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خودکشی مقام عالیرتبه در عراق

یکی از مقامهای دولتی در استان بصره واقع در جنوب عراق به دلیل مشکالت خانوادگی
خود را حلق آویز کرد .این فرد در خانه خواهرش (صفا مسلم) که نماینده پارلمان عراق
از استان بصره است ،دست به خودکشی زد .به گزارش رکنا ،خبرگزاری «المعلومه» عراق
با اعالم این خبر نوشت که این مقام دولتی عراقی به نام «قصی مسلم بندر» مدیریت
اداره شهدای استان بصره را برعهده داشت.

روی خط آفتاب

88318556-88318555
پیام کوتاه3000141427 :

 -2021در مورد داروهای گیاهی که مناسب
برای مقابله با کرونا هستند مقالهای در صفحه
سالمت چاپ کنید)12/15( .
 -2012مردم سالهاست دارند تاوان تحریمها
و فش��ار حاصله از آنها را پس میدهند .حق
مردم است که به روزهای بهتر با امید بیشتر
به زندگی برسند)12/15( .
 -1902آمری��کا باالخره به برج��ام برخواهد
گش��ت اما دلیل این همه تعلل را نمیدانیم.
البته تاثیر رژیم غاصب اسرائیل را در تردیدهای
بایدن برای بازگشت به برجام قابل انکار نیست.
مرگ بر اسرائیل ()12/15
 -1810اف��راد جامع��ه به خاطر فش��ارهای
اقتصادی دچ��ار نوعی ناراحتیه��ای روحی
شدهاند .برخیها خیلی عصبیاند .پرخاشگر
شدهاند .همه اینها به خاطر فشارهای زندگی
و رنجهای اقتصادی است)12/15( .
 -1720در میان تحریمها و فشارهای اقتصادی
فقط کاس��بان تحریم و داللها به س��ودهای
آنچنانی دس��ت یافتن��د .این ای��ام فقط باب
می��ل آنها ب��ود و م��ردم روز ب��ه روز فقیرتر
شدند)12/15( .
 -1710آنقدر وضعیت از لحاظ کرونایی خراب
ش��ده که س��خنگوی وزارت بهداشت توصیه
میکند مردم شب عیدی به صورت اینترنتی
خرید کنن��د .چ��ارهای نداریم بای��د رعایت
کنیم)12/15( .
 -1701اینک��ه میگویند بای��د رئیس بانک
مرک��زی در مذاکرات با طرفهای غربی برای
برجام باید حضور داشته باشد وگرنه مذاکرات
به نتیجه نمیرس��د ،یک تحلیل کارشناسانه
است یا شوخی؟ ()12/15
 -1651آیا اینکه منابع مال��ی ما درعراق آزاد
ش��ده صحت دارد؟ برخ��ی فعالین اقتصادی
چنین ادعایی را مطرح کردند)12/15( .
 -1631وضعی��ت خوزس��تان خصوصا اهواز
هیچ خوب نیست .نیاز به توجه جدیتر دارد.
بیمارستانها پر از مراجعین است .کادر درمان
خسته شدهاند)12/15( .
 -1621مدت��ی اس��ت برخی پیشبینیهای
س��ازمان هواشناس��ی چندان درس��ت از آب
درنمیآید .مش��کل چیس��ت؟ دستگاههای
هواشناسی دچار مشکل شدهاند؟ ()12/15
 -1610در محل ما یک فروشگاه که اقدام به
توزی��ع روغن جامد کرده بود به خاطر ازدحام
بی��ش از حد مردم و ش��لوغی کار ب��ه دعوا و
درگیری مردم کشید .چه صحنههایی دیدیم.
واقعا برای خودمان متاسفیم)12/15( .
 -1601آی��ا آق��ای سیدحس��ن خمین��ی
ب��رای انتخاب��ات  1400قص��د دارد کاندیدا
بشود؟ ()12/15
 -1551لطفا گزارشی از وضعیت بازنشستگان
ای��ران و دیگ��ر کش��ورهای منطق��ه تهی��ه
کنی��د و در روزنام��ه چاپ کنید .با تش��کر از
اصفهان ()12/15
 -1541آمریکا هنوز حتی تحریمهای دارویی
ما را لغو نک��رده .آیا میتوان به رفع تحریمها
امیدوار بود؟ ()12/15
 -1521چ��را برخیها تا یک س��یگنالهای
مثب��ت از غ��رب مش��اهده میش��ود نگران
میش��وند؟ حتی در رسانههایش��ان توصیه
میکنند ذوق زده نشوید؟ ()12/15
 -1510برخی حرفه��ای آقای احمدینژاد
فقط س��وژه برای طنزپردازان است و غیر آن
فایدهای ندارد)12/15( .
 -1501اگ��ر به گفته آقای واعظی با تصویب
لوای��ح افایتیاف فش��ارهای مالی ما کمتر
میش��ود مردم قیمت کمتری ب��رای کاالها
پرداخ��ت میکنند ،پس زودتر ای��ن لوایح را
تصویب کنند)12/15( .

