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نخستین جلسه دادگاه اکبر طبری برگزار شد؛

 هزاردستان 
پای میز محاکمه

سياست 2

تمام 20 سالی که مدیر امور مالی و خدماتی و رفاهی قوه قضائیه در 
دوره هاشمی شاهرودی یا مدیرکل امور اجرایی و معاون اجرایی حوزه 
ریاســت قوه قضائیه در دوران آملی الریجانی بود، مرد در سایه بود. تا 
اینکه پارسال از تاریکی سایه به روشنی آفتاب افتاد و به مرد هزاردستان 

شهره شد؛ از آن رو که در هر فسادی دستی از او پیدا بود. 
ابراهیم رئیسی، تیرماه پارســال تنها چند روز پس از انتصابش به 
ریاست قوه قضائیه، او یعنی اکبر طبری یا در واقع همان دست راست 
آملی الریجانی را برکنار کرد و متعاقب آن سپاه نیز طبری را بازداشت 

کرد. 
طبری، غیر از معاونت حوزه ریاســت قوه قضائیه، از اعضای هیأت 
رئیســه فدراســیون کونگ فو و هنرهای رزمی نیز بود، سابقه ای هم 
در صنعت خودروسازی و شــرکت ایران خودرو داشــت. در ساخت 
مجموعه های متعدد رفاهی برای دســتگاه قضا مانند مجتمع اقامتی 
شاهچراغ و مجموعه آبی و استخرهای شیراز، مشهد و سرعین، مرکز 
فوق تخصصی دندانپزشــکی قوه قضائیه یا مجتمــع فرهنگی رفاهی 
بزرگ میالد مشهد نیز دستی داشت و مسئول برگزاری مناقصه های 

ساخت و ساز واحدهای قوه هم بود.
او در کنار تمام این مسئولیت ها مردی اســت که ابراهیم رئیسی، 
دربــاره وی گفت: »در خــود قوه قضائیــه با مواردی مواجه شــدیم 
رشوه هایی اخذ شده که بهت آور است؛ از آپارتمان های 600 متری تا 
ویالهای چهار هزار متری در شمال که این در نوع خود کم نظیر است.«

دیروز پــس از قریب به یک ســال انتظــار، اولین جلســه دادگاه 
هزاردستان و 21 متهم مرتبط با پرونده وی،...

امضای کارگران زیر مصوبه مزد 99 نشست

افزايش 26درصدی حداقل دستمزد کارگران در سال جاری
دسترنج 4

شهرنوشت 6

مسائل اتباع افغانستان در ایران تمامی ندارد؛ این بار حادثه یزد

 ادامه بگومگوها و 
نیمچه تنش های دیپلماتیک !

رئیس  جمهوری با تاکید بــر اینکه تالش 
دولت تدبیر و امید از ابتدای کار، تقویت بنیه 
اقتصادی اقشــار کم درآمد بوده است، گفت: 
دولت به عهد خود در خصــوص مبارزه با فقر 

مطلق پایبند بوده و خواهد بود.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی ریاســت 
جمهوری، حســن روحانی دیروز در جلسه 
ستاد هماهنگی اقتصادی دولت گفت: دولت 
در راستای عدالت جمعیتی تالش کرده است تا 
حتی االمکان در حد تورم، دستمزد و حقوق ها 
را افزایش دهد و براساس آمار، طی سال های 
مختلف  ایــن روند به طور مــداوم در جریان 

بوده است.
رئیس جمهوری خاطر نشان کرد: در ارائه 
بســته های معیشــتی و عدالت غذایی و در 
حوزه های دیگر تالش دولت بر این بوده است 
که درصورت بــروز تکانه های اقتصادی که به 
جهت شرایط مختلف در جامعه ایجاد می شود 
این افراد دچار آسیب جدی نشوند و این نکته 
قابل اتکایی در فعالیت های اقتصادی دولت و 
سیاستگذاری درخصوص رسیدگی به اقشار 

