارند که هرچه زودتر دوست ابر
تحریمها از سر ایران برداشته شود.
دلواپسان ،یک روز به میان مردم بروند.
مردم کوچه و بازار منظورم است نه آنهایی
که دورهشان کردهاند و مثل خودشان فکر
میکنند .مترو سوار شوند ،در بیآرتی با حفظ
پروتکلهای بهداشتی کنار مردم بنشینند ،در
بازار قدم بزنند و با مغازهدارها حرف بزنند
تا متوجه نظر مردم در مورد برجام و توافق
هستهای شوند.
بازگشت به برجام ،فعال بهترین نسخه
موجود است .پس بهتر است اجازه بدهید تیم
مذاکره کننده در وین کار خود را انجام دهد تا
مردم شاهد گشایشهای اقتصادی باشند.

یادداشت
آقای جهانگیری درباره اصرار دولت
بر توزیع رانت توضیح دهید!

آقایان دلواپس! چرا هستید ناراحت؟
جبران میشه خسارت

مصطفی داننده

نخستين
کليد طاليي براي
نفت ايران

يک کارشناس ارشد حوزه انرژي
معتقد است درصورت رفع تحريم ها ايران
مشکلي از نظر فني براي بازگشت به بازار
ندارد اما ممکن است موانعي از سوي
غول هاي نفتي وجود داشته باشد که
بايد مديريت شود ،هرچند آسان نيست
اما بازگشت ايران امري شدني است و مي
توانيم منتظر تحقق آن باشيم.
سيدمهدي حسيني ،با اشاره به
چالش ها و موانع موجود براي ورود ايران
به بازار نفت ،اظهار کرد :ظرفيت توليد
اسمي نفت ايران حدود  4ميليون و 200
هزار بشکه است يعني ايران مي تواند تا
اين ميزان نفت توليد کند...
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روزنامهنگار
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موافقت با خروج اکثر افراد
تحت تحریم از فهرست تحریمها
2

پیش بینی نظام رتبه بندی
معلمان در بودجه امسال

رئیس مجلس شورای اسالمی با تاکید بر حفظ
شان و منزلت معلمان تاکید کرد :در بودجه امسال،
نظام رتبه بندی معلمان هم پیش بینی شده است.
آقای قالیباف در دیدار تصویری با معلمان
برگزیده کشور همزمان با روز معلم و سالروز شهادت
شهید مطهری با قدردانی از تالشهای معلمان در
شرایط سخت کرونایی گفت :در دوران انقالب و دفاع
مقدس هم معلمان و دانش آموزان بزرگترین قشری
بودند که شهید دادند.
وی افزود :همزمان با شیوع بیماری کرونا
معلمان با یک سرعت غیرقابل باور همراه با بخشهای
مختلف در حوزههای فنی و زیرساختی خودشان را
پیدا کردند و کار درخشانی انجام دادند.
رئیس مجلس شورای اسالمی گفت :معلمان
در روزهای سخت با تالش خودشان کم توجهی ما
مسئوالن را جبران کردند و نشان دادند که شغلشان
همان شغل انبیاء است.
وی افزود :بخش قابل توجهی از دانش آموزان
هم به خاطر نبود زیرساختها و محرومیت و فشار
اقتصادی امکان استفاده از فضای مجازی را برای
تحصیل ندارند که از این بابت ما مسئوالن شرمنده
ایم.
آقای قالیباف گفت :با ادامه شیوع بیماری
کرونا ما نگران جا ماندن این گروه از دانش آموزان
از تحصیل هستیم ،زیرا این یک خطر جدی است.
رئیس مجلس افزود :در عین حال در بودجه
سال  ۱۴۰۰ردیفی برای خرید امکانات و تجهیزات
آموزشی در مناطق محروم دیده شده است.
وی با اشاره به اینکه نقش تربیتی معلمان در
دورههای راهنمایی و دبیرستان از پدر و مادرها بیشتر
است گفت :دانش آموزان همه آینده خودشان را در
این دوران در چهره معلمان میبینند.آقای قالیباف
تصریح کرد :اگر سند تحول آموزش و پرورش قرار
است اجرا شود اجرای صحیح آن در گرو حفظ
منزلت و شان معلمان در جامعه است و همه ما در هر
مسئولیتی مخاطب اصلی این موضوع هستیم.
رئیس مجلس شورای اسالمی گفت :بیان
مشکالت در جای خود خوب است ،اما همه از
مسئوالن راه حل و اقدام انتظار دارند.
وی با ابراز تاسف از اینکه در  ۴دهه گذشته
آموزش و پرورش در اولویت نبوده است گفت :اگر
تربیت ،آموزش و معلمان مهم هستند باید در اولویت
جامعه قرار گیرند.آقای قالیباف گفت :باید به معلمان
جامعه حساب پس دهیم و باید دولت آینده هم با
همین نگاه آماده خدمت باشد.رئیس مجلس شورای
اسالمی افزود :به همین دلیل هر کدام در جایگاه
خودمان در عمل باید آموزش و پرورش را در اولویت
قرار دهیم ،زیرا این موضوعی است که در ثبات کشور
و انقالبمان ریشه دوانده است.وی تصریح کرد :ما باید
به آموزش و پرورش بعنوان دستگاه سرمایهای نگاه
کنیم نه دستگاه هزینهای.
آقای قالیباف نظام اداری و بروکراسی را از موانع
جدی در کشور به ویژه در آموزش و پرورش دانست و
گفت :این بروکراسی در همه بخشها زنجیری بر پای
مردم و دست مدیران شده است ،اگر این بروکراسی
برداشته نشود در سند تحول هم نمیتوانیم کار
زیادی از پیش ببریم.

