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بازداشت ۱۰شهروند خارجی در ترکیه به اتهام همکاری با داعش

نیروهای امنیتی ترکیه  ۱۰شهروند خارجی را به اتهام همکاری با داعش بازداشت کردند.
به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک،این خبر را خبرگزاری آناتولی به نقل از
منابع آگاه خبر داد .آناتولی گزارش داد که این بازداشتها طی  ۱۲عملیات متفاوت در
استانبول برای بازداشت  ۱۶تن صورت گرفت که طی آن تاکنون  ۱۰نفر دستگیر شدند .بنا
به گزارش آناتولی ،چندین مدرک دیجیتال نیز در این عملیات ضبط شده است.

روی خط آفتاب

88318556-88318555
پیام کوتاه3000141427 :

 -1935ای��ن مجل��س که خ��ود را انقالبی
میداند خیلی ه��م ادعا دارند اولین مجلس
نخبه ما هستند ،آیا توجه نمیکنند که این
کاری که در مورد پروتکل الحاقی انجام دادند
به نفع ماست؟ ()12/5
 -1933چرا آقای قائدی در جلسات تمرین
تیم ش��رکت نمیکن��د؟ چ��ون از تیمهای
خارجی پیش��نهاد دارد؟ اگر میخواهد برود.
بهتر است تا اینکه تقاضای مبلغهای آنچنانی
از تیم خود بکند)12/5( .
 -1742از کهگیلوی��ه و بویراحم��د تماس
میگیرم .آقای روحانی اگر به هر خانوادهای
 500هزار تومان هم پول بدهی مردم به شما
توجه نمیکنند)12/5( .
 -1049س�لام به آفتاب همیشه تابان یزد.
س��والی دارم .چرا ما انسانها تابع چند تکه
آهن اتومبیل هس��تیم یا اتومبیل تابع من؟
چرا برای رفتن به شهر و زادگاه من به جای
تکیه بر شناسنامه من به شماره ماشین توجه
میکنند؟ ()12/5
 -1018م��ا چ��را باید در مورد آم��ار ابتال یا
فوتیهای کرونا با آمریکا مقایسه کنیم؟ باید
با کشورهای آسیایی مقایسه کنیم)12/5( .
 -1922وقتی مس��ئوالن خودمان در داخل
کش��ور به یک وحدت رویه نمیرسند با هم
تبادل افکار کنند چگونه انتظار داریم منافع
مل��ی م��ا را در تعامل با دنی��ا حفظ کنند؟
مجلس یک ح��رف میزند دولت یک حرف
می زند و )12/6( ...
 -1658وزیر بهداش��ت یک حرفی زدند اما
قصد و نیتی نداش��ته .قصد توهین نداشته.
خب او هم خسته شده چرا برخیها جنجال
درست میکنند؟ این وزیر بهداشت یک سال
اس��ت بیشترین سختیها را تحمل میکند.
()12/6
 -1436از شهرس��تان ن��ور تماس میگیرم.
خدمت آق��ای حدادعادل ضم��ن احترامی
که برای او قائل هس��تم به ایش��ان میگویم
در مورد آقای احمدینژاد و انتخابات بس��یار
اشتباه میکنید .آقای احمدینژاد طرفداران
زیادی دارد)12/6( .
 -1355اگر قرار اس��ت پولهای ما در کره یا
ژاپن آزاد ش��ود پولهای ما در چین هم باید
آزاد شود)12/6( .
 -1244عرض��م با آقای احمدینژاد اس��ت.
چ��را به وی نمیگویند تو از این کش��ور چه
میخواهی؟ تو باز هم میخواهی کش��ور را
به هم بریزی؟ چرا به کش��ورهای دیگر نامه
میدهی؟ تو االن مگر چه کارهای؟ ()12/6
 -1108برخی کش��ورها حتی کش��ورهای
کوچ��ک واکس��ن را برای مردمش��ان تهیه
کردهاند اما ما هنوز در خم صد کوچه هستیم.
()12/6
 -2126آمری��کا ادع��ا میکند ب��رای انتقال
واکس��ن به ایران هیچ معذوریتی ندارند .آیا
ای��ن امکان دارد؟ ما میتوانیم از منابع بلوکه
شده خود در برخی کشورها واکسن بخریم.
()12/7
 -1411دولت س��ابق آمریکا نسبت به تمام
جنایتهای آل سعود سکوت کرد چون چشم
به دالرهای عربستان دوخته بود)12/7( .
 -1410وقتی آدمی دنبال فقط مال پرستی
باش��د هیچ وجدان و انصافی نخواهد داشت.
()12/7
 -0831مق��ررات و پروتکلهای کرونایی را
بای��د در این  2ماه اخیر جدیتر میگرفتند.
یک س��هلانگاریهایی صورت گرفته است.
برخیها پروتکلها را اص�لا رعایت نکردند.
()12/8
 -0712آق��ای عل��ی کریمی! چ��را متوجه
نیستید برخیها دوست ندارند شما به پست
و مقامی در فدراسیون برسید)12/8( .
 -2325تا چیزی هنوز کامل مشخص نشده
مسئوالن وعده به مردم ندهند و دل مردم را
الکی خوش نکنند)12/8( .
 -2320حمله آمریکا به بخشهایی از خاک
سوریه یک اشتباه بزرگ از سوی دولت جدید
آمریکا بود)12/8( .
 -2317مردم به خاط��ر برخی خبرهای به
نسبت مثبت منتظر شوک ارزانی بودند ،اما
متاسفانه فعال خبری نیست .همه کاالها هم
گران است .گوشت هم گرانتر شد)12/8( .
 -2312آق��ای واعظ��ی گفتهاند من نگفتم
دالر را گران کردیم که کش��ور را اداره کنیم.
به ایش��ان میگویم تحت هر شرایطی فشار
زیادی به مردم وارد شد)12/8( .
 -2310در برخی کشورها افراد بدون ماسک
جریمه میش��وند .آیا در کشور ما هم چنین
است؟ ()12/8
 -2301وی��روس کرونا نش��ان داد که دما و

