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رئیس دادگاه با اشاره به برگزاری آخرین جلسه رسیدگی به پرونده پردیسبان اعالم کرد:

بابرگزاریانتخابات

 15عضوهیئتنمایندگاناتاقمشهدمشخصشدند
محمد جواد رنجبر15 -عضو هیئت نمایندگان،
در نهمین دوره انتخابات اتاق بازرگانی ،صنایع،
معادنوکشاورزیخراسانرضویمشخصشدند.
رئیسهیئتنظارتبراجرایانتخاباتنهمیندوره
انتخابات هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ،صنایع،
معادن و کشاورزی خراسان رضوی شب گذشته
در گفت و گو با خراسان اظهار کرد :نهمین دوره
انتخاباتاتاقبازرگانی،صنایع،معادنوکشاورزی
خراسان رضوی همزمان با سراسر کشور از ساعت
 8تا  18شنبه  11اسفند به صــورت حضوری و
به شیوه الکترونیکی در محل اتاق مشهد برگزار
و زمان برگزاری آن یک بار و تا ساعت  19تمدید
شد.فرامرز مرادی با بیان این که حدود دو هزار و
 90نفر واجد شرایط رای دادن در این انتخابات
بودند ،افزود :تعداد آرای ریخته شده به صندوق ها،
 987رای شامل  6برگ رای سفید و  981برگ
رای صحیح بوده است.وی گفت :در گروه بازرگانی
محمدحسینروشنکبا436رای،محمودسیادت
با  434رای ،احمد زمانیان یــزدی با  403رای،
محمودامتیبا 369رایومجیدمحمدنژادبا331

رای حائز بیشترین تعداد آرا شدند.رئیس هیئت
نظارت بر اجرای انتخابات نهمین دوره انتخابات
هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و
کشاورزی خراسان رضوی افزود :در گروه صنعت
نیزغالمحسینشافعیبا 595رای،رضاحمیدیبا
 470رای،حسینمحمودیخراسانیبا 452رای،
غالمعلیرخصتبا 358رایومحمدعلیچمنیان
با  348رای بیشترین تعداد آرا را کسب کردند.
وی ادامــه داد :در بخش معدن محمدرضا توکلی
زاده با 401رای و سیدحسین احمدی سلیمانی
با 317رای و در گــروه کشاورزی نیز علی محمد
شریعتی مقدم با  429رای ،مریم سراج احمدی
با 406رای و علی اکبر علیزاده قناد با 406رای
حائز بیشترین تعداد آرا شدند و به عضویت هیئت
نمایندگاناتاقبازرگانی،صنایع،معادنوکشاورزی
خراسانرضویدرآمدند.بهگزارشخراسان،میزان
مشارکت اعضای اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و
کشاورزی خراسان رضوی در این انتخابات حدود
 47درصد بوده است.در این دوره از انتخابات اتاق
بازرگانی ،ابتدا  74نفر به عنوان نامزدهای نهایی
معرفی شدند که در ادامه و پس از تشکیل برخی
ائتالف ها 29نامزد انصراف دادند و در نهایت45
نفربرای 15کرسیهیئتنمایندگانبایکدیگربه
رقابتپرداختند.
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بر اساس این گــزارش ،رقابت اصلی در نهمین
دوره انتخابات هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی،
صنایع ،مــعــادن و کــشــاورزی خــراســان رضــوی
میان دو لیست موسوم به «اتــاق تصمیم ساز»به
سرلیستی غالمحسین شافعی رئیس فعلی
اتاق های بازرگانی ایران و خراسان رضوی مورد
حمایت انجمن مدیران صنایع خراسان و تعداد
دیگری از تشکل های اقتصادی و لیست موسوم
به «تغییر و توسعه »به سرلیستی حسن حسینی
رئیس خانه صنعت ،معدن و تجارت خراسان
رضوی مورد حمایت خانه صنعت ،معدن و تجارت
خــراســان رضــوی و تشکل هــای وابسته بــود که
در نهایت لیست موسوم به «اتــاق تصمیم ساز »
 14کرسی و لیست موسوم به «تغییر و توسعه» یک
کرسی هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ،صنایع،
معادن و کشاورزی خراسان رضوی را کسب کرد.

