اخبار

معاون رفاه وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی خبر داد

ثبتنام  50هزار واحد صنفی برای تسهیالت کرونایی

ماسک استاندارد با نرخ مصوب باید به
مردم عرضه شود

دبیر س��تاد مقابله با کرون��ای وزارت صمت
گفت :توزیع کنندگان صنفی ماسک موظفند
ماسک های دارای استاندارد بهداشت با نرخ
مصوب را از شبکه مطمئن تحت نظارت اتاق
های اصناف سراس��ر کشور دریافت و عرضه
کنند.ب��ه گ��زارش وزارت صنع��ت ،معدن و
تجارت ،جمش��ید گلپور با اش��اره به دس��تور
اخی��ر رئیس جمهور مبنی ب��ر تولید و توزیع
ماس��ک برای عموم م��ردم ،اظهار داش��ت:
در جلس��ه اضطراری با حضور مدیران ارشد
مرتب��ط وزارت صمت و بهداش��ت ،اتاقهای
اصناف ایران و تهران ،اتحادیههای صنفی و
برخی از تولیدکنندگان ،ضمن بررسی آخرین
وضعیت شبکه تولید و توزیع ماسک در کشور
و موانع پیش��رو ،هماهنگیهای الزم جهت
تسهیل بیشتر در راستای حمایت از تولید انبوه
ماسک به عمل آمد.دبیر هیأت عالی نظارت
بر س��ازمانهای صنفی کش��ور با دستور به
اتحادیههای صنفی خوار و بار ،سوپرمارکت،
اتحادیه کش��وری فروشگاههای زنجیرهای و
بزرگ و اتحادیه کش��وری کسب و کارهای
اینترنتی نس��بت به هماهنگی با حلقه تولید
کش��ور جهت توزیع گس��ترده در شبکه امن
و مطمئن و مستمر ماس��ک در کشور تاکید
ک��رد.وی اتاقهای اصناف سراس��ر کش��ور
را به عنوان متولی ش��بکه مطمئن توزیع در
کشور برشمرد و افزود :توزیع کنندگان صنفی
ماسک در کشور عالوه بر داروخانهها ،موظفند
برای تسهیل دسترسی مردم ایران به ماسک
در اقصی نقاط کشور ،صرف ًا ماسکهای دارای
اس��تاندارد بهداشت با نرخ مصوب را از شبکه
مطمئن تحت نظارت اتاقهای اصناف سراسر
کشور دریافت و عرضه کنند.
شرایط معامالت سهام عدالت در
فرابورس شفاف شد

معاون بازاره��ای خارج از ب��ورس فرابورس،
ش��رایط انجام معام�لات س��هام عدالت در
فراب��ورس را اعالم کرد.به گزارش س��ازمان
ب��ورس و اوراق به��ادار ،بهنام محس��نی در
م��ورد نحوه انج��ام معامالت س��هام عدالت
در فراب��ورس ،اعالم کرد :فراب��ورس از امروز
هجده��م خردادماه ،امکان انجام معامالت در
شرکتهای س��رمایهپذیر موضوع سبد سهام
عدال��ت را از س��وی کارگزاریها از س��اعت
 ۱۲:۴۵ت��ا  ۱۴نیز فراهم کرده اس��ت.معاون
بازارهای خارج از بورس فرابورس ،شرکتهای
س��رمایهپذیر موضوع سبد س��هام عدالت را
 ۶ش��رکت «پاالی��ش نف��ت الوان ،پاالیش
نفت ش��یراز ،پتروش��یمی مارون ،پتروشیمی
تندگوی��ان ،کارخانج��ات مخابرات��ی ایران و
س��رمایهگذاری فنی و مهندس��ی مش��انیر»
معرفی کرد و گفت :معامالت این ش��رکتها
در بازار  ۴با اعمال یک مرحله پیشگش��ایش
 ۱۵دقیقهای و با محدودیت حجمی خرید نماد
عادی قابل انجام است.محسنی با بیان اینکه
معامالت سبد س��هام عدالت در فرابورس در
بازه مشخصشده بعد از زمان عادی بازار و با
اعمال قیمت پایانی همان روز به عنوان کف
دامنه نوسان انجام میشود ،گفت :این در حالی
است که به منظور حمایت از دارندگان سهام
عدالت و نیز فراهم شدن امکان منصفانه خرید
برای متقاضیان س��هام عدالت ،س��قفی برای
دامنه نوسان قیمتی تعیین نشده تا خریداران
در قیمت معامله ،رقابت کنند.
ت سوخت های
جزئیات سهمیه کار 
جدید و المثنی

