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اخبار

معاون وزیر راه و شهرسازی:

ثبت نام طرح اقدام ملی مسکن
آغاز می شود

معاون وزیــر راه و شهرسازی گفت :کارهای
مقدماتی ورود به مرحله ثبتنام پــروژه اقدام
ملی تولید و عرضه مسکن انجام شده است و به
زودی نا منویسی از متقاضیان آغــاز میشود.
محمود محمودزاده در گفتوگو با ایسنا ،اظهار
کرد :عملیات اجرایی پروژه اقدام ملی تولید و
عرضه  ۴۰۰هزار واحد مسکونی در بسیاری از
استانها و شهرها آغاز شده است و به زودی ثبت
نام به تفکیک استانها شروع میشود .این پروژه
در هر استان مقتضیات خاص خود را دارد .فعال
ثبت نام در کرمان آغاز شده است و در دیگر مناطق
نیز کارهای مقدماتی در حال انجام است که به
محض آماده شدن اطال عرسانی میکنیم.وی
درباره اقدامات دولت برای کنترل بازار مسکن
گفت :چند اقدام را برای ایجاد تعادل عرضه و
تقاضا در بازار مسکن در دستور کار قرار دادهایم.

داخلی سازی  ۶۰میلیون یورویی
تجهیزات پتروشیمی کلید خورد

با امضای تفاهم نامه بین وزارت صمت و برخی
شرکت های داخلی ،داخلی سازی  60میلیون
یورو تجهیزات صنعت پتروشیمی کلید خورد .در
همین حال وزیر صمت اعالم کرد :دو میلیارد و
 ۷۰۰میلیون دالر تجهیزات صنعت پتروشیمی
تا افق  ۱۴۰۴باید داخلیسازی شود.به گزارش
ایسنا به نقل از وزارت صنعت ،معدن و تجارت،
مهدی صادقی نیارکی ،سرپرست معاونت امور
صنایع وزارت صنعت ،معدن و تجارت (صمت) در
مراسم امضای تفاهم نامه داخلیسازی تجهیزات
صنایعپتروشیمیافزود:زنجیرهارزشمحصوالت
پتروشیمی و صنایع تبدیلی یکی از اولویت های
کشور بــرای ساخت داخــل محسوب می شود.
وی ادامه داد :ماشین سازی و تجهیزات ،موتور
محرکه صنعت و دارای ارزش افزوده باالیی است
و این شاخه معیاری برای توسعه صنعتی یک کشور
محسوب می شود و در همین زمینه حدود سه هزار
و  ۵۰۰واحد تولید صنایع و تجهیزات در کشور
وجود دارد.صادقی نیارکی گفت :تاکنون دو میز
تخصصی در حوزه خودروسازی با امکان کاهش
ارزبری  ۱۰۷میلیون یورو برگزار شده و همچنین
با پیگیری هــای انجام شــده در صنایع مختلف
کشور بیش از دو هزار نیاز صنعتی شناسایی شده
است.سرپرست معاونت امور صنایع وزارت صمت
تصریح کرد :تفاهمنامه میان شرکت های آذرآب
اراک و ماشین سازی اراک با شرکت مهندسی و
ساختمان صنایع نفت به ارزش  ۶۰میلیون یورو
منعقد می شود.

اخبار

در پنجمین جلسه دادگاه دیواندری و  8متهم دیگر مطرح شد

ازمیانخبرها

تغییر نام مجید دلبندم در بانک پارسیان!
پنجمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات
دیواندری ،مدیرعامل سابق بانک های ملت
و پارسیان و هشت متهم دیگر ،به جرم اخالل
در نظام ارزی دیروز برگزار شد .عنوان دقیق
اتهام این افراد بر "اخالل در نظام اقتصادی
کشور از طریق تشکیل و سردستگی شبکه
کالهبرداری و خیانت در امانت نسبت به وجوه
بانکهای ملت و پارسیان" است.متهمان این
پرونده عبارتند از :مجید سعادتی (همکار
دیــوانــدری در بانک ملت) ،بهروز مختاری،
رحمت باختری ،مهدی فالحتیان ،حسین
ابــوالــحــســنــی ،اسماعیل احـــدی و سمانه
آشتیانی و وحید نمازی .در این جلسه بعد از
اتمام دفاعیات فالحتیان و وکیلش ،نوبت به
اسماعیل احدی رسید.گفتنی است سه تن از
متهمان از جمله آقایان رحمت ا ...باختری و
مجید سعادتی و خانم سمانه حضرتی آشتیانی
متواری هستند و در جلسه حضور ندارند و
حسب اطالع به خارج از کشور فرار کردهاند،
اما وکالی تسخیری در جلسه حضور دارند.به
گزارش ایرنا ،فساد در خرید و فروش کشتی،
پرداخت وجوه به مهدی فالحتیان ،واگذاری
نفت خام به رحمت ا ...باختری ،تحصیل مال
نامشروع و سفرهای محرمانه در کنار قاچاق
حرفه ای ارز به ترکیه از جمله اتهامات این
پرونده است .بانک ملت و برخی شرکت های
زیرمجموعه آن و بانک پارسیان شاکی اصلی
این پرونده هستند و متهمان بدهی خود به این
بانک ها را پذیرفته اند.