رئیس دادگــاه انقالب اسالمی مشهد از ختم
رسیدگی به پرونده پردیسبان خبر داد و گفت:
دادگاه در مهلت قانونی برای صدور رای اقدام
خــواهــد کــرد.حــجــت االســـام والمسلمین
داوود آبادی ،رئیس دادگاه انقالب اسالمی
مشهد در گفتوگو با خبرگزاری میزان ،ختم
رسیدگی به جلسات دادگاه پرونده موسوم به
پردیسبان را اعالم کرد و با تشریح روند کلی
رسیدگی به جرایم متهمان این پرونده گفت:
در رونــد رسیدگی ،دادســتــان مشهد ضمن
تاکید بر لــزوم اجــرای دقیق قانون و عدالت

درباره متهمان از دادگاه برای آ نها فرصتی
درخــواســت کــرد تا در ایــن فرصت اموالی را
معرفی کنند و به مال باختگان بازگردانده شود
که این درخواست با موافقت دادگــاه مواجه
شد.وی ادامه داد :تمامی این اقدامات با هدف
دفاع از حقوق مال باختگان انجام شد که در
کل مثبت ارزیــابــی میشود.حجت االســام
والمسلمین داوودآبــــادی با اشــاره به نتایج
اقدامات انجام شده در فرصت تعیینی از سوی
دادگــاه گفت :در جلسه دیــروز که چهارمین
و آخرین جلسه رسیدگی به اتهامات مطرح

شده در این پرونده محسوب میشود دادستان
عمومی و انقالب مرکز استان خراسان رضوی
مجدد در جلسه حضور یافت و به ارائه گزارشی
از نحوه عملکرد متهمان در زمینه معرفی
امــوال پرداخت وضمن اشــاره به تال شهای
متهمان در جهت اجــرای تعهدشان از تالش
مجموعه قضایی بــرای حفظ و بازگرداندن
اموال مال باختگان خبر داد و گفت متهمان
باید قدر فرصتهای داده شده به آنان را بدانند
و در جهت عمل به تعهداتشان تالش مضاعفی
کنند.

قبازنشستگیزیر2.5میلیونتوماندراولویتافزایشومتناسبسازیقرارمیگیرد
حقو 
مــجــلــس در مــصــوبــهای ضــمــن اخــتــصــاص
اعتبار برای افزایش و متناسبسازی حقوق
بازنشستگانتحتپوششصندوقبازنشستگی
کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای
مسلح مقرر کرد بازنشستگانی که دریافتی
ماهانه آن ها کمتر از دو و نیم میلیون تومان است
در اولویت قرار گیرند.
به گزارش ایسنا ،نمایندگان مجلس در جلسه
علنی بعدازظهر دیــروز و در جریان بررسی

جزئیات الیحه بودجه سال  ،۹۸بند ج تبصره
 ۱۲الیحه بودجه را مصوب کردند که براساس
آن دول ــت مکلف اســت اعتبار ردی ــف -۲۲
 ۵۵۰۰۰۰جدول شماره ( )۹این قانون را برای
افزایش و متناسبسازی حقوق بازنشستگان
تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری
و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح با
اولویت کسانی که دریافتی ماهانه آن ها کمتر
از  25میلیون ( )۲۵.۰۰۰.۰۰۰ریال است،

براساس آییننامه اجرایی که توسط سازمان
برنامه و بودجه کشور با همکاری دستگاههای
مربوط تهیه میشود و به تصویب هیئت وزیران
میرسد ،اختصاص دهد.
طبق این حکم ،صندوق بازنشستگی کشوری
و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح
مکلفاند افزایش احکام حقوقی سال ۱۳۹۸
بازنشستگان ذینفع ناشی از اجرای این حکم
را از تاریخ /۱/۱ ۱۳۹۸اعمال کنند.

