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اقتصادی
گزارش مرکز آمار از وضعیت اقتصادی
خانوارها در سال  98مشخص کرد:

کاهش مصرف خوراکی ،افزایش
هزینه مسکن
مرکز آمــار ایــران با انتشار گــزارش «عملکرد
بخش واقعی اقتصاد در سال  ،»98جزئیاتی
از وضعیت اقتصادی کشور به ویژه هزینه کرد
خانوارها در سال  98ارائــه کرد .این گزارش
با اشــاره به مصرف هزینه های خانوار در 11
گــروه کــاال و خــدمــات بــراســاس قیمت جــاری
و مقایسه آن با تــورم در همان گــروه های کاال
و خــدمــات ،مصرف خــانــوار به قیمت ثابت را
محاسبه کرده است که نشان می دهد به جز در
دو گروه مسکن و ارتباطات ،در دیگر گروه ها
از جمله مواد خوراکی ،مصرف خانوار کاهش
یافته اســت.بــراســاس ایــن گـــزارش ،بررسی
هزینه های خوراکی خانوار نشان می دهد که
مصرف هزینه های خوراکی به قیمت جاری
در سال  98معادل  28.6درصد افزایش یافته
است که با توجه به تورم باالی مواد خوراکی،
مصرف نهایی خانوار در این گروه  11درصد
کاهش یافته است .به این معنی که رشد مصرف
خانوارها در این بخش کمتر از تورم بوده است.
رشد مصرف نهایی خانوار به قیمت های ثابت
در گروه هزینه های غیر خوراکی و خدمات ،به
جز گروه مسکن ،آب و سوخت و گروه ارتباطات،
در دیگر گروه ها منفی بوده است.در این میان
بیشترین رشد هزینه مصرفی در گروه مسکن،
آب و سوخت رخ داده است و این گروه هزینه ای
به همراه گروه ارتباطات ،تنها گروه هایی بودهاند
که هزینه های مصرفی خانوار در آن ها بیش از
تورم افزایش یافته است که به منزله هزینه کرد
بیشتر در این موارد است .مصرف نهایی خانوار
در گروه مسکن ،آب و سوخت ،رشدی معـادل
 12.4درصد داشته است .در خور ذکر است،
بیشتر هزینه خانوار در بخش مسکن مربوط به
برآورد اجاره واحدهای مسکونی شخصی است.
براساس گزارش مرکز آمار ،بررسی خانوار در
این خصوص نشان می دهــد ،افزایش هزینه
خانوار در این بخش به طور قابل مالحظه ای
متأثر از افزایش قیمت مسکن است ،نه افزایش
تعداد خانوارهای دارای واحد مسکونی شخصی
و اجاره ای.
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در هشتمین جلسه دادگاه انجام شد

بگو مگوی طبری با قاضی و بازشدن پای مه آفرید به دادگاه

هشتمین جلسه رسیدگی به اتهامات اکبر
طبری و دیگر متهمان در شعبه پنجم دادگاه
کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی بابایی
روز گذشته برگزار شد.به گــزارش میزان  ،در
ابتدای این جلسه وکیل متهم دانیا لزاده در
دفاع از موکل خود با اشاره به سه فقره پرونده
اتهامی موکلش مربوط به سال ۸۸در دادسرای
اقتصادی ،سال  ۹۱در دادســرای اوین و سال
 ۹۵در شعبه  ۱۵بازپرسی دادسرای کارکنان
دولت گفت ،در یکی از پروندهها یعنی پرونده
سال ، ۹۱طبری با بازپرس اولیه تماس گرفته
و گفته که دانیالزاده فردی خیر است و پرونده
را مختومه کند .پس از آن ،پرونده از آن بازپرس
گرفته شده است.وکیل متهم دانــیــالزاده در
بخش دیگری از دفاعیه خود با اشاره به پرونده
سال  ۹۱بیان کرد :زمانی که شخصی به نام
مهآفرید خسروی بازداشت بوده اظهار میکند
برای شرکتهای دانیالزاده حد مالی باالیی
در نظر گرفته شده ،مبنای تشکیل این پرونده
همین اظهارات بوده و پرونده تشکیل میشود.
بر اساس این گزارش وکیل متهم دانیا لزاده
در بخش دیگری از دفاعیه خود درباره ادعای
اعمال نفوذ و پرونده اتهامی سال  95موکلش،
گفت :اتهام موکلم در آن پرونده پرداخت رشوه
به حسین فریدون بــود .موکلم بازداشت و در
رسیدگیها یک اتهام جدید دیگر علیه وی
مطرح شد .وکیل دیگر دانیالزاده در بخشی از
دفاعیه خود مدعی شد که در پرونده سال  ۹۶در
ملک کریم خان طبری حداقل  ۵میلیارد متضرر
شــده اســت و بر همین مبنا بــرای او قــرار منع

