یک شنبه  18خرداد 1399
 15شوال .1441شماره 2039۴

پذیرش آگهیهای ترحیم و تسلیت :پذیرشتلفنی37009999 - 37010:
پذیرش اینترنتیwww.37010.ir :

گرامی داشت یاد و خاطره شهید مزاری طالیه دار مدرسه سازی در زاهدان
 ۱۸خ ــرداد یـــادآور شهادت مظلومانه یکی
از عالمان خــدوم جنوب شــرق کشور است.
وهابیون تروریست که تالش ها و مجاهدت
های حجت االســام والمسلمین حاج شیخ
علی مــزاری را بر نمی تافتند در شامگاه ۱۸
خرداد  ۱۳۶۹او را در مقابل دیدگان همسر
و فرزندانش به آماج گلوله بستند و به شهادت
رساندند .به گزارش ایرنا ،عالم مجاهد حجت
االســام والمسلمین حاج شیخ علی مزاری
عالوه بر مبارزات علیه رژیم ستم شاهی پس
از پــیــروزی انــقــاب شکوهمند اســامــی در
دفــاع مقدس نیز حضور فعالی داشــت و در
کنار رزمندگان از کیان کشور دفاع کرد .پس

از اتمام جنگ یکی از مشکالت کشور با توجه
به ازدیاد جمعیت کمبود فضای آموزشی بود.
شهید مــزاری با آغــاز جهاد مدرسهسازی به
ساخت  ۱۴باب مدرسه به نیت چهارده معصوم
پاک و یک مدرسه به نیت شهیدان مسجد امام
علی علیه السالم همت گمارد و با به یادگار
گــذاردن ایــن مــدارس در مناطق حاشیه ای
شهر زاهدان نام خود را در زمره طالیه داران
مدرسه ســازی در کشور ثبت کــرد .خدمات
خالصانه و مجاهدت هــای آن عالم ربانی با
مزد شهادت ارج گذاری شد و دشمنان وهابی
که فعالیت های این روحانی بزرگوار در خطه
محروم سیستان و بلوچستان را بر نمی تافتند

در شامگاه  ۱۸خرداد سال  ۱۳۶۹او را جلوی
در منزل و در مقابل دیدگان همسر و فرزندانش
آماج گلوله های عــداوت کردند .رهبر معظم
انقالب اسالمی در پیامی با تبریک و تسلیت
شهادت مظلومانه شهید مــزاری فرمودند:
دشمنان کــوردل و عنود با آلــودن دست پلید
خود به خون این روحانی بزرگوار که خدمات
فرهنگی و اجتماعی او بــرای همه معلوم و
خلوص و پاک دامنی در فعالیت ها و تالشهای
صادقانهاش مشهود است خود و اربابان پلید
خــود را رســوا کــردنــد .اکنون پس از گذشت
 ۳۰ســال از شهادت مظلومانه ایــن روحانی
خدمتگزاریادش را گرامی می داریم.

اخبار

۱۱

دادگاه معاون دفتر رئیس سابق قوه قضاییه امروز آغاز می شود
اولین جلسه رسیدگی به اتهامات «اکبر طبری»
معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوهقضاییه،
امروز (یک شنبه)  ۱۸خردادماه به ریاست قاضی
بابایی در شعبه  ۵دادگــاه کیفری یک استان
تهران برگزار میشود.به گزارش ایسنا در این
جلسه ،کیفرخواست اکبر طبری و  ۱۷متهم
دیگر این پرونده قرائت خواهد شد.اعمال نفوذ
در پروند هها و برخی روابــط ناصواب ،از جمله
اتهامات طبری است که سخنگوی قو هقضاییه
پیش از این به آن اشاره کرده بود .در خبرهایی که
تاکنون منتشر شده اشاره ای نشده آیا این دادگاه
علنی خواهد بود یا نه .بر اســاس این گزارش
«علیاکبر طبریپور» معاون پیشین امور اجرایی
و فنی مهندسی حــوزه ریــاســت رئیس سابق

قوهقضاییه بوده و در  ۲۰سال گذشته ،مناصب
مختلفی در حوزههای مالی و رفاهی قوه قضاییه
داشته است .اولین بار سال  ، ۹۸پس از آن که
حسن نوروزی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی
مجلس دهم و علیرضا زاکانی منتخب مجلس
یازدهم از بــازداشــت اکبر طبری خبر دادنــد،
اسماعیلی در نشست خبری این خبر را تایید
کرد و گفت :فرد مذکور و افراد دیگری بازداشت
شدهاند و این خبر صحت دارد .به گفته سخنگوی
قوه قضاییه در این پرونده  20نفر بازداشت شده
اند که در میان آن ها  3قاضی حضور دارند .به
گزارش ایسنا در بیست و سومین جلسه رسیدگی
به پرونده علی دیواندری و  ۸متهم اقتصادی
دیگر به اتهام اخالل در نظام اقتصادی کشور که

اول بهمن ماه سال  ۹۸به ریاست قاضی موحد
در شعبه اول دادگــاه ویــژه رسیدگی به جرایم
اخــال گــران در نظام اقتصادی بــرگــزار شد،
قهرمانی نماینده دادستان از ارتباط سری علی
دیواندری با اکبر طبری خبر داد.درهمین حال
اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه درباره علنی یا
غیر علنی بودن این دادگاه اظهار کرد  :تصمیم
درباره علنی یا غیر علنی بودن به عهده دادگاه
است .اسماعیلی که روز گذشته با خراسان گفت
وگو می کرد در این باره که در برخی منابع تعداد
متهمان  23نفر و برخی دیگر 30  متهم در این
پرونده اشاره شده گفت :از آن جایی که بخش
هایی از این پرونده در دادسرا مفتوح است تعداد
متهمان به طور سرجمع بیان نشده است  .

