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معاون اقتصادی رئیس جمهوری و وزیر کار با اژهای دیدار کردند

حجــت عبدالملکی وزیــر تعاون ،کار و رفــاه اجتماعی صبح
دیروز با حضور در دفتر رئیس قوه قضائیه با حجتاالســام
غالمحسین محسنی اژهای دیدار و گفتوگو کرد.
بــه گــزارش میــزان؛ اژهای بــا اشــاره بــه گســتردگی وزارت
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و وظیفه خطیر آن در تأمین سطح
رضایتمندی مردم از دولت ،به وزیر جوان دولت سیزدهم که
در جلســه دفــاع از برنامههایش در مجلــس ،وزارت کار و رفاه
را وزارتخانــه مردم معرفی کرد ،توصیه کرد :شفافســازی در
مجموعههــای اقتصــادی تحت امر خــود را ســرلوحه کار قرار
دهیــد .بهرهگیــری از اقتصــاد مقاومتــی ،اجــرای برنامههــای
جهــادی و مبــارزه بــا هرگونه تخلــف در مجموعههــای پایین
دستی وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ،از دیگر توصیههای
رئیس دســتگاه قضا بــه عبدالملکی بــود .اژهای در این زمینه
گفــت :انتظار میرود با توجه به شــعار دولت در زمینه مبارزه
با فساد وزارتخانه متبوع شما از هرگونه تخلف در شرکتهای
زیرمجموعــه وزارت کار جلوگیــری کنید و بــا جلوگیری از بروز
فســاد در این مجموعههای اقتصادی از تشــکیل پروندههایی
که کار رسیدگی به آنها انرژی و زمان زیادی از دستگاه قضایی
میبرد و بهخاطر حجم تخلفات صورت گرفته در آن معموالً
بــا اطالــه همراه هســتند ،بــه دســتگاه قضایی کمــک کنید .ما
هم در معرفی گلوگاههای فســاد زا در این مقوله در کنار شــما
هســتیم و خواهیم بود .وی تصریح کرد :بســترهای فسادزا در
ســاختار اجرایی کشــور برای ما روشن اســت و به دولت اعالم
کردهایم و در مبارزه با این بسترها از درون دولت ،دستگاههای
اجرایــی را یــاری خواهیم کــرد .رئیس دســتگاه قضا همچنین
تأکید کرد :امید اســت در حوزه فقر و آسیبهای اجتماعی نیز
با برنامهریزی و نگاه ویژه حوزه رفاهی را متحول کنید.
حجــت عبدالملکــی وزیــر تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی
دولت ســیزدهم نیــز با تبییــن برنامههای در دســتور کار این
وزارتخانــه بــرای تغییــر وضــع موجود بــه نفع مــردم ،اقدام
اخیر دســتگاه قضایی در بازگردانــدن کارخانهها و واحدهای
تولیدی به بیتالمال و حمایت از کارگران اشاره کرد و گفت:

عــزم مبارزه با فســاد در مجموعههــای زیر نظــر وزارتخانه و
تمــام مجموعههای دولت ســیزدهم شــکل گرفتــه و در این
راه از قــوه قضائیــه بــرای کمک به این روحیه فســاد ســتیزی
استمداد کمک داریم.
محســن رضایی معاون اقتصادی رئیسجمهوری و دبیر
ی عالی هماهنگی اقتصادی ســران قوا هم ظهر دیروز
شــورا 
بــا حضــور در دفتر کار رئیــس قوه قضائیه ،با حجتاالســام
محسنی اژهای دیدار و گفتوگو کرد.
رئیــس قــوه قضائیــه در ایــن دیــدار ضمــن تبریــک بــه
محســن رضایــی بهخاطــر اعتمــاد رئیسجمهــوری به وی و
انتخابــش بهعنوان معاون اقتصــادی رئیسجمهوری ،دبیر
شــورایعالی هماهنگــی اقتصــادی ســران قــوا و دبیر ســتاد
اقتصــادی دولت ،گفت :وظایف ســنگین و خطیری به شــما
ســپرده شــده و امید اســت با همــکاری همه اجــزای دولت،
بــا برنامهریزی دقیق و علمــی بتوانید کشــور را از گردنههای
ســخت اقتصادی بر پایه توانمندیهــای داخلی عبور دهید.
اژهای گفــت :قوه قضائیه بر همکاری هر چه بیشــتر دســتگاه
قضــا و دولــت در جهــت تأمیــن امنیــت و آســایش مــردم،
بهبود وضعیت و کاهش مشــکالت مردم تأکید دارد .رئیس
دســتگاه قضــا تصریــح کــرد :آمــاده هســتیم در جهــت رفع
موانع اصلی اقتصاد و رونق ســرمایهگذاری و تولید در کشــور
به قدر ســهم خود در دســتگاه قضایی به دولت کمک کنیم.
ریشــهکنی بسترهای فســادزا و همکاری با دستگاه قضا برای
برخــورد بــا عناصر فاســد از دیگر محورهای مــورد بحث بود
که با اســتقبال معاون اقتصادی رئیسجمهوری مواجه شــد
و محســن رضایی در همین زمینه گفت :برای برخورداری از
یک سیســتم اقتصادی سالم باید مســیرهای فساد را از مبدأ
کور کرد که خوشــبختانه دولت سیزدهم در این زمینه برنامه
عملی همــراه با اقدام و برنامه مدون دارد .محســن رضایی
بــا تشــریح برنامههای خــود و تیم اقتصــادی دولت مردمی
برای ارتقای همهجانبه اقتصادی کشــور ،به ارائه گزارشــی از
وضعیت حال حاضر اقتصاد کشور پرداخت.

قدرت موشکی سپاه گسترده خواهد شد

فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی و فرمانده
نیروی هوافضای ســپاه به همراه معاونین این نیرو با
حضــور در وزارت دفــاع بــا امیــر ســرتیپ محمدرضا
آشتیانی وزیر جدید دفاع دیدار و گفتوگو کردند.
بهگــزارش ایســنا ،سرلشــکر حســین ســامی،
فرمانده ســپاه با اظهار خرســندی از انتخاب شایسته
امیر آشــتیانی بهســمت وزیــر دفاع و تأکیــد بر تالش
ارزنده نیروهای مســلح بــر تولید قدرت و ارتقای بنیه
دفاعی کشور گفت :دشــمنان انقالب اسالمی و ملت
ایــران از هیــچ حربــه و ترفنــدی برای فشــار بــر نظام
اســامی و ملــت ایــران فروگــذار نکردهانــد و باوجود
ناتوانیهــای خــود در طــول  4دهــه اخیــر ،همچنــان
بــر دشــمنی و کینهتوزیهــای خــود اصــرار دارنــد و
هــر روز این دشــمنیهای عمیــق را بــا پیچیدگیها و
ترفندهای خاص رونمایی میکنند که ضروری اســت
با هوشمندی و بصیرت کامل با آن مقابله شود.
وزیــر دفــاع و پشــتیبانی نیروهــای مســلح نیــزدر
ایــن دیدار بــا تأکید بــر تالشهای همهجانبــه وزارت
دفــاع در پشــتیبانی از نیروهــای مســلح گفــت :بــر
ایــن باوریــم کــه بــا رویکــرد جهــادی و انقالبــی در
امتــداد تالشهــای تأثیرگذار گذشــته ،تمــام همت و
ظرفیتهــای تعیینکننــده خــود را بــرای تعمیــق و
توســعه توانمندیهای دفاعی و رفــع نیازمندیهای
نیروهای مسلح بویژه سپاه پاسداران انقالب اسالمی
در زمینه ســامانهها و تجهیزات مــدرن و راهبردی به
کار خواهیم گرفت.
امیر آشــتیانی در ادامه تأکید کرد :به کوری چشــم
دشــمنان نظــام اســامی بــا همافزایــی ،همگرایــی
و هماهنگــی کامــل ،شــرایط اطمینــان بخشــی را در
تأمیــن نیازهای راهبــردی نیروهای مســلح و تقویت
بنیــه دفاعــی کشــور فراهــم و ایجــاد خواهیم کــرد .او
از صنعــت دفاعــی بهعنــوان حــوزهای کــه میتوانــد