سخنگوی ش��رکت ملی پخش فرآوردههای
نفت��ی گف��ت :س��همیه کارتهای س��وخت
مفق��ودی ،در کارت س��وخت المثن��ی حفظ
میشود.به گزارش صدا و سیما ،فاطمه کاهی
درب��اره افرادی که کارت س��وخت خود را گم
کردهاند و در خواست کارت المثنی دارند ،اظهار
داشت :سهمیه کارت سوخت این دسته از افراد
در صورتی که هنگام مفقودی مورد سو استفاده
قرار نگرفته باش��د حفظ میش��ود.وی درباره
صدرو کارتهای س��وخت جدی��د نیز گفت:
افرادی که کارت سوخت ندارند میتوانند نسبت
ب��ه دریافت آن اقدام کنند و از زمانی که کارت
برای فرد صادر شود سهمیه سوخت نیز به آن
تعلق میگیرد.مدیر روابط عمومی شرکت ملی
پخش فرآوردههای نفتی بابیان اینکه هرزمان
که کارت سوخت صادر شود ،سهمیه سوخت
همان ماه در کارت سوخت لحاظ خواهد شد،
گفت :حتی اگر درآخری��ن روز یک ماه کارت
سوخت متقاضی صادر شود ،سهمیه کامل آن
ماه در کارت س��وخت لحاظ میشود ،بنابراین
تمامی کارتهای جدید صادر شده دست کم
س��همیه یک ماه را در خود ذخیره دارند.وی با
بیان اینکه مالک محاس��به سهمیه سوخت
کارتهای جدید ،تاریخ صدور آن است نه زمان
درخواس��ت متقاضی گفت :ب��ه طور مثال اگر
فردی در بهمن ماه درخواس��ت کارت سوخت
بدهد و در اسفند ماه کارت برای وی صادر شود،
سهمیه سوخت آن شخص از زمان صدورکارت
یعنی اسفند ماه شارژ میشود.

احمد میدری با اش��اره به اینکه تا تاریخ 27
اردیبهش��ت ماه حدود  760هزار نفر اعالم
کردند که بیکار شدند ،گفت :از  17میلیون
نفر شاغل دارای بیمه 9 ،میلیون و  800هزار
نفر کارفرما دارن��د .به گزارش فارس ،احمد

میدری معاون رف��اه وزیر تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی در گفتوگوی تفصیلی با روزنامه
«ای��ران» ،توضیحاتی درباره اقدامات دولت
برای جبران تبعات اقتصادی ش��یوع کرونا
بر اقتصاد خانوارها ارائه داد .بخشهای مهم
این گفتوگ��و در ادامه از نظرتان میگذرد.
یکی از اتفاقات مهمی که با شروع کرونا در
ایران رخ داد ،این بود که برخالف گذش��ته
توانس��تیم آمار بی��کاران را بهصورت روزانه

ثبت کنیم .پیش از ای��ن ،آمار بیکاران ابتدا
در شهرستان و سپس در استان ثبت میشد
و در نهای��ت با یک وقف��ه زمانی به تهران
میرس��ید و اص ً
ال تجمی��ع اطالعات وجود
نداش��ت ،اما از ابتدای اس��فند با استفاده از
س��امانهای که در وزارت تع��اون ،کار و رفاه
اجتماعی راهاندازی ش��د ،اطالعات هر فرد
بیکار شده در یک جا و بهصورت روزانه ثبت
و جمعبندی میش��د .براین اساس تا امروز

( 27اردیبهشت ماه) نزدیک به  760هزار نفر
اطالعات خود در این سامانه را ثبت و اعالم
کردند که بیکار ش��دند .در مرحله بعد ،این
اطالعات با سازمان تأمین اجتماعی بررسی
میش��ود که آیا این فرد ،بیمه پرداز بوده یا
خیر و آیا میتوان به او بیمه بیکاری پرداخت
کرد یا نه.بهطور مش��خص ،اگر  24میلیون
شاغل در کشور داشته باشیم 17 ،میلیون نفر
از این افراد بیمه دارند و  7میلیون نفر بیمه

ندارند .آیا نداش��تن بیمه از سوی این افراد،
به معنی نداشتن مجوز است ،یا مجوز دارند،
اما بیمه نیستند؟ در ایران تفاوت این شناخته
شده نیست و متأس��فانه این خأل آماری در
ایران وجود دارد .فرآیند اعطای این وامها از
هفته گذشته آغاز شده است .حدود  50هزار
واحد صنفی برای این منظور ثبتنام کردند
که ممکن است از یک تا  500نفر بیمه پرداز
داشته باشند.