س��رما و گرما بر آن هیچ تاثیری ندارد .پس
کسی دلخوش به افزایش دما نباشد .مگر در
بهار و تابس��تان این ویروس کاهش داشت؟
()12/8
 -2250آی��ا واردات خودرو در س��ال جدید
آزاد میش��ود؟ چه ش��رایطی ب��رای واردات
گذاشتهاند؟ ()12/8
 -2246این احتم��ال وجود دارد با توجه به
نوامی��دی مردم از حل مش��کالت ،انتخابات
شورانگیزی وجود نداشته باشد)12/8( .
 -2235واقع��ا این وض��ع افزایش قیمتها
و نرخ کاالهای اساس��ی م��ردم یک افتضاح
اقتصادی است)12/8( .
 -2225برخی از دشمنان ما در غرب سعی
در ایجاد مانع ب��رای اجرای برجام میکنند.
دولت باید با هوش��مندی مقابل نیرنگ آنها
بایستد)12/8( .
 -2210نایب قهرمانی سرکار خانم بانو زهرا
نعمتی را در مسابقات پاراتیروکمان تبریک
میگوییم .به امید موفقیتهای بیشتر ایشان
و بانوان ورزشکارمان در مسابقات بینالمللی.
()12/8
 -2150چرا برخیها در جامعه ناامیدی ایجاد
میکنند میگویند هیچ اصالح طلبی تایید
صالحیت نمیشود؟ مگر چنین چیزی امکان
دارد؟ ()12/8
 -2142مردمی که درگیر معیشت هستند
دل خوشی از زندگی ندارند چگونه دل به یک
کاندیدا برای انتخابات ببندند؟ ()12/8
 -2135آق��ای رضایی! حرفهای ش��ما به
رئیسجمهور جنبه شعاری و تبلیغاتی دارد.
()12/8
 -2121ای��ن نگران��ی وج��ود دارد بایدن از
تحریمها به عنوان ی��ک ابزار در مقابل ایران
استفاده کند)12/8( .
 -2110آقای واعظی! دولت چه دنبال گران
کردن ارز بوده یا نبوده مهم گران شدن نرخ
ارز و فشار به مردم است)12/8( .
 -2047چرا آقای ژوزف بورل رئیس اتحادیه
سیاست خارجی اروپا چند پهلو حرف میزند
و مانع سرراه برجام میگذارد؟ چرا نگران عدم
تعهد اروپاییها به برجام نمیشود؟ ()12/8
 -2035همه مردم دوست دارند برجام احیا
شود رونق اقتصادی شکل بگیرد .تنشهای
جهانی کاهش یابد .مردم با امید زندگی کنند.
()12/8
 -2021طبق برنامه دولت بیشتر مردم تا چه
زمانی واکسینه خواهند شد؟ ()12/8
 -2012از رفتاره��ای اخیر دولت آمریکا که
چندان بویی از بازگشت به دیپلماسی دیده
نمیشود)12/8( .
 -2011ب��ا این رفتاره��ای آقای قالیباف در
مجل��س جای آقای الریجانی رئیس س��ابق
مجلس واقعا خالی است)12/8( .
 -1945الزام سلبریتیها به پرداخت مالیات
حرک��ت جالبی ب��ود .اما این بای��د در مورد
بس��یاری از آدمهای بانف��وذ که فرار مالیاتی
دارند هم الزامی شود)12/8( .
 -1921یک اتفاق عجیب در بازار ارز رخ داده
و کس��ی خریدار نیست .همه اینها به خاطر
نوس��انات بازار در واکنش به مسائل خارجی
است)12/8( .
 -1910هر واکس��نی که تایید ش��ده است
مجوز دارد را در اختیار مردم قرار بدهند .مهم
تامین سالمت شهروندان است)12/8( .
 -1831وی��روس کرونا س��بک زندگی ما را
تغییر داده .چارهای هم جز مراعات و رعایت
پروتکلها نداریم .این وظیفه همه ماس��ت.
()12/8
 -1810چرا این همه کشورها در مورد ایران
بحث و گفتگو میکنند ،اما عمال کاری برای
برجام نمیکنند؟ ()12/8
 -1651آیا طرح حذف دفترچه بیمه تامین
اجتماعی به بنبست میرسد؟ ()12/8
 -1630آمریکاییها به شکست سیاست فشار
حداکثری اعتراف کردند ،اما هنوز هیچ کاری
برای احیای برجام نکردند)12/8( .
 -1620حمله آمریکا به س��وریه را محکوم
میکنی��م این کار با ه��ر هدفی توجیهپذیر
نیست)12/8( .
 -1610این روزها همه چیز پول اس��ت .هر
کسی هم به فکر جیب خود است .اگر برخی
بازیکنان فوتبال در اعتراض به عدم افزایش
مبلغ قرارداد به تمرینات تیم نمیروند جای
تعجب ن��دارد .پول ح��رف اول را میزند نه
تعصب به باشگاه)12/8( .
 -1521چرا برخی قوانین ما با برخی کشورها
مغایر اس��ت .درحالی که باید افراد سالمند و
پیرها در اولویت واکس��ن باش��ند ،چرا اینجا
چنین نیست؟ ()12/8
پیامهای مردمی در صفحات 8-2

دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  ۳۰۰۰۱۴۱۴۲7در میان بگذارید.

خبر
نماین��ده کارگران در ش��ورای عالی کار خب��ر از ورود
به مصادیق مزد  ۱۴۰۰از دوش��نبه آینده داد و گفت:
از مصوبات جلس��ه روز گذش��ته بود که مزد  ۱۴۰۰به
صورت ملی تعیین ش��ود و تعیین مزد منطقهای برای
س��ال آینده رد شد .به گزارش تس��نیم ،علی خدایی،
نماینده کارگران در ش��ورای عالی کار درباره جلسه شورای عالی
کار گفت:گ��زارش کمیته مزد مطرح و س��ایر آمارهای اقتصادی
مرتبط با تعیین مزد بررسی ش��د .وی ادامه داد :گزارش موسسه

آخرین خبر از تعیین مزد ۱۴۰۰؛ تعیین مزد منطقهای رد شد

پژوهش تأمین اجتماعی در خصوص مزد منطقهای
ارائه ش��ده و مورد بحث ق��رار گرفت .اما مورد تأیید
نش��د .خدایی درباره مصوبات جلس��ه روز گذش��ته
ش��ورای عال��ی کار گفت :مق��رر ش��د پژوهش در
م��ورد مزد منطقهای با حض��ور نمایندگان کارگری
و کارفرمای��ی ادام��ه پی��دا کند.همچنین تعیین م��زد  ۱۴۰۰به
صورت ملی خواهد بود ,جلس��ه آتی ش��ورای عالی کار و ورود به
مصادیق مزد در روز دوش��نبه آینده خواهد بود .نماینده کارگران

در شورای عالی کار افزود :براساس قانون کار مرجع تعیینکننده
دس��تمزد کارگران ش��ورای عالی کار اس��ت و ش��ورای عالی کار
متش��کل از نمایندههای کارگری ،کارفرمایی و دولت اس��ت .این
ش��ورا باید براس��اس دو مؤلفه دس��تمزد کارگران را تعیین کند
ک��ه مؤلفه اول توجه به نرخ تورم اس��ت و مؤلف��ه دوم قانون آمره
محسوب میشود و براساس آن مزد تعیین شده بدون ویژگیهای
جسمی و نوع کار محوله باید حداقل هزینههای زندگی را تأمین
کند.