جدیتریــن و معنادارتریــن پاســخها را به دشــمنان
دهــد یــاد کــرد و با تأکیــد بــر اینکــه منویــات و تدابیر
رهبــر معظم انقــاب و فرماندهی کل قــوا در عرصه
ارتقــای تــوان بازدارندگــی ،راهگشــا و نجــات بخــش
اســت تصریــح کــرد :ظرفیتســازی دفاعــی روزآمد
و متناســب بــا تهدیــدات آینــده و تحــوالت پیــشرو،
راهبرد نیروهای مسلح بوده و به فضل الهی باشتاب
روزافزون تداوم خواهد یافت.
ســردار ســرتیپ پاســدار امیرعلــی حاجــیزاده
فرمانــده نیــروی هوافضای ســپاه نیز که بــه همراه
معاونیــن ایــن نیــرو در ســتاد وزارت دفــاع حضور
یافتــه بــود در دیدار و گفتوگــو با امیر آشــتیانی بر
تعامــل ،همکاری و تبــادل تجربیــات دو مجموعه
وزارت دفــاع و نیــروی هوافضای ســپاه تأکید کرد و
گفــت :وزارت دفــاع و پشــتیبانی نیروهــای مســلح
نقــش مؤثــر و تعینکننــدهای در ارتقــای قــدرت
دفاعــی نیــروی هوافضــای ســپاه میتوانــد داشــته
باشــد .او ابــراز امیــدواری کــرد :انشــاءاهلل در دوره
جدید وزارت دفاع همکاریها در حوزه ارتقا قدرت
موشــکی ســپاه گســترده خواهد شــد .وزیر دفاع نیز
متقابالً با اعالم آمادگی وزارت دفاع برای تعامل و
همکاری تنگاتنگ با نیروی هوافضای ســپاه ،گفت:
بــا وجــود ظرفیتها و بســترهای گســترده صنعتی
و تولیــدی در وزارت دفــاع خواهیــم توانســت در
تأمیــن و برآوردهســازی نیازهــای دفاعــی و نظامی
نیروهــای مســلح و بخصــوص نیــروی هوافضــای
ســپاه گامهــای بلنــدی را برداریــم .امیــر ســرتیپ
آشــتیانی توانمندیهــای تولیــدی وزارت دفــاع در
حوزه موشــکی را بسیار گسترده ،پیشرفته و فناورانه
دانســت و تصریــح کرد :رفــع تمامــی نیازمندیها
نیــروی هوافضــای ســپاه اولویــت اول وزارت دفاع
خواهد بود.

آیتاهلل رئیسی :

برخی معافیتها و امتیازات برای سرمایهگذاری در سیستان و بلوچستان تعیین کنیم

آیتاهلل ســید ابراهیم رئیســی شامگاه
جمعــه در پایــان برنامههــای ســفر دو
روزه بــه سیســتان و بلوچســتان ،در
جلسه شــورای اداری استان حاضر شد
و ضمن تشــکر از تالش همه مدیران و
مسئوالنی که در استان به خدمتگزاری
به مردم مشغولند ،بر ضرورت توسعه
سیستان و بلوچستان براساس آمایش
ســرزمینی تأکید کرد .رئیس جمهوری
گفت :توسعه هر منطقه باید بر اساس
ظرفیتهــا و نیازهــای آن انجام شــود.
آمایــش ســرزمینی کار مهمی اســت و
برنامه هفتم توســعه مبتنی بر آمایش
سرزمینی تدوین خواهد شد.
بــه گــزارش پایــگاه اطالعرســانی
ریاســت جمهوری ،همچنین اســتفاده
بهینــه از ظرفیــت مــرز در سیســتان و
بلوچســتان بــرای گســترش تعامــل
بــا کشــورهای همجــوار و نیــز افزایــش
تبــادالت تجــاری بیــن مرزنشــینان را
ضــروری خواند و تأکید کــرد که باید هر