 -1441آق��ای رضای��ی! فک��ر نمیکنید در
م��ورد وعدههای انتخاباتی ک��ه دادهاید اغراق
کردید؟ ()12/15
 -1431آی��ا طب��ق گفته آق��ای علمالهدی
پیش��گیری از فرزندآوری یکی از موارد فحشا
است؟ ()12/15
 -1420وی��روس کرونا و ویروس گرانیها هر
دو دارند این مردم را از پا درمیآورند)12/15( .
 -1410برنامه و زمانبندی واکس��ینه کردن
مردم به چه طریقی است؟ امیدواریم برای آن با
صفهای طوالنی مواجه نشویم)12/15( .
 -1402وزارت بهداشت به خاطر شیوع کرونا
با مسافرتها مخالفت کرده .مردم خودشان هم
رعایت کنند)12/15( .
 -1323چ��را آق��ای علماله��دی آنقدر میل
ب��ه گفت��ن حرفه��ای عجی��ب و غری��ب
دارد؟ ()12/15
 -1321آیا واقعا با مصوبه مجلس نرخ اینترنت
گرانتر میشود؟ ()12/15
 -1310ماج��رای توطئ��ه هواپیماربایی چه
بود؟ این توطئه توس��ط چه کسانی طراحی
شده بود؟ ()12/15
 -1301این نهایت بیانصافی اس��ت که شب
عیدی قیمت میوهها آنقدر افزایشی شود .بابا
این مردم از دست گرانیها چه کار کنند؟ پدر
مردم را این داللها درآوردند)12/15( .
 -1241آنهایی که میگویند تا پایان س��ال
هیچ افزایش��ی قیمتی در بازار اتفاق نمیافتد
قطعا شوخی میکنند)12/15( .
 -1231مس��ئوالن فکری به حال خوزستان
کنند ب��ا ای��ن وضعی��ت ام��کان پیکهای
خطرناکتری وجود دارد)12/15( .
 -1221آق��ای مجیدی! دوباره به اس��تقالل
برگشتی .مراقب باشید وضعیتی پیش نیاید که
برخیها برای شما هم فریاد حیا کن رها کن
سر بدهند)12/15( .
 -1210به خاطرگرانی قیمت گوشت ،مصرف
آن طب��ق آمارها  50درصد کاهش داش��ته.
خیلیها قدرت خرید گوشت ندارند)12/15( .
 -1201ای��ن خیل��ی زور دارد پنجره نقل و
انتق��االت یک تیم را به خاطر ش��کایت یک
بازیکن ببندند .این قانون فدراس��یون فوتبال
جهانی یک زورگویی تمام است)12/15( .
 -1152مجمع تش��خیص مصلح��ت لوایح
افایتیاف را تصویب کند سپس آثار آن را در
بازار ببیند .شک نکنند باعث کاهش قیمت ارز
و طال میشود)12/15( .
 -1141ای��ن توافق ایران و کرهجنوبی هم در
مورد استرداد اموال بلوکه شده معلوم نیست
حرف اس��ت یا واقعا انج��ام گرفته؟ هنوز که
چیزی مشخص نیست)12/15( .
 -1131علت آتشسوزی در شیرخوارگاه آمنه
چه بود؟ ()12/15
 -1121وقتی تصاویر فوتش��دگان ناشی از
کرونا در س��ردخانهها را میبینیم غم و اندوه
همه وجود آدم را میگیرد .تا کی باید ش��اهد
این روزهای غمبار باشیم؟ ()12/15
 -1145لطف��ا کارشناس��ان بگوین��د عل��ت
مان��دگاری وی��روس کرون��ا چیس��ت؟ چرا
حت��ی در فصله��ای مختل��ف ه��م از بین
نمیرود؟ ()12/15
 -1131برخیها توجه کنند حمله به دولت
به خاط��ر سیاس��تهایش در قب��ال برجام
ضرر به خود ماس��ت .در زمین دش��من بازی
نکنیم)12/15(.
 -1121برخی بازارها مملو از جمعیت است.
ش��ب عید است مردم حق دارند خرید کنند،
اما شرایط کرونایی نگرانکننده است)12/15( .
 -1110چ��را فروش م��رغ در برخی مغازهها
گرانت��ر هم ش��ده اس��ت؟ نرخ مص��وب که
نمیدهن��د هی��چ ،از قیمت آزاد ه��م گرانتر
میفروشند؟()12/15
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جوابیه