گفتگو با مسئول یک سردخانه

مرگ را حس میکنم ،اما منتظرش نیستم!

آفت�اب ی�زد -آرزو س�لطانی:همراه با جنازهای ک��ه بر روی یک
برانکارد وداخل تابوتی گذاش��ته اس��ت از سرد خانه خارج میشود با
خونس��ردی پارچه را کنار میزند و از بس��تگان جنازه سوال میکند
خودش است؟ بعد از تایید به آنها تسلیت میگوید و ادامه میدهد:
ش��ما به دنبال انجام کارهای مربوطه بروید م��ن با راننده هماهنگ
میکنم و جنازه را میفرستم  ...او مسئول سرد خانه بیمارستان است.
جث��های الغر اندام و موهای خلوتی دارد .در ابتدای کارش از مردهها
میترس��یده االن عادت کرده و میگوید زندهها بیش��تر ترس دارند.
برای او برخی از اجس��اد ترسناک هستند مانند برخی از جنازههایی
که سوخته و یا تصادفهای بدجور کرده اند که حتی خانواده شان از
دیدن آنها میترسند .او ادامه میدهد :جنازهای به یاد دارم که سر از
تنش جدا شده بود برای تحویل خودم سر را در ملحفه و کنار بدنش
پیچیدم وقتی که خواستیم ان را داخل ماشین بگذاریم سر از تن جدا
شد کف ماشین افتاد هر کس کنار من بود و حتی راننده هم از ترس
فرار کرد سررا در جایش گذاشتم و نزد اقوامش فرستادم.
در حالی که چش��مانش سرخ شده اس��ت ادامه میدهد :به یاددارم
جن��ازهای که در اثر تصادف کام ً
ال س��وخته بود که تا مدتها بعد در
سرد خانه بوی "کباب" میآمد .به اندازهای که تا مدت زیادی گوشت
نمیخریدم ،کباب نمیخوردم.
یا حتی جنازه خانمی را که ش��کمش پاره ش��ده و تمام روده هایش
بی��رون ریخته بود که زیور االت زیادی داش��ت و بس��تگانش جرات
نمیکردن��د ک��ه برای جدا ک��ردن و تحویل گرفتن زی��ورآالت به او
نزدیک ش��وند.یک قطره اشک گوشه چشمش مینشیند و ازبدترین
خاطره اش میگوید :دیدن جنازه یک کودک افغانستانی که شباهت
زیادی به پسرم داشت باعث شد که از حال بروم .اوکه گاهی به کمک
تکنیس��ین پزشک قانونی شکم اجس��اد را باز میکند؛ دست زدن به
اندامه��ای داخلی بدن م��ردگان را لذتی میداند که هر کس قادر به
انجام آن نیست و دیدن این همه رگ و پی که نشانه قدرت خدا است
برایش جای شکرگزاری دارد و زیباترین اندامهای داخلی را قلب و ریه

رضا ،مس��ئول این س��رد خان��ه از بس��تگان برخی از
جنازهه��ا دلخور اس��ت و میگوید :جنازهه��ا قبال کد
شناس��ایی نداشتند و با تش��خیص خانواده تحویل داده
میشدندبه یاد دارم خانوادهای برا تحویل گرفتن جنازه
مادرشان به این جا آمده بودند .به گمانم  ۸نفر بودند؛
جنازهای را نشانشان دادم دو نفرشان بیهوش شدند ،اما
بقیه تایید کردند .جنازه را بردند و از قضا موقع تشییع
جنازه ،خواهرمیت برای خدا حافظی در خواست دیدن
صورت فوت شده را کرده بود که وقتی روی میت را باز
کرده بودند دیدند که این جنازه متعلق به آنها نیست
میداند و حتی وجود جنین در شکم خانمهایی که باردار هستند نیز
برایش جذابیت دارد .رضا میگوید وقتی ش��کم جنازهها باز میشود
ب��وی خاصی دارد که هر کس نمیتواند تحم��ل کند و برای آرامش
بر روی جس��د و کاناله��ای کولر گالب دو آتش��ه میریزیم کولر را
روشن میکنیم تا بهتر بتوانیم کارمان را انجام دهیم .رضا مسئول این
س��رد خانه از بس��تگان برخ��ی از جنازهها دلخور اس��ت و میگوید:

جنازهها قبال کد شناسایی نداشتند و با تشخیص خانواده تحویل داده
میشدند .به یاد دارم خانوادهای برا تحویل گرفتن جنازه مادرشان به
این جا آمده بودند .به گمانم  ۸نفر بودند؛ جنازهای را نشانش��ان دادم
دو نفرشان بیهوش شدند ،اما بقیه تایید کردند .جنازه را بردند و از قضا
موقع تش��ییع جنازه خواهر میت برای خداحافظی درخواست دیدن
صورت فوت ش��ده را کرده بود که وقتی روی میت را باز کرده بودند
دیدند که این جنازه متعلق به آنها نیس��ت .به سراغ رضا آمده او را
کتک زدند و انها فکر میکردند جنازه را جابجا کرده است .او ادامه
میده��د :در دوران کرونا که برخی از روزها  ۱۲تا  ۱۳جنازه تحویل
میدادم و گاهی در یک ماشین با  ۴جنازه برای حمل قرار میدادیم؛
طبق دس��تور قانون میبایس��ت جنازههای مبتال به کرونا را فقط به
آمبوالنس شهرداری تحویل بدهم خانوادههایی به اینجا میآمدند و با
من بحث میکردند که جنازه مان را به خودمان بده و فکر میکردند
من مقصر هستم و من را تهدید میکردند.
رضا در این این سرد خانه میزبان پدر ،مادر ،برادر و بستگان دیگرش
هم بوده است ،اما برایش هیچ فرقی با جنازههای دیگر نداشته اند به
جز غم از دست دادن آنها ومعتقد است باید مسئولین سرد خانهها
به جنازهها احت��رام بگذارند ،چون هر جنازه برای خانواده اش عزیزو
برای من قابل احترام اس��ت .چون در برخی سردخانهها دیده ام که
جنازه را داخل تابوت پرت میکنند .رضا در کودکی شغل معلمی را
دوست داشته است ،اما بنا به دالیلی درس را ترک کرده و دو پسرش
از ش��غل او اطالع دقیق ندارند ،میگوید به دلیل شرایط سختی که
وج��ود دارد نمیخواهد که فرزندانش راه او را ادامه دهند.او میگوید:
من کارم را دوس��ت دارم و در قبال انجام آن حقوق میگیرم ،اما در
این مدت فقط دوست داشتم فقط یک تشویقی به من هم تعلق بگیرد
تا بدانم که زحمت هایم دیده میشود و به چشم میآید .موبایل رضا
زنگ میخورد و برای تحویل جنازه بعدی که قرار است کالبد شکافی
شود حاظر میشود و شروع میکند به سوت زدن و به داخل سرد خانه
بر میگردد و در را میبندد...

آزادسازی منابع بلوکه شده ایران دالر را ارزان میکند؟

=یک کارشناس اقتصادی :دوران پساتحریم در ایران آغاز شده است

پ��س از ماهها انتظار و مذاکره ،س��رانجام قرار ش��د بخش��ی از
منابع ارزی بلوکه ش��ده ای��ران در ژاپن ،کرهجنوب��ی و عراق در
حال آزادس��ازی اس��ت .به گزارش خبرآنالین ،برخی کش��ورها
مانند کره جنوبی ،عمان ،عراق و ژاپن به دلیل اعمال تحریمهای
س��ختگیرانه از س��وی ترامپ ،منابع مالی ایران ناشی از صادرات
نف��ت و ان��رژی را بلوکه کرده و حاضر به آزادس��ازی و انتقال آن
به ایران نبودند ،این مس��ئله سبب فش��ارهای مضاعف بر اقتصاد
ایران شده بود.
در روزهای گذش��ته؛ تالشهای بانک مرکزی و تیم دیپلماس��ی
کش��ور به بار نشست و مقرر شد بخش��ی از این منابع آزاد شود.
این مس��ئله را باید همانند ایجاد ترک در دیوار تحریمها دانست
زیرا س��بب خواهد ش��د تا منابع مالی آزاد ش��ده و از فشارهای
کالن کاس��ته و س��بب رقم زدن اتفاقات مثبت در اقتصاد شود.
برای اطالع از تاثیرات آزادس��ازی منابع مالی بلوکه ش��ده ایران
در س��ایر کشورها با بهنام ملکی ،اقتصاددان به گفتگو نشستیم.
وی درباره آزادس��ازی منابع مالی ایران در س��ایر کشورها گفت:
قس��متی از مش��کالت در اقتصاد ایران به تحریمها بازمی گردد
و اکن��ون که ای��ن دیوار ترک برداش��ته و نش��انههایی از تمایل
بایدن نس��بت به بازگش��ت به برجام و ایجاد رابطه بهتر با ایران
مش��اهده میش��ود که میتواند منج��ر به تاثیر روان��ی و واقعی
در اقتصاد شود.
>واکنش بازارهای مختلف به آزادسازی منابع بلوکه شده