کم درآمد و کم برخوردار بوده است.
روحانی با بیان اینکه براســاس گزارش ها 
و آمار، دولت یازدهم و دوازدهم در این حوزه 
توفیق داشته است، یادآور شد: از این نظر دولت 
به عهد خود در خصوص مبــارزه با فقر مطلق 
پایبند بوده و خواهد بود و باید همچنان بر این 

اساس برنامه ریزی و سیاستگذاری شود.
رئیس جمهــوری گفت: اگر چــه اینگونه 
وعده هــا در زمانــی مطرح شــد کــه هنوز 
تحریم های شــدید ســال های اخیــر علیه 

کشــورمان اعمال نشــده و با  آســیب های 
اقتصادی کرونا مواجه  نشده بودیم، اما هر چه 
قدر هم این آسیب ها سنگین و جدی باشد باز 
به تعهد خود پایبند بوده ایم و تاکنون به میزان 
زیادی به این وعده ها عمل شــده و ان شاء اهلل 
اقدامات دیگر نیز تا پایــان دولت به گونه ای 
شــکل خواهد گرفت تا در تحقق وعده خود 

سربلند باشیم.
روحانی با تاکید بر اینکه دولت در راستای 
کاهش فقر مطلق سیاســت هایی را در چهار 
حــوزه در دســتور کار قــرار داده و پیگیری 
می کند، گفــت: افزایش مســتمری ماهانه 
خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی، 
کمیته امداد و سازمان بهزیستی )بر این اساس 
پرداختی به هر خانوار از ســال ۹2 تاکنون به 
۹ برابر افزایش یافته است(. افزایش اعتبارات 
کل برای اجــرای برنامه )از ۴هــزار میلیارد 
تومان در ســال ۹6 به 1۵هزار و ۵00 میلیارد 
تومان در سال ۹۹ رســیده و ۴ برابر افزایش 
یافته است(، افزایش تعداد خانوارهای تحت 
پوشــش )بیش از یک میلیون نفر( و احداث 
مســکن برای خانوارهای محروم  )هم اکنون 
۸1 هزار واحد مسکونی در دست ساخت است 

و ۳۹ هزار واحد مسکونی نیز برای روستاییان 
محروم در استان های سیستان و بلوچستان، 
کرمان، کردســتان و چهارمحال و بختیاری 
و لرستان در دســت احداث است( از اهم این 

برنامه ها و سیاست ها است.
آزادسازی سهام عدالت اقدامی 

درراستای عدالت بود
روحانی »آزادسازی ســهام عدالت« را از 
جمله اقدامات موثر دولــت در اجرای عدالت 
در جامعه دانســت و خاطرنشــان کرد: این 
یک اقدام ارزنده و بجایی بــود که می تواند به 
تقویت اقتصاد کشــور و مشــارکت مردم در 
سرنوشــت اقتصاد کشــور بیانجامد ضمن 
 اینکه به رونق بازار سرمایه نیز کمک شایانی 

خواهد کرد.
اقدامات اجرایی برای آزادســازی ســهام 
عدالت از دیگر موضوعات مطرح شده در این 

جلسه بود.
رئیس جمهــوری تاکید کرد: بــا توجه به 
اهداف موردنظر و ابالغیه مقام معظم رهبری 
در خصوص ســهام عدالت، حقوق دارندگان 
سهام در همه  اقدامات و مقررات باید به طور 
کامل رعایت شــود و نهادهایی که مدیریت 
ســهام را به عهده می گیرند بایــد از نهایت 

شفافیت برخوردار باشند.
در این جلسه همچنین، پیرو مصوبه ستاد 
ملی مبــارزه با کرونا، نحــوه اعطای کمک به 
افرادی که در مدت اجــرای محدودیت های 
مرتبط با مدیریت و کنترل این بیماری، شغل 
خود را از دســت داده و بیکار شــده اند، مورد 

بررسی و تصویب قرار گرفت.

خبر

روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت: 

 دولت به عهد خود در مبارزه با فقر مطلق پایبند است