جوابیه مترو تهران به پیام مردمی

ش��رکت بهرهبرداری راهآهن شهری تهران
و حوم��ه در پاس��خ به یک پی��ام مردمی با
مضمون «افزایش مسافران مترو و نگرانی از
ابتال به ویروس» جوابیه زیر را منتشر کرد:
با س�لام ،احتراما ضمن تش��کر از مس��افر
گرام��ی و همچنین س��پاس از آن روزنامه
وزی��ن ب��ه خاط��ر انع��کاس دیدگاهه��ا و
نقط��ه نظرات خوانن��دگان و ظرفیت ایجاد
ش��ده جه��ت تعام��ل و پاس��خگویی ب��ه
ش��هروندان و مس��افران محت��رم ،به اطالع
میرساند شرکت بهرهبرداری متروی تهران
پس از شروع بحران کرونا در اسفندماه سال
گذش��ته در راستای مس��ئولیت اجتماعی
خود،اقدامات ویژهای را برای افزایش سطح
بهداشت و همچنین رفاه و رضایت مسافران
انجام داد که از مهمترین آنها حفظ س��طح

س��رویسدهی و کاهش ه��دوی قطارهای
خطوط مترو حتی ب��ا کاهش  50درصدی
تعداد مسافران نس��بت به دوره مشابه سال
قبل بود .این شرکت در این شرایط حساس
از مسافران محترم انتظار دارد حتیالمقدور
ب��ا مدیریت بهینه زمان تردد و انتقال آن به
س��اعات غیرپیک ،به س�لامت خود و دیگر
مس��افران کمک کنند تا ب��ا رعایت فاصله
اجتماعی و پروتکلهای بهداشتی بتوانیم از
این بیماری عبور نماییم .گفتنی اس��ت که
با وجود کمبودهای موجود در سامانه مترو
از جمل��ه کمبود ناوگان ،مس��افران محترم
مطمئن باشند این شرکت با تمامی امکانات
موجود و ت��وان اجرایی خود تالش میکند
تا بیش از پیش رضایت مس��افران گرامی را
فراهم نماید.

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

خبر
بان��ک مرکزی ونزوئال به دنبال تورم  ۳هزار درصدی
و کاه��ش ارزش پول این کش��ور اعالم کرد انتش��ار
اس��کناسهای جدی��د  ۲۰۰ه��زار ۵۰۰ ،ه��زار و
یک میلیون بولیواری را آغاز خواهد کرد .به گزارش
تس��نیم به نق��ل از بلومبرگ ،بیارزش ش��دن اکثر
اس��کناسهای ونزوئال در نتیجه تورم بس��یار باال و خبر انتشار
اس��کناسهای با رقم ب��اال ،مردم ونزوئال را مجب��ور کرده برای
معامالت روزمره خود به دالر آمریکا روی بیاورند .بانک مرکزی

نرخ تورم ونزوئال به  ۳هزار درصد رسید

ونزوئال طی بیانیهای در وبس��ایت خود اعالم کرد
انتش��ار اسکناسهای جدید  200هزار 500 ،هزار
و ی��ک میلیون بولی��واری را آغ��از خواهد کرد و
هیچ جزئیات دیگری را ذکر نکرد .اس��کناس یک
میلیونی ک��ه بزرگترین اس��کناس ونزوئال در کل
تاریخ این کش��ور اس��ت ،تنها  53س��نت ارزش خواهد داشت.
ب��ه دنبال کوچکتر ش��دن اقتصاد ونزوئال برای هفتمین س��ال
پیاپی در  ،2020دولت این کش��ور چش��مانش را به روی روند