این اقتصاددان افزود :اگر در اقتصاد ،انضباط مالی وجود داش��ته
باشد ،آزادشدن پولهای بلوکه شده میتواند تاثیر روانی و عملی
قابل توجهی بر کاهش نرخ ارز داش��ته باشد .ملکی تصریح کرد:
بای��د توجه داش��ت که ایران از س��ایر کش��ورها طلبهای مالی
فراوان��ی دارد بنابراین به طور طبیعی آزادس��ازی منابع میتواند
سبب تعدیل نرخها و به ویژه کاهش قیمت ارز و دالر شود.
این اس��تاد دانش��گاه بیان کرد :همچنین این مسئله میتواند بر
روی اج��زا و اش��خاص مختل��ف تاثیرات متفاوتی برج��ا بگذارد،
ممکن اس��ت برخی تولیداتی که با ارزبری باال توجیهپذیر ش��ده
ان��د ،صدمه ببینند و در مقابل به نف��ع مصرفکننده خواهد بود

یک کارشناس اقتصادی:اگر مدیریت کشور صرفا به
دنبال طی کردن روالهای غلط گذشته باشد ،درآمدها
را صرف واردات و فعالیتهای ضدتوس��عهای کرده و
بودجههای غیرتوسعهای را گسترش داده و هزینههای
زائ��د را افزایش دهد در این صورت طبیعی اس��ت که
تاثیرات مثبت آزادسازی منابع مالی بر اقتصاد و بازارها
بسیار کم باشد
زیرا با نرخهای باال ،درصد فراوانی از مصرفکنندگان به طور کلی
قدرت خرید خود را از دست داده و فقر سنگینی دامن جامعه را
گرفته که این مس��ئله میتواند اثراتی بر این بخش داشته باشد.
وی عن��وان کرد :باید تاثیرات جزئیتر آزادس��ازی منابع مالی را
به صورت تفکیک ش��ده ب��ر بخشهای مختلف بررس��ی کرد تا
مشخص شود در کدام بخشها به نفع کدام اقشار و گروهها بوده
و همچنین در چه مواردی منجر به وارد ش��دن صدمات احتمالی
به بعضی از فعالیتها خواهد شد.
ملکی درب��اره واکنش بازارها نس��بت به آزادس��ازی منابع مالی
بلوکه ش��ده ایران در س��ایر کش��ورها گفت :واکن��ش بازارهای
مختلف بس��تگی به ن��وع مدیریت اقتص��ادی دارد؛ اگر مدیریت
کشورهوشمندانه رفتار کند و در شرایط جدید نسبت به نوسازی
صنای��ع ،ارتقای توان تکنولوژیکی ،اصالح س��اختار قیمتگذاری
و ...درس��ت عمل کند و اولویت را بر واردات مواد اولیه قرار دهد،
میتواند اثرات بس��یار مثبتی داشته باشد و از طرف دیگر بر روی
معیشت مردم تاثیر مستقیم و مثبتی دارد.
>لزوم تغییر فعالیتهای ضدتوسعهای

وی ادام��ه داد :ام��ا اگ��ر مدیری��ت کش��ور صرفا ب��ه دنبال طی
کردن روالهای غلط گذش��ته باش��د ،درآمده��ا را صرف واردات
و فعالیتهای ضدتوس��عهای کرده و بودجههای غیرتوس��عهای را
گس��ترش داده و هزینههای زائ��د را افزایش دهد در این صورت
طبیعی اس��ت که تاثیرات مثبت آزادسازی منابع مالی بر اقتصاد
و بازارها بسیار کم باشد.