رشد سرسام اور اجاره بها در سایه نبود نظارت و جوالن سایت های مجازی ادامه دارد

آه مستاجران از گرانی اجاره درآمد

گروه اقتصادی :گرانی اجارهها از ماه گذش��ته
باعث نگرانی بس��یار شدید مس��تاجران شده
که این خ��ود در آینده تهدیدی برای افزایش
حاشیه نشینی خواهد شد .این روزها به فصل
جابهجاییها نزدیک میشویم و این در حالی
اس��ت که بسیاری از مس��تاجران و خریداران
مس��کن نگران از رشد جهش��ی قیمتها به
وی��ژه در بخش اجاره هس��تند .ام��ا از طرف
دیگر بسیاری از مالکان و دالالن دندان طمع
برای باالبردن قیمتهای اجاره تیز کرده اند تا
شاید بخشی از مشکالت اقتصادی و معیشتی
خود را برطرف کنند.از طرف دیگر دالالن باز
هم برای باالب��ردن قیمتهای اجاره خود به
سایتهای اینترنتی از جمله دیوار و شیپور رفته
و با درج قیمتهای نجومی س��عی میکردند
حب��اب کاذبی را در این بازار ایجاد کنند ،اما با
اعتراض مستاجران و متقاضیان خرید مسکن و
همچنین رشد جهشی قیمت خودرو دادستانی
ورود و دس��تور برداشتن قیمتها را از سایت
داد .اما چندی نگذش��ت که دوباره دالالن از
ترفندهای جدید برای درج قیمتها اس��تفاده
کرده و با دادن کدهای مختلف سعی کرده اند
که مشتری را با هرقیمتی جذب کنند.از طرف
دیگر ورود دالالن به بازارمس��کن باعث شده
که بسیاری از خریداران مسکن دست از خرید
بکشند و این خود باعث ایجاد مشکالت بسیار
زیادی برای متقاضیان شده به طوری که هم
اکنون قیمت خرید اوراق تس��هیالت مسکن
 ۲۴۰میلیون تومانی به باالترین نرخ خود یعنی
 ۴۰میلیون تومان رسیده و این خود باعث شد
که متقاضیان و خریداران واقعی مسکن دست
از خرید کشیده و دوباره به همان اجاره نشینی
پناه ببرند.
رش��د  ۱۸۲درص��دی قیمت هر مت��ر مربع
مسکن
ب��ه گ��زارش باش��گاه خبرن��گاران ج��وان،
«گزارش تحوالت بازار مس��کن شهر تهران
در اردیبهشت ماه س��ال  ،»۱۳۹۹برگرفته از
آمارهای خام س��امانه ثبت معامالت امالک
و مس��تغالت کشور و توسط اداره بررسیها و
سیاستهای اقتصادی بانک مرکزی تهیه و
منتشر شد.متوسط قیمت خرید و فروش یک
مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از
طریق بنگاههای معامالت ملکی شهر تهران
 ۱۶میلیون و  ۹۷۰هزار تومان بود که نس��بت

رش�د  ۵میلی�ون تومان�ی قیمت ه�ر متر

مسکن در مرکز تهران

مظفری یکی دیگر از مستاجران که در محدوده
منیریه ساکن است بیان کرد :یک واحد ۱۱۰
متری  ۱۵س��ال س��اخت  ۱۵۰میلیون تومان
بیعانه و حدود یک میلیون و  ۷۰۰هزار تومان
اجاره داده ش��ده که در مقایسه با سال گذشته
رشد بسیار چشم گیری داشته است.همچنین
اسدی یکی از خریداران مسکن که به تازگی
یک واحد  ۱۰۰متری خریده سال گذشته هر
متر واحد مسکونی در محدوده خیابان خارک
 ۱۲میلیون تومان بود ،اما امسال قیمت همین
واحد متری  ۱۸میلیون تومان شده است.
دول�ت باید برنامه ریزی بلن�د مدت برای