وزیر ارتباطات خبر داد

بوده است و بنده کارمند امرالد بودهام .قاضی
پرسید :در زمان مسئولیت سعادتی در بانک
ملت  30میلیارد تومان واریز شده است سندی
هست که مبلغ آن را چه کار کردید؟ متهم
پاسخ داد :نه واریز کننده را میشناختم و نه
دریافتکننده را .من مبالغ را به حساب افرادی
که معرفی میشدهاند واریز میکردم.
▪ماجرای مجید دلبندم در بانک پارسیان

جایگاه حاضر شد و از موکل خود دفاع کرد.
این وکیل افــزود :گزارش هیئت کارشناسی
مــورد اعتراض من و موکلم است و بنابراین
نمیتواند مبنای رای دادگ ــاه قــرار گیرد و
بدهی واقعی باقی مانده  196میلیون درهم
است و مبالغ دیگر صحیح نیست .وکیل متهم
فالحتیان گفت :بانک ملت به قانون تمکین
نمیکند و چندین بــار بــرای تسویه مراجعه
کردیم که پاسخی ندادند تسهیالت اعطایی
توسط پارسیس کیش  110میلیون درهم
بود و وثیقه آن یک چک  165میلیون درهمی
بود .در ادامه قهرمانی نماینده دادستان تاکید
کرد :از جلسات اول خیلی موارد را درخواست
کردیم اما هیچ مدرکی ارائــه ندادید صرف
ادعا مشکلی را حل نمیکند و اسناد الزم را
ارائه دهید .چه کسی گفته که  110میلیون
درهم مازاد به صورت امانی بوده است چرا در
اسناد بانکی وجود ندارد .بی صبرانه منتظریم
که وکیل متهم فالحتیان اسناد را ارائه دهد.
سپس ،قاضی موحد اظهار کرد :تا این لحظه

▪ادعای متهم :بانک ملت به قانون تمکین
نمی کند

به گزارش میزان در ابتدای این جلسه که به
ریاست قاضی موحد برگزار شد ،قاضی اعالم
کرد که سه تن از متهمان همچنان متواری
هستند .در ادامه وکیل متهم فالحتیان ،در

که پنجمین جلسه رسیدگی است به بررسی
اتهام فالحتیان پرداختیم و فرصت دفاع
برای همه محفوظ است  ،در این لحظه متهم
اسماعیل احدی را به جایگاه میخوانم .قاضی
موحد بیان کرد :اتهام متهم احدی مشارکت
در اخالل عمده در نظام اقتصادی کشور از
طریق تحصیل مال نامشروع  ،الف)به مبلغ
 220میلیون درهم متعلق به بانک پارسیان با
مشارکت متهمان دیگر و ب) 36میلیون دالر
متعلق به بانک پارسیان با مشارکت برخی
متهمان است.
▪باز هم مدیر اجاره ای

متهم احــدی در ادامــه گفت :به ظاهر مدیر
شرکت امرالد بودم اما گردانندگان اصلی آن
سعادتی و حضرتی آشتیانی بودند .شرکت
امرالد غیرایرانی است و در خارج از کشور ثبت
شده و هیچ شعبهای در ایران ندارد و هم اکنون
سهام آن به پارسیس کیش منتقل شده است و
مکاتباتی که من امضا کردهام با اجازه سعادتی

وی ادامــه داد :دیواندری از بانک ملت کنار
مـیرود و در بانک پارسیان حضور مییابد و
همان شبکه فساد به بانک پارسیان مهاجرت
میکند .شرکت تراستی خارجی که مدیر
آن آقای بیرر است  POAرا به احدی دادهاند.
بعد امرالد با پارسیس کیش قرارداد میبندد
که به امضای ابوالحسنی و سعادتی میرسد؛
سعادتی را چه کسی به بانک پارسیان آورده
است؟ مجید دلبندم در بانک پارسیان ،مجید
پایبندم میشود (اشاره به مجید سعادتی که
همواره همراه دیواندری بوده و اکنون متواری
است).قهرمانی بیان کــرد :با ایمیل متهم
احــدی مکاتباتی توسط سعادتی و حضرتی
انجام شده است شما نمیتوانید نقش مجرمانه
خود را انکار کنید .سعادتی چه کاره بوده که
به جای شما امضا میکرده یا دستور میداده
است؟ حسب دستور مراجع نظارتی نامهای
خطاب به دیواندری صادر میشود که مدیران
شرکتهای کارگزاری احراز صالحیت شوند.
چطور آقای احدی احراز صالحیت شدهاند؟
سند آن را ارائه دهید .همچنین متهم احدی
اذعان داشته که سعادتی در شرکتهای بانک
پارسیان سمت داشته اســت که الزم است
اسناد آن را نیز ارائــه کنید .در انتها ،قاضی
موحد با اعالم ختم جلسه بیان کرد :جلسه
بعدی دادگاه مورخ  98.8.12ساعت 8:30
برگزار می شود.