عضو اتاق بازرگانی تهران خبر داد

آغاز تولید انبوه اسپوتنیک۵
از فروردینماه با همکاری شرکت ایرانی

نایب رئیس کمیس��یون اقتصاد س�لامت اتاق
بازرگانی تهران اظهار داشت :یک واحد تولیدى
داخلی مقدم��ات همکارى با طرف روس��یه را
انجام داده و از فروردین تولید انبوه اسپوتنیک ٥
شروع خواهد شد .در واقع این همکاری بصورت
تولید مش��ترک اس��ت و کیفی��ت اصلى حفظ
میش��ود .به گزارش ایلنا ،ناصر ریاحی در مورد
تاثیر روی کار آمدن بایدن بر تس��هیل واردات
دارو گف��ت :با آمدن بایدن ه��م هیچ تغییرى
در وضعی��ت ص��ورت نگرفته اس��ت .تحریمها
هن��وز وجود دارند و ارز کاف��ى هم بدلیل عدم
فروش کافى نفت ،ک��ه ارز  ٤٢٠٠تومانى براى
دارو از آن محل هست ،وجود ندارد .خصوصا در
پاییز ،تخصیص ارز ناکافى بود و بخشى هم که
تخصیص دادند عملیاتى نش��د؛ اجبارا بعد  ٥یا
 ٦ماه ،ریال شرکتها به ایشان عودت شد .وی
در مورد تاثیر  FATFاظهار داش��ت :از طرفى
بدلیل عدم عضویت در  FATFسیس��تم نقل
و انتقال بانکى هم مختل اس��ت .البته براساس
شنیدهها ،به احتمال زیاد این بار عضویت ایران
تصوی��ب میش��ود .عضو ات��اق بازرگانی تهران
ادام��ه داد :حتما بع��د از عضوی��ت و خروج از
لیست س��یاه ش��رایط به مراتب بهتر میشود.

ولى بعد از عضویت باید الزامات این کنوانسیون
رعایت ش��ود که عالوه بر عملیات نرم افزارى،
زیر س��اختهایى نیز براى بانکها الزم خواهد
بود .ریاحی یادآور شد :البته بسیارى از الزامات
در دو  -س��ه سال گذش��ته قانونى شده و اجرا
میش��ود یا خواهد شد.مواردى مثل رسیدگى
ب��ه تراکنشها و قانون جدید چک از آن جمله
هستند.بنابراین به سرعت میتوانیم مشکالت
ناشى از عدم عضویت در  FATFرا رفع کنیم.
نایب رئیس کمیس��یون اقتصاد س�لامت اتاق
بازرگان��ی تهران در مورد فعالیت ش��رکتهای
خصوصی در واردات واکس��ن کرونا گفت :چند
شرکت پیشنهادهایى از چین و هند داشتند و
چون تصمیم دولت و وزارت بهداش��ت در حال
حاضر واردات توسط بخش دولتى است و البته
در تمام جهان هم همینطور است ،بنابراین پس
از تایید وزارت بهداش��ت توس��ط هیئت امناى
ارزى انجام خواهد ش��د .وی اف��زود :البته یک
واحد تولیدى داخلی مقدمات همکارى با طرف
روس��یه را انجام داده و از فروردین تولید انبوه
اس��پوتنیک  ۵شروع خواهد ش��د .در واقع این
همکاری بصورت تولید مشترک است و کیفیت
اصلى حفظ میشود.

این اقتصاددان تاکید کرد :این مسئله بستگی به نوع برنامه ریزی
و قانونگذاری و اجرای قوانین دارد؛ اگر سیاستگذاریها درست
و ش��فاف باشد میتواند پیامدهای بس��یار مثبت به دنبال داشته
باش��د و برعکس اگر این موارد مورد توجه قرار نگیرد ،پیامدهای
مثبت این موضوع میتواند بسیار کم بوده و حتی منجر به اثرات
منفی هم شود.

>آغاز دوران پساتحریم در ایران

وی در پاس��خ به این سوال که آیا آزادسازی منابع بلوکه شده را
میتوان آغاز دوره پساتحریم در ایران دانست؛ عنوان کرد :همین
طور اس��ت زیرا دیوار تحریمها ترک برداش��ته و این مسئله برای
ایران پالس مثبتی محس��وب میشود زیرا میتواند به منابع قابل
توجهی دسترسی داشته باشد.این اس��تاد دانشگاه تاکید کرد :با
این اوصاف باید درآمدها را صرف توس��عه و بهبود وضعیت مردم
کنیم.ملکی اظهار کرد :اما اگر جهتگیریهای بودجهای کش��ور
اصالح نش��ده و هزینههای زائد رفع نشود ،چه بسا فشاری که در
 3سال گذشته و در اثر تحریمها به مردم ایران وارد شده ،دوباره
منجر به تاثیرات منفی شود.
>ضرورت استفاده از نظرات متخصصان جامعه