چه ســریعتر چارچوبهای قانونی داد
و ستدهای مرزی تدوین و تعیین شود.
رئیســی بهرهگیــری مناســب از
ظرفیــت ســواحل مکــران را از دیگــر
نــکات مهــم دربــاره سیســتان و
بلوچســتان دانست و تصریح کرد :باید
همــه تالشمــان را بــرای فعــال کردن
حداکثــری ظرفیتهــای اقتصــادی
اســتان به کار بگیریم و در مســیر فعال
کــردن ایــن ظرفیتهــا و همچنیــن در
مســیر بهرهبــرداری از ایــن ظرفیتهــا
قطعاً اســتفاده از نیروها و متخصصان
بومــی در اولویــت خواهــد بــود .رئیس
جمهــوری ،یکــی از ظرفیتهای خوب
اســتان را نیــروی انســانی آن دانســت
و گفــت :مدیــران و مســئوالن دولتــی
بهرهگیــری بهتــر از ایــن ظرفیــت را
حتماً مدنظر قــرار خواهند داد ،چرا که
نیروهــای بومی انگیــزه بیشــتری برای
فعالیت در مســیر آبادانی اســتان خود
دارند.

وی اتمــام پروژههای نیمــه تمام را
نیــز از دیگــر اولویتهــای کاری دولــت
ســیزدهم عنوان کــرد و دربــاره چالش
آبــی در اســتان تصریــح کــرد :کمبــود
آب از دغدغههــای جــدی در سیســتان
و بلوچســتان اســت کــه باید بــرای حل
مشــکل راهــکار طراحــی کنیــم .از نگاه
بنده بــه عنوان یک مســئول ،مشــکلی
حــل نشــدنی در کشــور نداریــم .همــه
مشــکالت در کشــور قابــل حل اســت و
فقــط احتیــاج بــه فکــر و اندیشــه و کار
کارشناسی و همفکری دارد.
رئیس جمهوری با اشــاره به بازدید
خــود از چاهنیمههــای زابــل و بــا بیــان
اینکه ایــن آب باید به نحوی به مخازن
منتقــل و در آنجا نگهداری شــود و آب
آشــامیدنی مــورد نیــاز مــردم را فعــاً
بــرای مدتــی تأمیــن کننــد ،بــر تــاش
حداکثــری دولت برای رفع مشــکل کم
آبــی سیســتان و بلوچســتان و برطــرف
شــدن دغدغه مــردم از ناحیــه کم آبی

تأکید کرد .او درباره جذب سرمایه برای
استان نیز گفت :باید برخی معافیتها
و امتیــازات بــرای ســرمایهگذاری در
اســتان سیســتان و بلوچســتان تعییــن
کنیم تا ســرمایهگذاران برای حضور در
استان ترغیب شوند.
رئیــس جمهــوری دربــاره مســأله
حضــور مهاجــران افغانــی در اســتان و
مشکالت ناشی از آن ،با بیان اینکه این
عزیزان میهمانان ما در کشــور هستند،
ساماندهی وضعیت مهاجرین افغانی
و احوال شخصیه آنان را از سوی وزارت
کشور ،مورد تأکید قرار داد.
رئیسی در بخش پایانی سخنان خود
در جلسه شورای اداری استان سیستان
و بلوچســتان ،بر پیگیــری جدی اجرای
تصمیمــات تــا حصــول نتیجــه تأکیــد
کــرد و گفــت :همه مســئوالن و مدیران
محترم کاری که دستشــان است باید
بــه قدری محکــم کار کنند کــه گویا قرار
است نسلها و عصرها بر این کار بگذرد

آیتاهلل حکیم از مراجع تقلید در نجف درگذشت
احیاگــر راهپیمایــی اربعیــن بــه لقــاءاهلل
پیوســت .در پــی رحلــت آیــتاهلل ســید
محمد سعید طباطبایی حکیم از مراجع
بزرگ نجف اشــرف ،پیامهای تســلیتی از
ســوی مقامات و شــخصیتهای سیاسی
کشورمان منتشر شد .رئیس جمهور ،وزیر
امــور خارجه ،ســفیر ایران در عراق و ســید
حســن خمینی از جمله شــخصیتهایی
بودند که درگذشــت این مرجع عالیقدر را
تســلیت گفتنــد .آیت اهلل رئیســی ،رئیس
جمهــوری در پیام تســلیت خود نوشــت:
«بدونشکمرحومآیتاهللمحمدسعید
حکیــم ،در کنــار ســایر اعضــای خانــدان
بــزرگ حکیم ،نقشــی بیبدیــل و پررنگ
در حمایــت از مردم عراق ،دســتیابی آنها
بــه آزادی و اســتقالل و حمایــت بیدریــغ