استاد و تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفت و گو با «اخبار صنعت»؛

الینحلشدنمشکالتباعدمکاهش
نرختورمدراقتصادایران
3

جعفر قادری
اقتصاددانوعضوکمیسیون
برنامه،بودجهومحاسباتمجلس

مساله کاهش نرخ ارز و تاثیرات آن
بر اقتصاد کشور یک موضوع مشخص
است که مجلس شورای اسالمی تا
کنون هیچ محدودیتی دراین موضوع
برای دولت قائل نشده است ،در حالی
که معاون اول رئیس جمهور آقای
جهانگیری بدون اشاره به واقعیتی که
پشت این موضوع است مجلس را به این
موضوع متهم کرده که مجلسی ها اجازه
کاهش نرخ ارز رابه دولت نمی دهند در
حالی که این موضوع وارونه عنوان شده
و واقعیت آن که مجلس از توزیع رانت
ارزی توسط دولت جلوگیری به عمل
آورده را بر زبان نیاورده است.
قطعا در مجلس شورای اسالمی تا
کنون یک مصوبه محدود کننده برای
کاهش نرخ ارز در مجلس بررسی هم نشده
چه برسد به تصویب ،آنچه در واقع مورد
اعتراض دولت است و عنوان جلوگیری از
کاهش نرخ ارز روی آن گذاشته شده است،
موضوع قیمت ارز نیمایی و ای تی اس است
که دولتی ها به دنبال توزیع رانت از این
محل هستند که مجلس شورای اسالمی در
برابر این موضوع برای حفظ منافع عموم
ملت ایستادگی کرده است.
دولت تالش می کند تا مجلس
شورای اسالمی را به این موضوع راضی
کند که ارز ای تی اس و ارز نیمایی
را کمتر از نرخ معمول بازار به برخی
صرافی های مورد نظر خود بدهد ،به این
معنا که دولت به دنبال ایجاد یک فاصله
معنا دار قیمتی برای اعطای ارز به برخی
صرافی هاست که قطعا به رانت بزرگی
منجر می شود ،لذا مجلس یازدهم در
برابر خواسته دولت ایستادگی کرد تا
مانع از ایجاد عدد بزرگی دراعطای ارز
ای تی اس توسط دولت به عده معدودی
شود.
بهتر بود آقای جهانگیری به جای
اشاره به موضوعی که واقعیت ندارد به این
موضوع می پرداخت که مجلس شورای
اسالمی در برابر خواسته دولت ایستادگی
کرد .دولت مایل بود تا با دست باز رانت
بزرگی را برای برخی از صرافی ها ایجاد
کند ،در صورتی که بانک مرکزی می تواند
نرخ ای تی اس را کاهش دهد و متناسب
با کاهش نرخ ارز قیمت های بعدی را به
صورت مشخص بدون اعطای رانت مشخص
کند.
لذا بهتر است آقای جهانگیری به
این موضوع ورود می کرد که دولت به
نوعی به ایجاد محدودیتی که مجلس
شورای اسالمی برای توزیع رانت ارزی
ایجاد کرده معترض است ،در حالی که
دولتی ها مایل هستند  3هزار تومان
زیر قیمت ارز نیمایی ،ارز زیادی را به
صرافی های مورد نظر خود بدهند اما
مجلس شورای اسالمی بر این موضوع
تاکید دارد که کاهش نرخ ارز باید به
صورت تدریجی باشد و برای همه یکسان
باشد بدون اینکه رانتی ایجاد شود و
حقی از ملت ایران تضییع شود.