کنترل قیمتها در بازار اجاره داشته باشد

به مدت مشابه سال قبل  ۳۳.۹درصد افزایش
و نس��بت به م��اه قبل  ۱۰.۹درص��د افزایش
داشت.همچنین متوسط قیمت هر متر مربع
مس��کن در تهران در دو ماهه نخس��ت سال
 ۱۶ ،۹۹میلی��ون و  ۱۳۴ه��زار تومان بود که
نس��بت به دوره زمانی مش��ابه سال ۱۸۲ ،۹۷
درصد افزایش نشان میدهد .به عبارت دیگر،
متوسط قیمت هر متر مربع مسکن در تهران
در دو ماهه نخست سال  ۲.۸۲ ،۹۹برابر دوره
زمانی مشابه سال  ۹۷بوده است.در اردیبهشت
ماه سال  ،۱۳۹۹تعداد معامالت آپارتمانهای
مسکونی شهر تهران به  ۱۱هزار و  ۳۰۰واحد
مسکونی بالغ شد که نسبت به ماه مشابه سال
قبل  ۶.۷درصد کاهش نشان میدهد.بررسی
توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در
شهر تهران به تفکیک عمر بنا در اردیبهشت
م��اه س��ال  ۱۳۹۹حاک��ی از آن اس��ت که از
مجموع  ۱۱هزار و  ۳۱۰واحد مسکونی معامله
شده ،واحدهای تا  ۵سال ساخت با سهم ۳۸.۸
درصدی بیشترین سهم را به خود اختصاص
دادهاند .سهم مذکور در مقایسه با اردیبهشت
ماه س��ال قبل حدود  ۲.۲واحد درصد کاهش
یافته و در مقابل به س��هم واحدهای با قدمت
 ۶تا  ۱۰س��ال و  ۱۶سال و بیشتر افزوده شده
است.بررسی ش��اخص اجاره مسکن در شهر
تهران و در کل مناطق شهری در اردیبهشت
ماه  ۱۳۹۹در مقایسه با اردیبهشت ماه پارسال
نشان میدهد رش��د اجارهبها در شهر تهران

 ۲۸.۵درص��د و در کل مناطق ش��هری ۳۱.۳
درصد بوده است.
مردم نگران خرید مسکن نباشند


محمد اس�لامی وزیر راه و شهرسازی چندی
پیش درب��اره افزایش قیمت مس��کن به ۱۷
میلیون تومان میانگین قیمت هر متر مسکن
در ته��ران ،گفت :هموطنانی که نیازمند خانه
هستند و استطاعت خرید این خانهها را ندارند،
به هیچ عنوان نگران نباشند .در سامانه طرح
مسکن ملی دس��ت همه را باز گذاشته ایم تا
هرکسی خواست ثبتنام کند و هیچکس جا
نماند.همچنین گزارش��ات میدانی هم نشان
دهنده رش��د جهش��ی قیمتها در بازار اجاره
اس��ت به ط��وری بس��یاری از آنها از رش��د
 ۴۰تا  ۵۰درص��دی قیمتها گلهمند بودند و
همچنان از مالکانی که هیچ انصافی نداشتنند و
هرساله قیمتها را به صورت نامتعارف افزایش
میدهند.
درد و دل مستاجران از بی انصافی مالکان


در همین زمینه نوروزی یکی از مستاجران که
در محدوده بلوار فردوس ساکن است در گفت
و گو با باشگاه خبرنگاران جوان از بی انصافی
مالکان گلهمند بود و گفت :برای یک واحد ۶۰
متری  ۱۲سال ساخت  ۸۰میلیون تومان بیعانه
و ماهانه  ۲میلی��ون و  ۷۰۰هزارتومان کرایه
پرداخت شده است.او با بیان اینکه متاسفانه هر
ساله قیمتهای اجاره در محدوده غرب بسیار
افزایش مییابد افزود :هر سال با رشد جهشی

مابهالتفاوتبرایبهارپرداختنمیشود

اعمال تغییرات پایه مزد از اول تیر

عضو ش��ورای عالی کار با بیان اینک��ه افزایش ۵
درصدی حداقل دس��تمزد از اول تیر اجرا می شود،
گفت :قرار نیست بابت سه ماه فروردین ،اردیبهشت
و خرداد مابهالتفاوتی به کارگران پرداخت شود .اصغر
آهنیها در گفتوگو با مهر ،در مورد جلسه دیشب
شورای عالی کار ظهار داشت :با توجه به مشکالتی
ک��ه در بخشه��ای کارفرمای��ی و مباحثی که در
جامعه کارگری وجود داش��ت ،مباحث بسیار زیادی
در جلس��ه دیشب مطرح بود؛ در نهایت برای جلب
رضایت نسبی و توجه به فرمایشات رهبری ،حدود
 ۷۵هزار تومان از پایه س��نوات برداشتیم و به پایه
مزدی اضافه کردیم.عضو کارفرمایی شورای عالی
کار ب��ا بیان اینکه حداقل م��زد از  ۲۱درصد به ۲۶
درصد افزایش یافت ،افزود :این کار باعث میشود
که پرداخت��ی کل کارفرمایی در این بخش چندان
فرق��ی نکند اما حداقل دس��تمزد کارگری افزایش
مییابد و بالطبع بازنشس��تگان تأمین اجتماعی که
قب ً
ال درص��د کمتری میگرفتند ،درصد بیش��تری
افزایش داش��ته و ش��رایط بهتری را برای زندگی
داش��ته باشند.وی ادامه داد :پیشنهاد دوم مربوط به
حق مسکن بود که عدد و رقمهای بسیار زیادی از