از حاکمیــت مردم بر سرنوشــت خویش و
وحدت آنها در عراق جدید داشته است» .
به گزارش جماران ،سیدحسن خمینی
در پیامی به ســیدعمار حکیم ،با ابراز تأثر
عمیــق خــود از رحلت حضــرت آیتاهلل
العظمــی ســید محمدســعید حکیــم
(قــدساهلل ســره) نوشــت« :بیشــک آن
بزرگــوار از اســتوانههای برجســته فقاهت
در حــوزه علمیه نجف به حســاب میآمد
و همواره در مســیر اعتــای مکتب نورانی
تشیع خدمات برجســته داشت ».حسین
امیرعبداللهیانوزیرامورخارجهکشورمان
نیــز در پیامی ،این ضایعه بــزرگ و غمبار
را به جهان اســام و تشــیع ،مقام معظم
رهبــری ،مراجــع عظــام ،علمای اســام،
حوزههــای علمیــه بویــژه حــوزه علمیــه

مبارکــه نجــف اشــرف ،مقلــدان آن فقیه
عالیقدر و خاندان بزرگ حکیم و همچنین
دولت و ملت عراق تســلیت گفت و تأکید
کرد« :عمر پربار و پر برکت آن عالم نستوه
و فقیــه مجاهــد در دفــاع از مبانــی دین و
مذهب،گسترشاندیشهنابمبانیتشیع،
حقمــداری و مبارزه با ظلــم و دیکتاتوری
رژیــم بعــث گذشــت .آن فقیــه فرزانــه با
تالشهای علمی و مجاهدتهای عملی

خویش میراث و ســرمایهای ارزنده را برای
جهــان اســام بــه یــادگار گذاشــت ».ایرج
مســجدی ،ســفیر کشــورمان در عــراق نیز
درباره آیتاهلل محمد ســعید حکیم (ره)
نوشــت :او میراثی از تفکر ،معارف و علوم
برجای گذاشــت و تمام عمر خود را در راه
خدمــت بــه اســام و دفــاع از آن و دفاع از
تعالیم مبارک آن سپری کرد.
آیتاهلل ســید محمدسعید حکیم روز
جمعه بر اثر ســکته قلبی دار فانی را وداع
گفــت .او عالوه بر جایگاهــی که در عرصه
فقاهــت داشــت ،از جمله ُکنشــگران ضد
طاغوتــی در دوران صــدام بــود .از جملــه
آنکه به جرم احیای پیادهروی اربعینی به
زنــدان رژیم بعــث افتاد و  ۸ســال حبس
ظالمانه را تحمل کرد.

و این کار مورد ستایش همه قرار بگیرد.
اگر خانه را میســازیم محکم بسازیم و
اگر جــاده یا پلی احــداث میکنیم باید
بسیار اساسی ساخته شود.
رئیســی بعــد ازظهــر جمعــه نیــز
در جمــع اقشــار مختلــف ،ایثارگــران،
علمــا و نخبــگان اســتان در شــهر
زاهدان ،سیســتان و بلوچســتان را یکی
از اســتانهای مــورد نظــام جمهــوری
اســامی دانســت و درعین حــال تأکید
کرد که وضــع موجود همچنان با وضع
مطلوب خیلی فاصله دارد.
رئیــس جمهــوری بــا اشــاره بــه
نقشآفرینیهای ســنی و شیعه مقابل
توطئهها و ناامنیها تصریح کرد :امروز
نیز این نعمت و سرمایه عظیم وحدت
و انســجام اســت کــه اجــازه نمیدهــد
تهدیــدات و توطئههــا کارســاز شــده و
امنیت منطقه را مختل کند.
آیتاهلل رئیســی در ادامه با اشاره به
اینکه ســفره و کســب و کار مــردم دچار

