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دادگاه تاج زاده برگزار شد

تاج زاده به سه عنوان از جمله تبانی علیه امنیت
ملی متهم است که با توجه به تفهیم اتهام متهم و
پاسخگ و نبودن تاج زاده در خصوص اتهاماتی که
با ذکر مصادیق و مستندات به وی در دادگاه وارد
شده رئیس دادگاه ختم رسیدگی را اعالم کرد تا
در مهلت قانونی مقرر برای صدور رای اقدام کند.
به گزارش میزان ،روز گذشته جلسه رسیدگی به
اتهامات مصطفی تاج زاده با سه عنوان اتهامی
در شعبه  ۱۵دادگاه انقالب اسالمی برگزار شد.
در این جلسه که به ریاست قاضی صلواتی تشکیل
شده بود ،نماینده دادستان کیفرخواست متهم را
که در  ۳۶صفحه تنظیم شده بود و حاوی قرائن و
شواهد متعددی از اقدامات تاج زاده علیه امنیت
ملی بود ،قرائت کرد.
در کیفرخواست صادر شده علیه تاج زاده سه
عنواناتهامیازجملهاجتماعوتبانیعلیهامنیت
ملی با ذکر مصادیقی درخصوص هرکدام از این
عناوین اتهامی اعالم شده است.
پس از قرائت کیفرخواست ،رئیس دادگاه از متهم

خواست به سواالت مطرح شده پاسخ دهد و در
خصوص اتهاماتی که با ذکر مصادیق و مستندات
به وی وارد شده توضیح دهد و از خود دفاع کند که
تاج زاده پاسخگ و نبود.
پس از این ،قاضی صلواتی با توجه به تفهیم اتهام
متهم و امتناع تاج زاده از پاسخگویی به سواالت
دادگاه به وی فرصت دفاع آخر را داد که تاج زاده
مجدد سخن یا دفاعی را مطرح نکرد و در نتیجه
رئیس دادگاه ختم رسیدگی را اعالم کرد تا در
مهلت قانونی مقرر برای صدور رای اقدام کند.
قابل ذکر است وکیلی به نام آقای پوربابایی که
پیش از این نیز وکالت تاج زاده را برعهده داشته
بــرای قبول وکالت متهم به بازداشتگاه اوین
مراجعه کــرده که پس از مالقات با تاج زاده با
مخالفت وی برای انجام وکالتش مواجه شده بود.
اخبار تکمیلی و جزئیات بیشتر دربــاره پرونده
اتهامی مصطفی تاج زاده مطابق قانون متعاقبا
و در مراحل بعدی پرونده قضایی وی منتشر
خواهد شد.
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اختصاص 20میلیاردتومانازطرفاستاندارخراسان
جنوبیبرایتکمیلپروژههایبشرویه
در سفر استاندار خراسان جنوبی به بشرویه
بیش از  ۲۰میلیارد تومان بــرای تکمیل
پروژههای این شهر تخصیص خواهد یافت.
جواد قناعت در سفر به بشرویه بر رفع موانع
واح ـدهــای تولیدی و اقتصادی با تالش
جهادی و مضاعف مسئوالن متولی تاکید
کرد و گفت:باید موانع پیش روی واحدهای
تولیدی خراسان جنوبی در زمینه احیا و
جهش تولید در دستور کار جدی مسئوالن

متولی قرار گیرد .تکمیل بیمارستان و مرکز
فرهنگی هنری ،سالن نیمه تمام مدیریت
بحران ،مجموعه ورزشی آزادی و پروژه نیمه
تمام استخر سر پوشیده شهرستان بشرویه
از طرحهایی بود که استاندار بشرویه آنها را
بررسی کرد .شایان ذکر است در سفر استاندار
خــراســان جنوبی  ۱۷مصوبه تصویب شد و
مبلغی بیش از  ۲۰میلیارد تومان تخصیص
خواهد یافت.