تعقیب صادر میشود .نکته قابل توجه این که
قهرمانی نماینده دادستان از وکیل دانیالزاده
نام و شغل افــرادی را پرسید که اقدام به خرید
سه واحد برج روما کردندکه وکیل دانیالزاده
اظهار بیاطالعی کرد اما دانیالزاده از جایش
برخاست و گفت که یکی از آنها ممقانی تاجر
و کارخانهدار است.نماینده دادستان در این
هنگام گفت که کاش توضیح میدادید چند
مدیر بانکی از شما ملک خریدند؟
▪گله دانیالزاده از رسانه ها

به گزارش میزان متهم دانیالزاده بعد از پایان
صحبتهای وکیلش با اجازه قاضی در جایگاه
قرار گرفت و گفت :من وارد یک گرفتاری شدم،
ایــن گرفتاری فقط آن بــود ،به یک مسئولی
ساختمان فروختم که اصال وی را نمیشناختم.

دانیالزاده دو نامه به نماینده دادستان داد و از
او خواست ،در فرصتی این نامهها را بخواند و
از نحوه پوشش سخنانش در رسانه ها گله کرد
و گفت :بنده را در تاریخ  95.10.25هنگامی
که از منزلم خــارج شــدم دستگیر کردند که
هیچ اشکالی ندارد اگر متهم بودم .من به آقای
فریدون رشوه ندادم ،اما هرآن چه کشوری که در
آن زندگی میکنم برای من تصمیم بگیرد روی
چشمم است.این متهم افزود :در پایان سال ۹۰
ملکی را به طبری فروختم در حالی که اص ً
ال وی
را ندیدم .تا سال  ۹۳و  ۹۴من گمان میکردم او
مسئولتدارکاتقوهقضاییهاستوعینواقعیت
را میگویم .حال اگر در این میان مشکلی هم
به وجود آید حتما پاسخ گوی آن خواهد بود.
قهرمانیدربخشدیگریازکیفرخواستدرباره
اتهام راه اندازی شبکه دانیالزاده گفت :صرف

روحانی :توطئه دشمنان برای فروپاشی اقتصاد ایران به نتیجه نخواهد رسید
رئیس جمهور بــازی با قیمت ارز و سکه را از
متغیرهای اصلی عملیات روانی دشمن برای
آشفته کردن اقتصاد کشور بیان کرد و گفت:
توطئه دشمنان در فروپاشیدن اقتصاد ایران
به نتیجهای نخواهد رسید .روحانی در جلسه
ستاد اقتصادی دولت گفت :با وجود شرایط
سخت به وجود آمده ناشی از جنگ اقتصادی با
دشمنان در دو سال گذشته ،آرزوی دیرینه مردم