مشــکل و آســیب شــده و در نتیجه این
وضعیــت ،اعتمــاد مــردم نیــز آســیب
دیــده اســت ،بازســازی ایــن اعتمــاد را
در گــرو گفتوگــو و خدمــت صادقانــه
به مردم دانســت و گفــت :باید طرحی
نــو درانداخــت کــه در تــداوم و امتــداد
کارهای خوبی که انجام شده ،به نحوی
عمــل شــود که مردم اســتان احســاس
کنند محرومیتها ،فقر ،بیکاری و آنچه
مــردم از آن گلهمند و دغدغهمندند ،با
گامهایی که برداشــته میشود ،در حال
مرتفع شدن است.
رئیــس جمهــوری بــا اشــاره بــه
برنامههــای در حــال اجــرا بــرای
ســاماندهی کپرنشــینی در چابهــار و
نقاط دیگر سیستان و بلوچستان اظهار
کــرد :وزارت راه و شهرســازی با یک کار
جهادی اقدام به شناسایی و ساماندهی
وضعیــت کپرنشــینان خواهــد کــرد و
وضعیت این عزیزان حتماً به ســرعت
متحول خواهد شد.

دیگه چه خبر؟

شفافیت را سرلوحه کار خود قرار دهید

در دیدار فرماندهان سپاه با وزیر دفاع مطرح شد

واکنش ایران به تحریمهای جدید امریکا

خبــر اول اینکــه ،ســخنگوی وزارت خارجه کشــورمان بــه تحریم
جدید امریکا علیه تعدادی از اتباع ایران به بهانههای واهی واکنش
نشان داد و تأکید کرد :واشنگتن بداند راهی جز ترک اعتیاد تحریمی
خود و استفاده از ادبیات و رفتار محترمانه در قبال تهران ندارد.
بهگزارش ایسنا ،سعید خطیبزاده ،در واکنش به اقدام خزانهداری
امریــکا در قــرار دادن نــام چهــار شــهروند کشــورمان در فهرســت
تحریمهــای امریــکا بــه اتهامات موهــوم ،اظهارداشــت :متأســفانه
مقامــات فعلــی امریــکا مســیر شکســتخورده دولت قبلــی را طی
میکننــد .حامیان و کاســبان تحریــم در امریکا جعبه ابــزار تحریمی
خــود را در اثــر مقاومــت حداکثری ایــران خالی دیدهانــد و این بار با
توســل بــه ســناریوهای هالیــوودی ،تــاش دارنــد حیــات برگرفته از
فضــای تحریمــی را بــرای خود زنــده نگــه دارنــد.وزارت خزانهداری
امریکا روز جمعه( ۱۲شــهریور) با صدور بیانیــهای ،از اعمال تحریم
علیــه  ۴ایرانــی بهدلیــل آنچــه کــه «دســت داشــتن در طــرح نــاکام
ربایــش خبرنگار و فعال حقوق بشــری ســاکن در نیویــورک» عنوان
کــرد ،خبر داد .بر این اســاس علیرضا فراهانــی ،محمود خاضعین،
امید نوری و کیا صادقی ،هدف تحریمهای واشــنگتن قرار گرفتهاند.
ایــن تحریمهــا باعــث بلوکه شــدن اموال ایــن اشــخاص در امریکا و
جلوگیــری از تبــادل مالی میان آنهــا و شــهروندان امریکایی خواهد
شد .تحریمهای اعمال شده علیه این چهار ایرانی پس از آن رخ داد
که مســیح علینژاد روزنامهنگار ایرانی ساکن امریکا با داستانسرایی
مدعی شد که این افراد که در ایران ساکناند قصد داشتهاند با کمک
زنی ســاکن کالیفرنیا او را از خانهاش در بروکلین نیویورک ربوده و با
قایق به ونزوئال انتقال دهند.