تاکید روحانی بر شفاف سازی و هوشمندسازی مالیات
رئیس جمهور با تاکید بر ایــن که گرفتن
مالیات باید همراه با شفافیت باشد ،گفت:
مردم در یک فرایند شفاف سازی ،باید بدانند
که سهم مالیات در بودجه ،بــرای خدمات
و توسعه کشور هزینه میشود و فرهنگ
سازی و تعامل بیشتر با مردم ،روند پرداخت
مالیات را تسهیل می کند.به گزارش ایسنا،

رئیس جمهور در جلسه بــررســی اجــرای
سیاستهای مالیاتی ،مراقبت از بنگاهها و
کسب و کارهای کوچک را ضروری خواند و
اظهار کرد :باید به گونه ای عمل شود که این
مجموعه ها تحت فشار مالیاتی قرار نگیرند
و همزمان الزم است به گونهای برنامهریزی
شود که بنگاههای بزرگ فرار مالیاتی نداشته

باشند.روحانی در این جلسه که با حضور
«فرهاد دژپسند»وزیر امور اقتصادی و دارایی
و آقای«امیدعلی پارسا»رئیس سازمان
امــور مالیاتی کشور بــرگــزار شــد ،گفت:
ایــن مهم نیز تنها از طریق الکترونیکی
کــردن نظام مالیاتی کشور محقق خواهد
شد.رئیس جمهور با بیان این که «رضایت
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مردم زمانی بیشتر حاصل میشود که هر
کس بــدون تبعیض و براساس کسب سهم
درآمدش ،مالیات پرداخت کند» ،تاکید کرد:
هد فگذاری سازمان مالیاتی باید اجرای
کامل قانون و کاستن از دخالتهای مأموران
و محاسبه مالیاتی از طریق الکترونیکی و با
روشهای هوشمند ،باشد.

اپراتورها  ۲۶میلیارد تومان
مصرف اینترنت زائران اربعین
را بر می گردانند

در پی اعتراض زائران کربال به قیمت اینترنت،
وزیر ارتباطات اعالم کرد ،از اپراتورهاخواسته
شده است تا مصارف را در قالب بسته محاسبه
کنند و پولهای گرفته شده را به زوار بازگردانند.
این وعده قرار بود از شب گذشته عملی شود
و اپراتورها تفاوت نرخ اینترنت را که در قالب
بسته محاسبه شده است ،به کاربران برگردانند.
آذری جهرمی چند روز قبل وعــده داده بود
اپراتورها با کسب رضایت سهامداران عمده
خود ،همه مصارف اینترنت زائــران را در قالب
بسته محاسبه کنند و پــو لهــای گرفته شده
در قالب اینترنت آزاد را به زوار بازگردانند.
وزیر ارتباطات در تو ئیتر خود اعالم کرد از سه
شنبه شــب ایــن اتفاق رخ خواهد داد .وی در
ادامه افزود :ممنون از همراه اول و ایرانسل که
با هماهنگی سهامداران عمد هشان ایــن ۲۶
میلیارد تومان را به مردم پرداخت میکنند و با
پیامک به آنها اطالع میدهند.

ورود سازمان حمایت
به گران فروشی شیرخام

رئیس سازمان حمایت از مصر فکنندگان و
تولیدکنندگان با توجه به گرانفروشی شیرخام
به رغم کاهش قیمت سبوس از معاون وزیر جهاد
کشاورزی خواست تا دامــداران قیمت مصوب
عرضه شیر خام را رعایت کنند.به گزارش فارس،
عباس تابش معاون وزیر صنعت با ارسال نامهای
به رضایی معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد
کشاورزی خواستار شد تا از گرانفروشی شیر
خام جلوگیری شود و دامــداران شیرخام را به
قیمت مصوب عرضه کنند .در نامه عباس تابش
آمده است :گزارش ها و اخبار رسیده همچنان
حاکی از عرضه شیرخام توسط دامداران باالتر از
قیمتمصوبوتمکیننکردندامداراندررعایت
قیمت مصوب این کاالست.در این نامه با اشاره به
این که قیمت سبوس گندم از هر کیلو 12500
ریال به  10000ریال کاهش یافته  ،اعالم شده
است که هر گونه گرانفروشی شیرخام توسط
دامداران فاقد توجیه قانونی است.در انتهای این
نامه آمده است :ضرورت دارد مجدد رعایت سقف
قیمت مصوب به کلیه واحدهای عمده دامداری
صنعتیوسنتیتولیدکننده شیرخام ابالغ شود.
بدیهیاستاینسازمانبراساس تکالیفقانونی
و برای حمایت از حقوق مصرفکننده و به عنوان
وظیفه ذاتی ،برخورد با گران فروشی واحدهای
متخلف را در دستور کار قرار دهد.