و نخبگان در تحقق اقتصاد بدون نفت پیریزی
شــده و با وجــود تالطمها و تکانههای شدید
اقتصادی ناشی از تحریمهای ظالمانه و شیوع
ویروس کرونا ،روند شاخصهای اصلی اقتصاد
کشور در بخش تولید و صادرات به خوبی پیش
م ـیرود.وی افــزود :از یک طرف مشکل برای
صادرات نفت ما به وجود آوردهاند و با حداکثر
توان مانع از انتقال داراییهایمان به داخل

کشور میشوند و از طرف دیگر شبانهروز القا
میکنند که سیاستهای اقتصاد بدون نفت
موفق نبوده و اقتصاد ایران تحت تحریمهای
اعمال شده در حال شکست است و نشانههای
آن را هــم نــه شــاخـصهــای اصــلــی کــه صرف ًا
نوسانات قیمت برخی کاالها و نرخ ارز اعالم
میکنند .در حالی که شاخصهای اصلی نشان
از توفیق نیافتن آنان در شکست ایران دارد.

نظر از این که چنین اتهامی متوجه دانیالزاده
هست یا نه ،شخص طبری دارای شبکه بوده
است حاال دانیالزاده وارد شبکه بشود یا خیر.
طبری شبکه داشت؛ منصوری یک شبکهاش
بود؛ انوشه یک شبکهاش بود.قهرمانی تصریح
کرد :وکیل دانیا لزاده گفت مابه ازای رشوه
دانــیــالزاده چه میتواند باشد؟ آقــای وکیل
آن مابهازا عبارت بود از بستن و جمع کردن
پروندههایدانیالزادهازجنبهکیفری.قهرمانی
افزود :میگویند طبری در معاوضه کریم خان و
روما با دانیالزاده متضرر شد؛ یعنی طبری یک
میلیارد و  ۳۰۰میلیون تومان ضرر کرد و بعد
گفت خیر سر آقای دانیال زاده! طبری اگر در
روما ضرر کرد چرا در فلورا نیز پای معامله با کسی
آمد که به او ضرر زده است؟نماینده دادستان
بیان کرد :اگر دانیالزاده و طبری همدیگر را
نمیشناختند چطور طبری پیگیری پرونده
دانیالزاده را انجام داده است؟ چرا سیم کارت
مخفی داشتند؟ وقتی طبری به دفتر دانیالزاده
میرفته دانــیــا لزاده به منشی میگفته اسم
مهمان را نپرسند .دانیالزاده هم مداوم پیش
طبری میرفته است .قهرمانی در خصوص ملک
فلورا نیز گفت :حسین هدایتی هم آن جا ملک
داشته و اظهاراتش اخذ شده که نشان دهنده
این است که تفاوت فاحش وجود دارد و طبری
ارزانتر خریده است.
▪پول شویی طبری با اطالع دانیال زاده

نماینده دادستان دربــاره نحوه انعقاد مبایعه
نامه گفت :مبایعه نامه را طبری مینویسد و

امضای دانیالزاده و مهرصادقی را میگیرد و
تلفنش زنگ میخورد و بیرون میرود و عکسی
گرفته میشود که سند ما میشود .طبری با
اطالع دانیالزاده پول شویی میکرده ،البته
دانیالزاده در آن جلسه نبوده است.
▪بگو مگوی متهم با قاضی