رو ب��ه افزایش اس��تفاده از دالر برای معامالت بس��ت و قطعی
مداوم برق باعث توقف استفاده از کارتهای اعتباری و افزایش
استفاده از پول نقد شد .حدود  66درصد از معامالت در سراسر
ونزوئ�لا با ارزه��ای خارجی انجام میش��ود .در همین راس��تا
نی��کالس مادورو ،رئیس جمهور ونزوئال اعالم کرد قصد دارد در
سال جاری میالدی به دنبال  3سال تورم باال و انتشار بیفایده
اس��کناسهای با رق��م باالتر ،ی��ک اقتصاد کام� ً
لا دیجیتال را
راهاندازی کند.

از این همه حضور در انتخابات ،خسته نشدی برادر؟!
برخی از نامزدها هستند که در چندین دوره انتخابات ریاست جمهوری ،با «نه» مردم روبرو شدند .با فاصله از فرد پیروز در
رتبههای سه یا چهار ایستادهاند اما باز هم شوق انتخابات دارند و دوست دارند فضای انتخابات ریاست جمهوری را تجربه کنند

این روزها از گوش��ه و کنار ،فریاد «من هم هس��تم» شنیده میشود.
در نگاه اول به نظر میرسد جمع دوستان عزم سفر کردهاند اما وقتی
دقت میکنی ،میبینی که انتخابات ریاست جمهوری در پیش است
و دوباره برخی احساس تکلیف کردهاند که بیایند.
عصرایران در ادامه نوش��ت :دوست دارند بیایند ،بیایند .به خودشان،
وجدانشان و خدایشان ارتباط دارد .ما که از نیت آدمها آگاه نیستیم.
انش��اءاهلل که همهش��ان برای خدمت به خلق خدا ،هوای ریاس��ت
جمه��وری دارند .در ای��ن میان اما برخی از نامزدها هس��تند که در
چندین دوره انتخابات ریاس��ت جمهوری ،با «نه» مردم روبرو شدند.
با فاصله از فرد پیروز در رتبههای س��ه یا چهار ایس��تادهاند اما بازهم
شوق انتخابات دارند و دوست دارند فضای انتخابات ریاست جمهوری
را تجربه کنند.واقعا قدرت اینقدر جذاب اس��ت که حاضر هستند هر
 4سال ،آبروی خود را به دست بگیرند و وارد صحنه رقابت شوند .هر
دوره هم خود را ش��انس اصلی میدانند اما وقتی آرا شمرده میشود،
مردم بازهم به آنها اعالم میکنند که جدیشان نگرفتهاند.
چقدر خوب است برخی رفتارها را از فرنگیها یاد بگیریم .در همین
انتخابات آمریکا در بس��یاری از موارد ،افرادی که یک بار در انتخابات
ریاست جمهوری طعم شکست و یا حتی پیروزی را میچشند دیگر
حاضر به حضور در وادی انتخابات نمیش��وند .آنها با خود میگویند
مردم با برگههای رایشان ،پیام خود را به صورت شفاف اعالم کردهاند

چقدر خوب اس��ت برخی رفتارها را از فرنگیها یاد
بگیریم .در همین انتخابات آمریکا در بسیاری از موارد،
اف��رادی که یک ب��ار در انتخابات ریاس��ت جمهوری
طعم شکس��ت و یا حت��ی پیروزی را میچش��ند دیگر
حاض��ر به حضور در وادی انتخابات نمیش��وند .آنها با
خود میگویند مردم با برگههای رایشان ،پیام خود را
به صورت ش��فاف اعالم کردهاند پس الزم نیس��ت هر
دوره نظر آنها را بپرسیم