بازدیدمدیرکلفرهنگوارشاداسالمیخراسان
جنوبیازدفترروزنامهخراساندربیرجند
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان
جنوبی در بازدید از روزنامه خراسان گفت:
دغــدغ ـههــای کــان در نشست اصحاب
رسانه با استاندار مطرح و قــول بررسی
داده شد.
عــلــی فــرخــنــده گــفــت :بــرخــی از مسائل
رسانهای مربوط به استان نیست و از مرکز

باید پیگیری شــود .وی با بیان این که مقرر
شده که در نامهای درخواستهای رسانههای
اســتــان بــه صـــورت طــرح و الیــحــه بــا حضور
نمایندگان مردم استان در مجلس ارائه شود،
تصریح کرد :آن چه که در دیدار فعلی مدنظر
است بهانهای برای تقدیر از زحمات کارکنان
این روزنامه بود.

اخبار
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اینافراد،منتظریارانه 1.5میلیونیباشند!

برخی جاماندگان یارانه که با اعتراض آنها موافقت شده معوقات یارانه  3ماه
گذشته را دریافت میکنند؛ آنها چه کسانی هستند؟
افــرادی که مــرداد ماه بــرای اولین بار یارانه
گرفتند ،ماه بعد معوقات سه ماه گذشته به
عالوه یارانه شهریور ماه را دریافت خواهند
کرد که این رقم براساس دهک فرد ،رقمی بین
یک میلیون و  ۲۰۰تا یک میلیون و ۶۰۰هزار
تومان خواهد بود .پنج شنبه گذشته چهارمین
مرحله از یارانههای نقدی جدید پرداخت
شد؛ براین اساس دهکهای یک تا سه ،نفری
۴۰۰هــزار تومان و دهکهای چهار تا نهم،
نفری ۳۰۰هــزار تومان یارانه گرفتند؛ اما از
همان ماه ابتدایی پرداخت یارانه جدید ۳۰۰
و ۴۰۰هـــزار تومانی برخی مشمول یارانه
شناخته نشده بودند و یارانهای دریافت نکرده
بودند .این افراد یا دهک دهمی بودند یا پیش
از آن یارانهای دریافت نمیکردند .بنابراین
شرایطی برای اعتراض این افراد فراهم شد
و همچنان هم ادامه دارد؛ البته گفته میشد
که یارانه نقدی تنها دو ماه برقرار است و پس از
آن متوقف خواهد شد که تا به امروز این اتفاق
نیفتاده است.

بنابراین جاماندگان در این چهار ماه همواره
پیگیر یارانههای نقدی خود بودند و با توجه به
احتمال ادامــه یافتن این یارانه ،بسیاری مصر
بودند که حتما یارانه نقدی را دریافت کنند.
وزارت رفاه در مرحله  ۱۳۷پرداخت یارانه ها،
معوقات اردیبهشت و خــرداد معترضانی را که
توسط وزارت کار و رفاه اجتماعی بعد از بازبینیها
دهک ۱تا ۹شناخته شدند واریز کرد و از پنج شنبه
شب برایشان قابل برداشت بود .همچنین افرادی
که این ماه برای اولین بار یارانه گرفتند ،ماه بعد
یارانه شهریور و یارانه اردیبهشت ،خرداد و تیر را
دریافت خواهند کرد؛ یعنی اگر فردی دهک اول
تا سومی باشد ،ماه بعد یک میلیون و ۶۰۰هزار
تومان یارانه میگیرد که این رقم برای یک خانواده
۴نفره ،حدود شش میلیون و ۴۰۰هــزار تومان
خواهد بود .همچنین افراد دهک چهارم تا نهمی
ماه بعد نفری یک میلیون و ۲۰۰هزار تومان یارانه
دریافت خواهند کرد؛ در واقع یک خانواده  ۴نفره
که در دهک چهارم تا نهم باشد ،چهارمیلیون و
 ۸۰۰هزار تومان یارانه دریافت خواهد کرد.