در ادامه جلسه قاضی از متهم طبری خواست در
جایگاه حاضر شود و به دفاع از خود بپردازد  .وی
هرگونه اتهام یا ادعا درباره آشنایی با دانیالزاده
و ادعای اعمال نفوذ را از بنیان کذب و ساختگی
دانست و گفت که اعمال نفوذی در دادسرای
ویژه امنیت در پرونده دانیالزاده نکرده است.
متهم طبری در بخش دیگری از اظهارات خود
بیان کــرد کــه حاضر اســت خسار تها را پس
بدهد قاضی خطاب به این متهم گفت :کمی
دیر شده است و در خصوص این تقاضا دادگاه
تصمیم خواهد گرفت.به گزارش میزان نماینده
دادستان درباره اعمال نفوذ طبری در پرونده
دانــیــا لزاده و فریدون گفت :زمانی که طبری
در زنــدان بــوده ،پرونده دانــیــالزاده و حسین
فریدون در مرحله دادگــاه و تجدیدنظر بوده،
اما این قسمت را نمیگوید که اعمال نفوذ در
مرحله دادسرا بوده است .قهرمانی تصریح کرد:
وکیلتان اظهاری دارد که جنبه مجرمانه دارد
وکــای دیگری هستند که محترمانه صحبت
میکنند و حتی از آنها تشکر هم میکنیم ولی
وکیلی که توهین کند ،برخورد مناسب را دریافت
میکند.رئیس دادگـــاه بــا اعــام ختم جلسه
دادگاه گفت :جلسه بعد متعاقبا اعالم میشود.

عملیات سنگین مقابله با ملخ درخراسان جنوبی

میرجلیلی :تا  20روز دیگرکنترل ملخ ها قطعی است
فرخ نژاد -عملیات سنگین مقابله با ملخ
صحرایی در خراسان جنوبی با فرماندهی
سه استان خراسان رضوی ،جنوبی و سمنان
شروع شد.به گفته مدیرکل مدیریت بحران
استانداری خراسان جنوبی تا  20روز آینده
کنترل ملخ هــا قطعی است .مهندس«
میرجلیلی» گفت :بعد از مشاهده هجوم
ملخ ها به نقاط هم مرز با استان های درگیر
ملخ صحرایی مانند طبسین ،کهنو و، ...
مبارزه ضربتی آغاز شد و اگر این عملیات به
موقع نبود نقاطی مانند قاینات و خراسان
رضوی هم از حضور این آفت در امان نمی
ماند.به گفته این مسئول با دستور استاندار
خراسان جنوبی همه امکانات و نیروها در
استان به خط مقدم مقابله آمدند به طوری
که خودروهای مورد نیاز برای پایش ،سم
پاشی ،دیده بانی و همچنین موتورسیکلت
برای نقاطی که امکان تردد خودرو نیست،
تامین شد و  50نیروی انسانی از جهادگران
سازمان بسیج سازندگی و هالل احمر به
میدان مقابله با ملخ های صحرایی در کانون
های آلــوده ورود کردند.افزون براین چند
دستگاه تانکر آب رسان برای تامین آب مورد

نیاز سم پاش ها نیز در اختیار جهاد کشاورزی
قــرار گرفت.میرجلیلی به بسیج همه دستگاه
های اجرایی خراسان جنوبی برای مقابله با ملخ
به دستور استاندار اشاره و اظهارکرد که سازمان
جهاد کشاورزی نیز موظف به تامین انواع و اقسام
سم پاش ها و سم مورد نیاز شد که تعدادی سم
پاش نیز وارد استان شده و در اختیار شهرستان
هــای درگیر قــرار گرفته اســت.وی اظهارکرد:
به تازگی نیز بنا به دستور استاندار قــرار است
شهرستان های غیر درگیر و استان های معین
امدادرسان خراسان جنوبی نیز به این موضوع
ورود کنند و امکانات و تجهیزات مورد نیاز را در
اختیار شهرستان های درگیر قــرار دهند.او با
اشاره به سه برابر شدن امکانات و تجهیزات مقابله
با ملخ هــای صحرایی اف ــزود :اگــر کــشــاورزان،
دامداران و روستاییان نیز برای مبارزه با این آفت
به میدان بیایند به طور حتم می توان تا حدودی
ملخ های صحرایی را ریشه کن کرد.به گفته او
با امکانات و تجهیزاتی که به میدان مقابله آمده
است تا  20روزآینده کنترل این آفت قطعی می
شود و باید خود را برای مرحله دوم مقابله در آبان
آماده کنیم چرا که حضور ملخ های مهاجم به طور
معمول چند ساله است.