مسکن هم مافیایی شد؟

فروش ساختمان  ۵۰۰درصد گرانتر از بهای تما م شده است

رئیس اتحادیه مش��اوران امالک کشور گفت :برخی از سازندگان به
دنبال س��ودهای نجومی از بازار مس��کن هستند که این امر تنشزا
است و ایجاد التهاب میکند.
به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان ،مصطفی قلی خسروی رئیس
اتحادیه مشاوران امالک کشور ،با انتقاد از جوسازی بعضی سازندگان
برای القای چش��م انداز افزایش قیمت در بازار مسکن گفت :برخی
فعاالن حوزه ساخت و ساز تنها برای ایجاد جو روانی در بازار مسکن،
اقدام به افزایش قیمت ملک خود میکنند و نمیدانیم واقعا به چه
بهانه و چه دلیلی چنین جو سازیها را انجام میدهند.
او با بیان اینکه بس��یاری از کارشناس��ان اعالم میکنند که قیمت
سیمان در هفتههای گذشته افزایش یافته است بنابراین باید قیمت
مس��کن هم باید افزایش یابد اف��زود :ما به هیچ عنوان اجازه چنین
دخالتهایی برای گران کردن مس��کن را نمیدهیم چراکه سیمان
تاثیر بسیار کمی در قیمت تمام شده ساخت مسکن دارد.
رئیس اتحادیه مشاوران امالک کشور با تاکید بر اینکه سیمان یکی

از کم اثرترین مولفهها در قیمت تمام شده مسکن است افزود :همه
میدانیم که آیتم اصلی در قیمت مس��کن ،زمین است و مولفههای
دیگر مثل دس��تمزد ،عوارض ش��هرداری ،نظام مهندسی و مصالح
س��اختمانی در اولویتهای بعدی قرار دارند .خسروی با بیان اینکه
 ۸۵درصد از مصالح ساختمانی در داخل کشور تولید میشود اظهار
کرد :چرا باید تولیدکنندگان و فروشندگان مصالح ساختمانی ،این
ب��ازار را با نرخ ارز تراز کنند؟ س��ازندگان ه��م به محض اینکه نرخ
یکی از مصالح باال میرود ،چندین درصد روی قیمت پیش��نهادی
میگذارند .این مقام مس��ئول توضیح داد :ب��ه عنوان مثال قیمت
فوالد  ۵درصد افزایش پیدا میکند .اگر این نسبت را در قیمت تمام
ش��ده مسکن حساب کنیم شاید کمتر از یک صدم درصد باشد اما
برخی سازندگان با استفاده از جو روانی تالش میکنند ،قیمت خانه
را هم  ۵درصد گران کنند .او بیان کرد :خوش��بختانه شرایط فعلی
بازار اجازه ایجاد التهاب را به این افراد نمیدهد.
رئیس اتحادیه مش��اوران امالک کشور همچنین درباره پیشبینی

رئیس سازمان امور مالیاتی:

دولت موافق اخذ مالیات
از اینفلوئنسرها است

رئیس س��ازمان امور مالیاتی با بیان اینکه اخذ
مالیات از اینفلوئنسرها ایده خوبی است و موافق
اجرای آن با رعایت انصاف هس��تیم ،گفت :اخذ
مالیات از خانههای خالی از مردادماه سال 1400
شروع میش��ود .به گزارش ایلنا ،امیدعلی پارسا
درباره س��از و کار اخذ مالیات از اینفلوئنسرهای
فضای مجازی با بیش از  500هزار دنبالکننده
و تعیی��ن و تکلیف موضوعات��ی مانند صفحات
غیرحقیق��ی و طرف��دار یک ش��خص و ...اظهار
داش��ت :اخذ مالیات از اینفلوئنس��رهای فضای
مجازی پیش��نهاد نمایندگان مجلس اس��ت و
دولت این پیشنهاد را نداده اما این موضوعات از
جمله احراز هویت مالکان صفحات اینستاگرامی
یا اینکه نحوه اخذ مالیات از صفحات طرفداران
یک ش��خص ( )fan pageکه نسبت به انجام
تبلیغ��ات اقدام میکنن��د ،مورد بحث اس��ت،
در آیی��ن نام��ه اجرایی باید ای��ن موضوعات به
گون��های تنظیم ش��ود که قابل اجرا باش��د.وی
با بیان اینکه اخذ مالیات از اینفلوئنس��رها ایده
خوبی اس��ت اما اجرایی کردن آن به گونهای که
انصاف و کارایی رعایت ش��ود ،باید در آییننامه
به دقت دیده ش��ود ،ادام��ه داد :موافق این ایده
هستم چراکه فرقی نمیکند که منشا درآمد چه