وی خاطرنش��ان کرد :این در حالی اس��ت که با توجه به تمایلی
ک��ه ایران برای افزایش تولید و ب��رون رفت از اقتصاد نفتی دارد،
باید کاری کرد که امیدهایی که جهت به س��امان ش��دن اقتصاد
غیرنفت��ی کش��وربه وجود آم��ده؛ یکب��اره از بین ن��رود و همه
ش��یرازههای در نظر گرفته شده ،پاره نشود.این اقتصاددان گفت:
امیدوارم که با اس��تفاده از دیدگاه خبرگان اقتصادی ،مدیریتی،
صنعتی ،سیاس��ی و اجتماعی کشور و همین طور ضابطه مندی
انتصابات و بهبود در اوضاع انتخابات پیش رو ،فضایی رقم بخورد
تا منافع اتفاقات رخ داده ،به ملت برگردد.
ملکی در پایان تصریح کرد :اگر این اصالحات انجام نشود ،به طور
مقطی مزه کاذبی از آزادس��ازی مناب��ع ارزی در اقتصاد و رفاه و
معیشت مردم ایجاد میشود اما در بلند مدت شاهد خواهیم بود
که وابستگیهای نفتی اقتصاد تشدید خواهد شد.

رئیس حفاظت و اطالعات دادگستری استان یزد:

فعالیت و قراردادهای موسسات حقوقی
مورد رصد و نظارت قرار گیرد

رئیس حفاظت و اطالعات
دادگس��تری اس��تان ی��زد
ب��ا اش��اره ب��ه برخ��ی از
ش��کایتهای مردم��ی از
فعالیت موسس��ات حقوقی
گفت :فعالیت و قراردادهای
موسسات مذکور باید مورد
رصد و نظارت ق��رار گیرد.
مجید فرهمند زاده در نشس��ت با رئیس کانون
وکالی دادگس��تری اس��تان با بیان اینکه بعضا
گزارشاتی از سودجویی برخی از افراد به عنوان
وکیل به حفاظت و اطالعات دادگستری استان
ارس��ال میش��ود ،گفت :این افراد با استفاده از
ناآگاهی م��ردم در قالب موسس��ات حقوقی به
ارائ��ه خدمات حقوقی و قضائ��ی اقدام میکنند
که مش��کالتی را برای مردم ایجاد کرده اس��ت.
وی اف��زود :این موسس��ات وقت��ی در دادگاه با
مشکل روبرو میشوند در اقدامی خالف واقع با
پادرمیانی یا مش��ارکت برخی از وکال سعی در
جلب رضایت شاکی و رفع اتهام از خود میکنند.
فرهمندزاده بر لزوم رصد و نظارت بر فعالیتها
و قراردادهای موسس��ات حقوق��ی تاکید کرد و
افزود :کان��ون وکالی دادگس��تری باید مانع از

مش��ارکت و فعالیت وکال
در اینگون��ه موسس��ات
ش��ود.وی گف��ت :تنظیم
وکالت نامه به صورت سفید
از دیگر چالشهایی اس��ت
که در ح��وزه فعالیت وکال
دیده میش��ود ک��ه کانون
بای��د به ص��ورت جدی به
این ح��وزه ورود کند.فرهمندزاده از ارائه وکالت
تضمینی به عنوان یکی دیگر از چالشهای این
حوزه یاد کرد و اف��زود :تنظیم قرارداد در قالب
وکالت تضمینی پروندههایی را در محاکم استان
ایجاد کرده اس��ت.رئیس حفاظ��ت و اطالعات
دادگس��تری اس��تان یزد افزود :فعالیت وکال در
حوزه مش��خص ش��ده در پروانه فعالیت خود از
جمله مواردی اس��ت که باید مورد توجه کانون
وکالی دادگستری استان قرار گیرد.وی با اشاره
به وجود برخی از پروندهها در حوزه وکال گفت:
تش��کیل چنین پروندههایی و رس��یدگی به آن
شائبههایی را برای مجموعه وکال و دستگاه قضا
اس��تان در خصوص اعمال نفوذ به وجود خواهد
آورد که ورود کانون وکال به بحث صلح و سازش
و حل چنین پروندههایی بسیار راهگشا است.