س��وی طرفین مطرح ش��د اما در نهایت روی عدد
 ۳۰۰هزار تومان توافق به عمل آمد .این پیش��نهاد
برای نهایی سازی و تصویب به هیأت دولت ارجاع
خواهد ش��د تا پس از بررس��ی در کمیس��یونهای
تخصصی دولت و با در نظر گرفتن ش��رایط جامعه
و کس��ب و کارها ،حق مس��کن تصوی��ب و ابالغ
شود .بر اساس این پیشنهاد ،حق مسکن از ماهانه
 ۱۰۰ه��زار تومان فعلی به ماهانه  ۳۰۰هزار تومان
افزایش خواهد یافت.آهنیها اظهار داشت :ممکن
است عدد در هیأت دولت تغییر کند و ما نمیتوانیم
در این مورد اظهارنظری کنیم اما با توجه به شرایط
اقتص��ادی و جامعه ،امیدواریم هیأت دولت تصمیم
منطقی بگی��رد.وی در مورد زمان اج��را ،گفت :تا
پایان خرداد ماه روال پرداختها همان فرمول قبلی
خواهد بود و از اول تیر ماه قس��متی از پایه سنوات
برداشته میشود و روی پایه مزد گذاشته میشود و
در نهایت با توجه به این مصوبه ،لیستهای حقوق
و دستمزد اصالحیه میخورد.گفتنی است؛ بر اساس
مصوبه شورای عالی کار ،پایه حقوق از یک میلیون
و  ۸۳۵ه��زار توم��ان به یک میلی��ون و  ۹۱۱هزار
تومان افزایش مییابد.

قیمتها بسیاری از مستاجرانی که در شمال
تهران س��اکن هستند به سمت محدودههای
غرب و یا ش��رق میروند که این خود زمینه
س��از رشد قیمتها ش��ده اس��ت.او ادامه داد:
به عقیده بنده باید هرچه س��ریعتر دولت ویا
دستگاههای مختلف قیمت گذاری در محالت
را انجام دهند تا شاید بخشی از مشکالت در
این حوزهها برطرف ش��ود.همچنین حسینی
یکی از مس��تاجران در محدوده پیروزی بلوار
ابوذر با بیان اینکه ی��ک واحد  ۱۲۰متری در
سال گذشته  ۸۰میلیون تومان بیعانه و ماهانه
 ۲میلیون و  ۵۰۰ه��زار تومان کرایه پرداخت
میکنیم اظهار کرد :متاسفانه قیمتها روز به
روز در ح��ال افزایش اس��ت و این خود باعث
شده که ما هرسال به محالت پایینتر برویم.
بختیاری یکی دیگر از مستاجران که در محله
پاتریس لومومبا ساکن بود ،افزود :از باال رفتن
هرماه اجاره و قیمتها خانه خسته شدیم هیچ
مس��ئولی به فکر ما مستاجران نیست و هیچ
تدبیری ب��رای کاهش دادن و یا حداقل ثابت
نگه داشتن قیمتها دستگاههای مختلف در
دستور کار خود قرار نداده اند.او ادامه داد :سال
گذشته قصد داش��تیم با  ۵۰۰میلیون تومان
یک واحد  ۴۰متری در مرکز شهر بخریم ،اما
متاسفانه نتوانستیم واحد مورد نظر خود را به
دلیل بد نقشه بودن بخریم ،اما متاسفانه امسال
ب��ا همین مبلغ میتوانیم تنه��ا یک واحد ۷۰
متری در مرکز شهر رهن کامل کنیم.