باشد ،از حدی باالتر از حداقل معیشت باشد باید
مشمول مالیات شود.رئیس سازمان امور مالیاتی
با اشاره به آخرین اقدامات در بحث اخذ مالیات
از خانههای خال��ی و موضوعاتی مبنی بر مبهم
بودن دیتاهای ارائه ش��ده از س��وی وزارت راه و
شهرسازی گفت :طبق قانون و تقسیم کاری که
انجام شده ،شناسایی و تشخیص خانههای خالی
بر عهده وزارت راه و شهرس��ازی است و سازمان
امور مالیاتی بر اس��اس نتیج��ه کار وزارت راه و
شهرسازی ،قانون مالیات را به اجرا میرساند.
پارسا افزود :با کالسچک اطالعات مختلف یک
واحد خالی تشخیص داده میشود .سازمان امور
مالیاتی مجری لیس��تی اس��ت که وزارت راه و
شهرس��ازی آن را به عنوان خانههای خالی ارائه
میدهد.وی با بیان اینکه اجرای خانههای خالی
عمال در بودجه  1400دیده میشود ،گفت :با این
قانون که امسال در مجلس تکرار شد و نوع قانون
که نوشته ش��ده ،باید  4ماه در سال خانه خالی
باشد که مشمول مالیات شود.رئیس سازمان امور
مالیاتی در پاس��خ به این سوال که اولین مالیات
از خانه خالی چه زمانی اخذ میش��ود ،گفت :با
توجه به قانون ،عمال وصول مالیات از خانههای
خالی از مرداد ماه سال  1400آغاز میشود.

آزاد شدن  ۳میلیارد دالر
از منابع ایران در کره جنوبی ،عراق و عمان

عضو هیئ��ت مدی��ره ات��اق بازرگانی ای��ران و
عراق از آزادس��ازی س��ه میلی��ارد دالر از منابع
ارزی ای��ران در ک��ره جنوب��ی ،عم��ان و عراق
خبر داد.
به گزارش فارس ،سید حمید حسینی در مورد
موافقت آمریکا با آزادسازی منابع ایران در بانک
تجارت ع��راق گفت :با توجه ب��ه اطالعاتی که
از مناب��ع لبنانی ،عراقی و غربی داش��تم دو روز
پیش خبر موافقت آمریکا با آزادس��ازی بخشی
از مناب��ع ارزی ایران در ع��راق را توئیت کردم و
براس��اس اطالعات واصله اعالم کردم که آمریکا
با آزادس��ازی منابع ایران در بانک تجارت عراق
موافق��ت کرده و حتی چن��د تراکنش نیز انجام
شده است .عضو هیئت مدیره اتاق بازرگانی ایران
و عراق با بیان اینکه اگرچه پس از انتش��ار این
مطلب الجزیره در توئیت��ی از قول منابع عراقی
آزادس��ازی پ��ول ای��ران را انکار ک��رد و یکی از
رسانههای داخلی مدعی شد که فقط با همکاری
دو کشور گشایشهایی ایجاد شده و مجوز آمریکا
را منکر ش��د اما با توجه به اطالعاتی موثقی که
داشتم مطئمن بودم که آمریکا با آزادسازی سه
میلیارد دالر از منابع ایران در کره جنوبی ،عمان
و عراق موافقت کرده است.

حقالوکالهپروندههایمعاضدتیوتسخیریازبیتالمالپرداختمیشود

م��دام میگویند که وکال به ص��ورت رایگان برخی پروندهها را انجام
میدهند و این طور عنوان میکنند که پروندههای رایگان اختیاری
است .در صورتی که این پروندهها اجباری است و کانون وکال موظف
اس��ت که پروندههای حقوقی افراد بیبضاعت را انجام بدهد و هزینه
از بیت المال به وکال پرداخت ش��ود ،این که حاال مس��ئولین کانون
وکال میگویند ما پولی دریافت نکردهایم به این دلیل است که سال
 ۹۸ردی��ف بودجهای در حدود  ۷میلیارد و دویس��ت میلیون تومان
پیشبینی شد و حتی در قانون بودجه نیز تصویب شد ،تا جایی که
من اطالع دارم حتی به کانون وکال اعالم کردند که بیایند و پول را
دریاف��ت کنند اما ظاهرا کانون وکال انص��راف داده و پول را نگرفته
است.اینکه از گرفتن پول انصراف دادهاند دلیل این نمیشود که حاال
بر سر مردم منت بگذارند و بگویند ما رایگان وکالت میکنیم ،قانون

