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 ميليارد تومان گم شده در دوره 340به  گويند، ادعاهای دادگاه امروز دروغ بود؛ اگر راست می: مهدی هاشمی

 نژاد رسيدگی کنند شهرداری احمدی

اهللا هاشمی  هاشمی دادگاه امروز، فرزند آيت پی اعتراف مصنوعی يکی از زندانيان به گرفتن پول از مهدیدر 

نژاد در شهرداری تهران   ميليارد تومانی احمدی340رسيدگی به تخلف  رفسنجانی ضمن تکذيب اين ادعا، خواستار

 .شد

 

  :شده، آمده استبه نوشته سايت آينده، در اين نامه که خطاب به ضرغامی نوشته 

 رياست محترم صداوسيما

 با سالم

روز در سلول انفرادی بوده و  پيرو اظهاراتی که آقای حمزه کرمی يکی از متهمين جريانات اخير که بيش از هفتاد

 قانون آيين دادرسی کيفری 188خالف تبصره يک ماده   در دادگاه حاضر شد و بر3/6/88بدون وکيل روز سه شنبه 

توانند با حضور در دادگاه از جريان رسيدگی، گزارش مکتوب تهيه کرده  ها می رسانه خبرنگاران«: دارد که مقرر می

مشتکی عنه باشد، منتشر  بدون ذکر نام با مشخصاتی که معرف هويت فردی يا موقعيت اداری و اجتماعی شاکی يا و

گويی طبق مصوبه اخير  ست وقت پاسخدرخوا ضمن» .تخلف از قسمت اخير اين تبصره در حکم افتراست. نمايند

 :گردد در اولين برنامه صداوسيما ارسال می مجمع تشخيص مصلحت نظام، مطالب زير جهت اعالم

ام و اظهارات آقای  المال نداشته بيت اينجانب مهدی هاشمی هرگز اعتقادی به هزينه تبليغات انتخاباتی از محل بودجه

 .کرمی کذب محض است

بينی شده  طی مراحل پيش ی مصرف سوخت سازمانی دولتی است و هزينه اعتبارات در اين سازمانساز سازمان بهينه

گيرد که همه اين اقدامات  و انجام هزينه انجام می در قانون محاسبات از جمله تشخيص، تسجيل، تخصيص تأمين اعتبار

های نظارتی  طرف وزارت اقتصاد و دارايی انجام و اسناد آن توسط سازمان توسط ذی حساب و مدير مالی منصوب از

در مراجع  گيرد و طرح ادعاهای واهی و سندسازی خالف واقع بوده و قبل از اثبات بودجه انجام می بررسی و تفريغ

های  ناد هزينهام، اس منفصل شده قضايی جرم و قابل تعقيب است و در طول چهار سال گذشته که اينجانب از سازمان

 .مورد رسيدگی قرار گرفته است های نظارتی بارها و بارها انجام شده توسط سازمان



اعتبارات نيز برای انجام   مشخص است و بخش عمده اين84سازی در سال  کل هزينه تبليغات در بودجه سازمان بهينه

های نظارتی  دجه با سندسازی با وجود دستگاهاز اين بو تبليغات به صداوسيما واگذار شده و انجام دو ميليارد تومان

 .مختلف محال و ممتنع است

ميليارد تومان ادعايی در اين   باز شده، برای تنوير افکار عمومی خوب است دو84حال که پرونده انتخابات سال 

دار وقت و از شهرداری مفقود شده و بارها توسط شهر دادگاه فرمايشی همراه با سيصد و چهل ميليارد تومانی که

تا رسوا شود هرکه در او غش " مورد سؤال قرار گرفته يکجا بررسی شود  شورای شهر و سازمان بازرسی کل کشور

 "باشد

و هيچ مسئوليتی در اين سايت  ام در ارتباط با سايت جمهوريت اينجانب هيچ ارتباط ارگانيکی با سايت مزبور نداشته

اهللا  پس از آن انجام گرفته که خبر ارسال شکايت خانواده آيت دام فرمايشی درستکه اين اق نداشتم و نکته قابل توجه اين

 .نژاد برای قوه قضائيه اعالم شده است احمدی هاشمی از آقای

 مهدی هاشمی

 