در همین رابطه ایرج رهبر دبیر انجمن انبوه
س��ازان اس��تان تهران با بیان اینکه اصوال
قیمت مس��کن به وضعی��ت عرضه و تقاضا
باز میگردد ،افزود :هرچه تقاضا بیشتر باشد
ما ش��اهد ثبات و یا کاهش قیمت مس��کن
خواهی��م بود.اوبا بی��ان اینکه افزایش قیمت
مسکن باعث رشد چشم گیر قیمت اجارهها
میش��ود ،افزود :کارها و اقدامات دس��توری
نمیتوان��د باعث کاهش قیمته��ای اجاره
ویا خرید مس��کن ش��ود البته ممکن اس��ت
برای یکی و یا دو ماه تاثیر داش��ته باشد ،اما
به صورت مسکنی عمل میکند.دبیر انجمن
انبوه سازان مس��کن توضیح داد :دولت باید
برنامههای بلند م��دت و یا میان مدت برای
خرید و فروش و یا اجاره در دس��تور کار خود
قرار دهد تا شاهد بهبود وضعیت بازار شویم
در صورت��ی که برنامهای برای این بازار ارائه
نش��ود به زودی شاهد رشد جهشی قیمتها
خواهیم بود.رهبر بیان کرد :ارائه برنامههای
بلند مدت و میان مدت و تولید مستمر مسکن
خود میتواند در آینده این بازار را به س��مت
رونق و همراه با ثبات ایجاد میشود.بر اساس
این گزارش بازار مسکن این روزها در شرایط
بسیار نابه سامان همراه با نگرانی مستاجران
به س��ر میبرد این در حالی اس��ت که حوزه
مس��کن به عنوان مهمترین بخش اقتصاد
هر کش��ور هر سال با چالشهای بسیار زیاد
رو به رو میشود که این خود باعث ناراحتی
قشر بسیار گسترده جامعه از جمله مستاجران
میشود.

علیه سازمان اقدام قضایی خواهیم کرد

سازمانخصوصیسازیمقصرجاماندن ۱.۹میلیونسهامدارعدالت

سرپرس��ت کانون شرکتهای س��رمایهگذاری سهام
عدالت با بیان اینکه س��ازمان خصوصی سازی مقصر
جامان��دن  ۱.۹میلی��ون نفر اس��ت ،گفت :م��دارک را
ب��رای اقدام قضایی علیه س��ازمان خصوصیس��ازی
جمع آوری میکنیم.محمد خزایی ،سرپرس��ت کانون
ش��رکتهای سرمایه گذاری س��هام عدالت در گفتگو
با مهر در پاس��خ به این س��وال که علت جاماندن ۱.۸
میلیون نفر از سهامداران عدالت چیست ،گفت :آخرین
بکآپ شرکتهای تعاونی که پس از ثبت نام آخرین
مشمولین در حدود سال  ۹۱تکمیل شد ،همین اآلن نیز
موجود است و اگر کسی بخواهد میتواند کلیه بکآپ
ها را مش��اهده کند که چ��ه زمانی این اطالعات برای
س��ازمان خصوصی سازی ارسال شده است .همچنین
بنا بر این اطالعات مش��خص است که از یک خانواده
 ۵نفره به عنوان مثال دو نفری که در سازمان کد ملی
ش��أن ثبت نش��ده ،چه زمانی ثبت ن��ام کردهاند و چه
زمان اطالعات آنها ارس��ال شده اس��ت.وی ادامه داد:
درباره اختالفی که در آمار بین ش��رکتهای تعاونی و
س��ازمان خصوصی سازی به وجود آمده مقصر اصلی،
سازمان خصوصی سازی است که اطالعات را دریافت
نکرده و یا بد دریافت کرده است.خزایی گفت :افرادی

وجود دارند که در ش��رکتهای تعاونی ثبت نام شدند،
برگه س��هام دارند و یک مرحله هم برای آنها توس��ط
س��ازمان خصوصی سازی س��ود واریز شده است ولی
در حال حاضر نام و اطالعات آنها در س��امانه سازمان
خصوصی سازی ثبت نشده است؛ این موارد به وضوح
تقصیر سازمان خصوصی سازی است.وی ادامه داد :به
عنوان یک نمونه دیگر ،مستنداتی قانونی وجود دارد که
برای شخص ،برگه رسید بانکی صادر شده و او پولش
را نیز از بانک گرفته اس��ت اما سهام دار نیست .موارد
این چنینی زیاد است.سرپرس��ت کانون ش��رکتهای
سرمایه گذاری سهام عدالت افزود :در مواردی فرد مورد
نظر در افزایش س��رمایهای که هر سال اتفاق میافتد
نیز مش��ارکت میکرده و نامش هم در شرکتها ثبت
شده است.خزایی افزود :نزدیک به حدود  ۱.۹هزار نفر
مغای��رت وجود دارد که در حال جمعآوری مس��تندات
مربوط به این  ۱.۹میلیون نفر از اس��تانها هستیم.وی
با انتقاد از اظهارات معاون س��ازمان خصوصی سازی،
گف��ت :س��ازمان خصوصی س��ازی تقصی��ر را گردن
تعاونیها میاندازد ام��ا از لحاظ قانونی ،هر فرد بعد از
پذیرش اولیه وقتی برگه س��ازمان چاپ شده و بر روی
آن مهر تعاونی درج میشود ،سهامدار است.