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده بیمه دی برگزار شد

مجم��ع عمومی عادی بطور فوق العاده بیم��ه دی با حضور ۷۱/۶۵
درصد سهامداران و بر اساس آگهی منتشره مورخ  ۴اسفندماه ،۹۹
برگزار شد.
ب��ه گزارش روابط عمومی ش��رکت بیمه دی؛ این مجمع براس��اس

وضعی��ت بازار مس��کن گفت :بازار مس��کن در عین ح��ال که کند
حرکت میکند ،نسبت به نوسانات نرخ ارز ،واکنش میان مدت نشان
میده��د بنابراین دولت باید تالش کن��د در درجه اول قیمت ارز را
ثابت نگه دارد .او با بیان اینکه وضع پایههای مالیاتی نیز اقدام بعدی
در راستای ثبات بازار خواهد بود ،افزود :خوشبختانه با اقدامات وزیر
راه و شهرسازی و نمایندگان مجلس ،طرح مالیات بر خانههای خالی
در مرحله اجرایی قرار گرفته است که این خود زمینه ساز تلنگرهای
مثبت در حوزه مسکن خواهد شد.
خسروی تصریح کرد :اگر مالیات خانههای لوکس و مالیات بر عایدی
س��رمایه نیز اجرا شود به طور قطع بازار مسکن به آرامش بیشتری
میرسد .رئیس اتحادیه مشاوران امالک کشور با بیان اینکه فعاالن
حوزه س��اخت و ساز مولد بخش پیش��ران مسکن هستند ،تصریح
کرد :هیچکس با س��ازندگان خوشنام و منصف مشکلی ندارد بلکه
مش��کل اصلی مربوط به معدودی از س��ازندگان است که سودهای
 ۵۰۰درصدی از بازار مسکن مطالبه میکنند.
خس��روی یادآور ش��د :امیدواریم عرصه ساخت و س��از به شرایط
طبیعی خود برگردد تا با افزایش عرضه مسکن ،قیمتها کاهش یابد
و تمامی اقشار جامعه بتوانند خانه دار شوند.

عضو هیئت مدیره اتاق بازرگانی ایران و عراق خبر داد

یک حقوقدان تاکید کرد

یک حقوقدان در خصوص ادعای رایگان بودن وکالتهای معاضدتی
که برخی مسئولین کانون وکال آن را مطرح کرده بودند به عصر قانون
گفت «:بحثی در قانون وجود دارد که طی آن وکال موظف هستند ۳
بار در سال پروندههای معاضدتی قبول کنند .پروندههای معاضدتی
معموال حقوقی هستند و طبق قانون وکالی پایه یک موظف هستند
 ۳بار در سال این پروندهها را قبول کنند.
عالوه بر آن پروندههای تس��خیری هم هستند ،در کنار همه اینها
کان��ون وکال هم موظف اس��ت تع��داد پروندههایی ک��ه به صورت
تسخیری و معاضدتی انجام میشود را به همراه محاسبه حق الوکاله
وکال به وزارت دادگس��تری اعالم کند ،وزارت دادگستری هم آن را
به دولت اعالم میکند تا در ردیف بودجه قرار بگیرد و بودجه به آن
اختصاص بدهند».حامد دهق��ان افزود «:در حال حاضر کانون وکال

پس الزم نیس��ت هر دوره نظر آنها را بپرس��یم .آنگونه که از شواهد
پیداست برخی در کشور تنها راه خدمت به مردم را ریاست جمهوری
میدانند .در پستی که در حال خدمت هستند ،ما شاهد هیچ تحول و
پیشرفتی نیستیم اما همین افراد وقتی بحث شعار برای انتخابات پیش
میآید ،میگویند اگر من به قدرت برسم ،تحول هر روز از جلوی شما
رژه میرود.این معنا در مورد روسای جمهور ایران هم صدق میکند.
این همه عالقه برای بازگشت به ریاست جمهوری برای چیست؟ تازه
همهشان هم معتقد هستند که اجازه داده نشده است برنامههایشان
را اج��را کنند .وقتی آن روز نتوانس��تی ،امروز ه��م نمیتوانی! در آن
 8س��ال چه ُگلی به س��ر مردم زدهای که دوباره بخواهی آن را تکرار
کنی .فرض میکنیم نیت این افراد خدمت به مردم است .این خدمت
را اگر در دهداری یک ده کوچک هم انجام دهند ،مورد قبول خداوند
متع��ال قرار خواهد گرفت که هیچ عبادت��ی بهتر از خدمت به خلق
نیست .لطفا اجازه بدهید تا افراد جدید با اندیشههای تازه به صحنه
بیایند و کمی شاهد چرخش نخبگان در کشور باشیم.
در هر دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران یک یا چند نامزد تکراری
که س��ابقه شکس��ت یا پیروزی در کارنامه دارد ،حضور داش��ته اند.
امیدوارم در انتخابات پیش رو ،شاهد حضور آدمهایی باشیم که اولین
بار اس��ت که نامزدی انتخابات ریاست جمهوری را تجربه میکنند و
الاقل چهرهشان تکراری نیست.