حکم جلب مهدی هاشمی صادر شد

خبــر دیگر اینکه ،مرکز رســانه قــوه قضائیه از صــدور حکم جلب
مهدی هاشــمی بهدلیل عدم بازگشــت او از مرخصی به زندان خبر
داد.
در اطالعیه این مرکز آمده است« :در پی اظهارات یکی از نمایندگان
مجلــس در روزهــای اخیر مبنی بــر «اعطای مرخصی بدون ســقف
زمانی» به مهدی هاشــمی ،به اطالع میرساند ،هیچگونه مرخصی
بیوجهــی به نامبرده اعطا نشــده اســت و محکومعلیه ،طبق قانون
بــرای مــدت مشــخصی بــه مرخصــی اعزام شــده بــود ،ولــی مدتی
اســت در غیبت به ســر میبرد».در ادامه این اطالعیه عنوان شــده:
«متأســفانه نامبــرده پــس از پایان زمــان مرخصــی ،از مراجعت به
زنــدان خودداری نموده و غیبت کرده اســت؛ اخطــار قانونی الزم به
وی داده شــده و چــون بــه زنــدان بازنگشــته بر همین اســاس حکم
جلب این محکوم صادر شــده اســت ».اواخر ســال  ۹۳حکم دادگاه
بدوی از ســوی شــعبه  ۲۸دادگاه انقالب در خصوص پرونده مهدی
هاشــمی با عناوین اتهامی امنیتی و اقتصادی صادر شــد و بر اساس
آن ،مهــدی هاشــمی بــه حبــس ،جــزای نقــدی ،رد مــال و انفصال
از خدمــات دولتــی محکوم شــد .با اعتــراض متهم بــه رأی صادره،
پرونــده به دادگاه تجدیدنظر ارســال و در نهایــت دادگاه تجدیدنظر
حکــم دادگاه بــدوی را تأیید کــرد و وی مرداد  ۹۴بــرای اجرای حکم
حبس  ۱۰ساله راهی اوین شد.

بازداشت فرد مرتبط با گروههای ضدانقالب
در اردبیل

یــک خبر دیگر اینکه ،فرد مرتبط با گروههای ضد انقالب در یکی
از شهرســتانهای اردبیــل توســط ســازمان اطالعات ســپاه حضرت
عباس(ع) استان اردبیل دستگیر شد .بهگزارش تسنیم ،فرد مرتبط
بــا گروههــای ضــد انقالب در یکــی از شهرســتانهای اردبیل توســط
ســازمان اطالعات ســپاه حضرت عباس(ع) اســتان اردبیل دستگیر
شــد .سازمان اطالعات ســپاه حضرت عباس(ع) استان اردبیل پس
از ماههــا رصد و کنترل اطالعاتی دقیق در فضای مجازی موفق شــد
فــردی را که بــا فعالیتهای تجزیهطلبانه و ارتبــاط با گروههای ضد
انقــاب و ســرکردگان جریانات انحرافی مبادرت به تشــویش اذهان
عمومی میکرد ،دستگیر و تحویل مقام قضایی کند.

صدور کیفرخواست  ۱۸متهم پرونده اداره کل
میراث فرهنگی قزوین

دســت آخر اینکه ،کیفرخواســت  ۱۸نفر از متهمــان پرونده اداره
کل میــراث فرهنگــی اســتان قزویــن دربــاره تخلفات گســترده مالی
صادر شــد .به گزارش مرکز رســانه قوه قضائیه ،حسب گزارش اداره
کل بازرســی اســتان قزویــن در ســال  ۹۷مبنــی بر تخلفات گســترده
مالــی صــورت گرفتــه در اداره کل میــراث فرهنگــی ،گردشــگری و
صنایــع دســتی اســتان قزویــن ،پرونــده قضایــی در دادســرای مرکز
این اســتان تشــکیل شــد و بر همین اســاس متهمان موصوف تحت
تعقیــب کیفــری قرار گرفتنــد .متهمان ایــن پرونده شــامل برخی از
مدیــران ،کارمنــدان و کارشناســان اداره کل میــراث فرهنگی اســتان
قزویــن و همچنین تعــدادی از پیمانکاران پروژههای مختلف اماکن
تاریخی و گردشــگری ســطح اســتان قزوین هســتند .پس از بررسی و
کارشناسیهای صورت گرفته مشخص شد ،در قراردادهای منعقده
بــا بعضــی از پیمانــکاران اماکــن تاریخــی و گردشــگری در واگذاری
برخی از پروژهها مقررات قانونی اعمال نشده و تبانی صورت گرفته
و بــا صــدور گواهیهــای متعدد خــاف واقع صــورت وضعیتهای
صــوری تأییــد و مبالــغ هنگفتــی از حقــوق بیتالمال تضییع شــده
است.