در اولین جلسه دادگاه معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضاییه ،مجموعه ای کامل از اتهامات وی قرائت شد

بزرگترین خیانت طبری کمرنگ کردن اعتماد عمومی به قوه قضاییه بود

اولین جلسه رسیدگی به اتهامات اکبر طبری معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه
قضاییه و متهمان دیگر این پرونده در شعبه  ۵دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار
شد .به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه ،اولین جلسه رسیدگی به اتهامات اکبر طبری
معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضاییه و متهمان دیگر این پرونده ،صبح امروز
به ریاس��ت قاضی بابایی در شعبه  ۵دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار شد .در
ابتدای جلسه دادگاه قاضی بابایی ضمن تفهیم مفاد مواد  ۱۹۳و  ۱۹۴و  ۳۵۲و ۳۵۳
و  ۳۵۴قانون آیین دادرس��ی کیفری از مستشار دادگاه خواست مواد مذکور را قرائت
کند.پس از قرائت مواد مذکور قاضی بابایی از نماینده دادستان خواست جهت قرائت
کیفرخواست در جایگاه قرار گیرد.قهرمانی در تشریح کیفرخواست گفت :در گام دوم

انقالب اسالمی و در جهت تحقق تمدن نوین اسالمی ،عدالت ریسمانی است که
میتوان به آن چنگ زد و اس��تمداد جس��ت .از شاخصهای اصلی عدالت مبارزه با
قانون شکنانی است که هم قانوندان هستند و هم خود و دیگران را آلوده میکنند.وی
تصریح کرد :افرادی که امروز به عنوان متهم در دادگاه حاضر شدند متاسفانه اقدامات
مجرمانهای اعم از اعمال نفوذ و ارتشاء در حد وسیع مرتکب شدهاند.نماینده دادستان
با اش��اره به تاکیدات مقام معظم رهبری به منظور مبارزه با فس��اد در درون دستگاه
قضایی ،گفت :مقام معظم رهبری تاکید داشتند مبارزه با فساد در درون قوه قضاییه
اولویت است ،زیرا یک عنصر ناباب در دستگاه میتواند زحمات قضات شریف و پاک
دست و کارکنان زحمتکش این دستگاه را مخدوش کند.وی با بیان این که عدالت

قابل اغماض و معامله نیست ،گفت :هیچ یک از مصالح گوناگون نمیتواند با عدالت
معامله شود .وی افزود :دریافتی اکبر طبری از وی مجموعهای از وجوه نقد و ملک
است و شگرد اکبر طبری برای دریافت ملک و وجوه رشوه با شیوهای ماهرانه و به
صورت واسطهای بوده است.نماینده دادستان عنوان کرد :از دیگر مفسدان اقتصادی
رس��ول دانیال زاده اس��ت که حمایت بی دریغ اکبر طبری از وی منتهی به صدور
قرار منع تعقیب در برخی از پروندههای وی ش��ده اس��ت ۳ .واحد لوکس مسکونی
در س��اختمان روما و  ۳واحد در ساختمان فلورا دریافتی اکبر طبری از رسول دانیال
زاده بوده است.در همین خصوص بیژن نوباوه وطن بر این اعتقاد است که بزرگترین
خیانت طبری کمرنگ کردن اعتماد عمومی به قوه قضاییه بود است.
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اخبار
حمل و نگهداری اسکناس تا سقف 10
هزار یورو بالمانع است

دس��تورالعمل اجرایی مربوط به تعیین میزان
ارز قابل حمل ،نگه��داری و مبادله در داخل
کش��ور به ش��بکه بانکی کش��ور ابالغ شد.
ب��ه گ��زارش روابط عمومی بان��ک مرکزی،
براس��اس دس��تورالعمل اجرایی مزبور ،حمل
و نگهداری ارز (اس��کناس) توسط اشخاص
حداکثر تا سقف مبلغ  10هزار یورو یا معادل
آن به س��ایر ارزه��ا بالمانع ب��وده و حمل و
نگهداری ارز (اس��کناس) برای مبالغ بیش��تر
از  10.000یورو یا معادل آن به س��ایر ارزها
توس��ط اش��خاص ،صرف ًا در صورت داشتن
یکی از مدارک شامل :سند موسسه اعتباری،
رسید سنا و اظهارنامه گمرکی مجاز خواهد
بود.در ضمن س��ند موسسه اعتباری و رسید
س��نا ،حداکثر  6م��اه از تاریخ ص��دور دارای
اعتب��ار میباش��د و قبل از انقض��ای مهلت
مذکور ،دارندگان س��ند موسس��ه اعتباری و
رس��ید س��نا مکلفند به یکی از این روشها
شامل :واریز ارز مربوطه به حساب ارزی نزد
یکی از موسسات اعتباری ،فروش ارز به یکی
از موسس��ات اعتباری به نرخ بازار (مندرج در
س��امانه معامالت الکترونیک��ی ارز  )ETSو
یا فروش به صرافی با درج در س��امانه س��نا
اقدام کنند.در این ارتباط اس��ناد مذکور پس
از گذش��ت مهلت زمانی منظور شده ( 6ماه)،
فاقد اعتبار بوده و مش��مول قوانین و مقررات
مربوطه خواهد شد.
بارشها رکورد  ۷۰ساله را شکست