دستور جلس��ه مبنی بر انتخاب اعضای هیئت مدیره ،آقایان دکتر
به��روز امیدعلی ،عباس��علی بنی صفار ،محمدرضا کش��اورز ،دکتر
حمیدرضا صفی خانی و دکتر ایرج عربی را به عنوان اعضای اصلی
و علیرضا ش��باهنگ و ناصر اسفنجی را به عنوان اعضای علی البدل

وی با بیان اینکه بعد از این تکذیبه ها ،مش��اور
نخست وزیر عراق اعالم کرد که واشنگتن اجازه
داده بخشی از وجوه سپرده شده تهران در بغداد
برای اهداف بشردوستانه استفاده شود.
حسینی با بیان اینکه بخشی از منابع آزاد شده
برای تامین کاالهای اساسی مورد نیاز کشورمان
استفاده خواهد ش��د ،گفت :اخیرا یک محموله
ذرت نی��ز از عراق به کش��ورمان وارد ش��ده که
نتیجه آزادسازی این منابع است.
وی ب��ا تاکی��د بر اینکه آزادس��ازی بخش��ی از
منابع کش��ورمان در عراق حاصل پیگیریهای
رئی��س ق��وه قضائی��ه کش��ورمان در س��فر به
ع��راق و همچنین رئی��س کل بان��ک مرکزی
و وزیر نیرو اس��ت ،گفت :البته پیرو س��فر اخیر
وزی��ر ام��ور خارجه ع��راق به کش��ورمان بحث
آزادس��ازی منابع ایران توس��ط عراق نیز مطرح
شد.
حس��ینی افزود :مقامات عراق��ی در تماسهای
مکرر به دنبال دریافت چراغ سبز از سوی آمریکا
در این رابط��ه بودند که این موض��وع نهایتا به
سرانجام رسید و در نتیجه آنها نیز اعالم کردند
بخش��ی از مناب��ع از طریق بانکه��ای مختلف
آزادسازی شده است.

پیشبینی کرده و این وظیفه وکال اس��ت ک��ه وکالت رایگان انجام
بدهند و هزینه آن را هم بیت المال میپردازد .در کنار این مس��ئله
پروندههایی وجود دارد که وکالی کانون وکالی دادگستری در حال
حاضر میلی��اردی از آن حق الوکاله میگیرن��د .من همچنان اصرار
دارم ک��ه کانون وکال هیچ پروندهای را رایگان انجام نمیدهد».او در
خصوص کسب کار ندانستن وکالت توسط کانون وکالی دادگستری
هم گفت «:اقای حجتی در گفتههای خود به کنفرانسی استناد کردند
که در سازمان ملل برگزار شده بود و با استناد به آن مدعی بودند که
حرفه وکالت از حیطه کسب و کار خارج است در صورتی که ترجمه
آنها اشتباه بود و طبق ترجمهای که ما در این مسئله منتشر کردیم،
این گافی بوده که آقای حجتی داده اند .البته اقای حجتی خودشان
هم این ترجمه را از یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره گرفته بودند،
این در حالی است که طبق ترجمه درست صراحتا در آن کنفرانس
ذکر میش��ود که وکالت کسب و کار است .ما تصویر متن التین آن
کنفرانس را هم منتشر کردیم».
هیئت مدیره بیمه دی انتخاب کرد.
گفتنی اس��ت در این جلسه کاندیدهای تایید صالحیت شده برای
این انتخابات ،به حضار معرفی شدند و پس از رایگیری که با حضور
نمایندگان س��ازمان بورس ،بیمه مرکزی و حسابرس قانونی برگزار
گردی��د ،افراد نام برده به عنوان هیئت مدیره ش��رکت بیمه دی با
اکثریت آرا انتخاب شدند.