مع��اون وزی��ر راه و شهرس��ازی از تامین کل
منابع آبی کش��ور طی سال زراعی امسال خبر
و با اشاره به افزایش قابل مالحظه دما نسبت
به وقوع آتشسوزی در کش��ور هشدار داد .به
گزارش تس��نیم ،س��حر تاجبخش در نشست
خبری با اشاره به اینکه در سال زراعی امسال
(ار اول مهرماه  98تا امروز) بارشهای کش��ور
قابل مالحظه بوده اس��ت ،اظه��ار کرد :مقدار
بارشهای کش��ور باالتر از نرمال بوده در سال
زراعی امسال کل منابع آبی کشور تامین شده
اس��ت.وی با اشاره به ش��یوع ویروس کرونا و
بارشهای سیلآسا اسفند  98و فروردین ،99
ادامه داد:به دلیل کووید  19یک سوم نیروهای
سازمان هواشناسی دورکار شدند این در حالی
بود که کار هواشناسی  24ساعته است؛ در واقع
حجم کار س��ازمان هواشناسی کاهش نیافت
اما نی��روی کار کاهش یافت.رئیس س��ازمان
هواشناس��ی با یادآوری اینکه در اسفند  98و
فروردین  99یعنی طی حدود  60روز  80رخداد
س��یالب در کش��ور روی داد ،گفت :در برخی
استانهای کشور بارشهای قابل مالحظهای
ثبتش��ده که ب��ه عنوان نمون��ه در هرمزگان
بارشه��ا  100باالت��ر از نرمال ،سیس��تان و
بلوچستان  50درصد باالتر و جنوب کرمان نیز
بارشها  50درصد باالتر از نرمال بوده اس��ت.
تاجبخش افزود :در ایستگاه مهرآباد بارش باالتر
از نرمال  60درصدی با دوره بازگشت حدود 70
ساله ( 69س��اله) و در شرق سمنان (گرمسار)
بارش  43درصد باالتر از نرمال با دوره بازگشت
 81ساله ثبت شده است.
آغاز طرح ارتقای راهداری
در سراسر کشور

معاون راهداری س��ازمان راه��داری از اجرای
ط��رح ارتق��ای راهداری در جادههای کش��ور
خبر داد و گفت :پنجشنبه گذشته پل خرپایی
در منطق��ه مح��روم درنگ مدو بش��اگرد به
بهرهبرداری رس��ید .به گزارش تس��نیم  ،رضا
اکبری در نشست خبری اظهار کرد :راهداری
ش��امل دو بخش پروژهها است که این بخش
روال مشخصی را طی میکند .بخش دیگری
از آن انتظ��ارات م��ردم در جادههاس��ت ک��ه
میخواهند چاله نداش��ته باشند ،آراسته و تمیز
نیز باش��د.وی از ابالغ طرحی با عنوان ارتقای
کیفیت راهداری به ادارات کل شهرس��تانها
خبر داد و افزود :این اولین مکاتبه مس��تقیم با
شهرستانها در تاریخ سازمان راهداری است بر
این اساس به  400شهرستان ابالغ کردیم که
طرح ارتقای کیفیت راهداری اجرایی شود .در
واقع ما استان را دور زدیم چون در ستاد استان
متولی برای ای��ن کار نداریم .معاون راهداری
س��ازمان راه��داری و حمل و نق��ل جادهای
با ی��ادآوری اینکه ب��رای اولین ب��ار در تاریخ
وزارت راه خواهد بود که طرح توانمندس��ازی
راهداری را طی ماههای آینده اجرایی خواهیم
کرد درباره طرح ارتقای راهداری گفت :راهدار
باید ظاهری آراسته داشته داشته باشد ،گشت
راهداری نباید بیبرنامه باشد ،ضمن اینکه طرح
واکنش سریع ،تمیز کردن جادهها و باز کردن
پلها و آبراهها نیز جزو این برنامهها است.

