
دولت شکایت خود از فرد خاطی در انتخابات ریاست جمهوری را پس گرفت

۴ استان رکورد خشکسالی را زدند

حمید باقری درمنی، وحید مظلومین و محمد اسماعیل قاسمی

معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی معاونت حقوقی ریاست  اژه ای اسامی 3 مفسد اعدامی را اعالم کرد
جمهوری گفت: دولت شکایت خود از فردی که در دوره انتخابات اخیر 
ریاست جمهوری مطالبی خالف واقع علیه رئیس جمهوری و اعضای هیات 
دولت منتشر کرده بود، با وجود تایید مجرمانه بودن عمل انجام شده، پس 

گرفت.
به گزارش ایرنا از معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری، علی اکبر گرجی ازندریانی 
روز دوشنبه درباره استرداد این شکایت، افزود: پیرو درخواست این شهروند دانشجو 
)فرد خاطی( در آذرشهر که در دوره انتخابات ریاست جمهوری مطالب خالف واقع 
را به ریاست جمهوری نسبت داده و فرمانداری آذرشهر نیز از این فرد شکایت کرده 
بود، معاونت حقوقی موضوع را بررسی کرد. وی ادامه داد: نظر کارشناسان معاونت 
حقوقی این بود که مطالب طرح شده از سوی فرد خاطی متضمن وصف مجرمانه 
است اما پس از صدور کیفرخواست، با پیگیری معاونت حقوقی و به جهت شرایط 

خاص فرد یادشده، شکایت دولت از وی مسترد شد.
گرجی اظهار داشت: اگر چه در این پرونده از حدود قانونی و شرعی آزادی بیان 
تعدی شده بود اما به واسطه سیاست های ریاست جمهوری مبنی بر ایجاد همدلی، 
تعمیق همبستگی، بهره گیری از تمام توان کشور به منظور گذر از شرایط حساس 
کنونی و مدارا با مخالفان سیاسی از فرمانداری آذرشهر خواسته شد که شکایت 
طرح شده علیه این شهروند مسترد شود. دانشیار حقوق عمومی دانشگاه شهید 
بهشتی خاطرنشان کرد: آزادی یکی از حق های درج شده شهروندان در قانون 
اساسی جمهوری اسالمی ایران است اما این حق نیز مانند دیگر حقوق، محدودیت 
هایی دارد که عدم توهین و ممنوعیت انتشار مطالب خالف واقع از این دسته است.
گرجی گفت: امیدواریم فرد خاطی متنبه شده باشد زیرا دولت تدبیر و امید هدفی 
جز گام نهادن در مسیر انقالب اسالمی، خدمت به ملت شریف ایران و اعتالی 

جایگاه ایران عزیز اسالمی ندارد.

رئیس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی در 
آخرین گزارش مربوط به خشکسالی، وضعیت ایران را از لحاظ مساحت 
و جمعیت تحت تاثیر خشکسالی تشریح کرد و نسبت به خشکسالی های 
درازمدت در برخی استان ها از جمله قم، کهگیلویه و بویراحمد، خوزستان 

و چهارمحال و بختیاری هشدار داد.
صادق ضیائیان در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به آخرین وضعیت خشکسالی کشور 
در بازه طوالنی مدت اظهار کرد: بر اساس شاخص SPEI  ده ساله حدود ۹۷ درصد 
مساحت ایران درگیر درجات مختلف خشکسالی است. بررسی های نشان می دهد 
که از این میزان، ۴.۶ درصد خشکسالی ضعیف، ۲۲ درصد خشکسالی متوسط، ۵۴ 

خشکسالی شدید و ۱۷.۲ خشکسالی بسیار شدید است.
وی با بیان اینکه با توجه به بازه ۱۰ ساله، تنها ۱.۸ درصد مساحت ایران در 
وضعیت نرمال قرار دارد، تاکید کرد: ۱۰۰ درصد استان های البرز، ایالم، بوشهر، 
خراسان جنوبی، زنجان، سیستان و بلوچستان، فارس، قم، کرمان، کهگیلویه و 

بویراحمد، لرستان، مرکزی، هرمزگان و یزد با خشکسالی البته با درجات مختلف 
مواجه هستند.

رئیس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی در ادامه 
گفت: در بین استان های مختلف استان های کهگیلویه و بویراحمد، خوزستان 
و چهارمحال و بختیاری در بدترین وضعیت قرار دارند چون بر اساس آمارهای 
خشکسالی ۱۰ ساله، به ترتیب حدود ۶۵، ۵۲ و ۵۰ درصد مساحت این استان 
دچار خشکسالی بسیار شدید است. این شرایط حکایت از وضعیت بد منابع 

آبی دارد.
ضیائیان در ادامه با اشاره به وضعیت خشکسالی کشور در سال آبی که به تازگی 
به پایان رسیده است، اظهار کرد: بر اساس شاخص SPEI کوتاه مدت یک ساله 
)از اول مهر ۹۶ تا پایان شهریورماه ۹۷( حدود ۹۲ درصد مساحت ایران با درجات 
مختلف خشکسالی مواجه بود که هشت درصد این خشکسالی ها خفیف، ۲۰ درصد 

خشکسالی متوسط، ۱۹ درصد شدید و ۴۵ درصد بسیار شدید است.

سخنگوی قوه قضاییه اسامی سه متهم پرونده های 
اند،  اعدام محکوم شده  به  را که  اقتصادی  فساد 

اعالم کرد.
حجت االسالم و المسلمین غالمحسین محسنی اژه 
ای روز دوشنبه در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار 
اجتماعی ایرنا، گفت: حمید باقری درمنی، وحید مظلومین 
و محمد اسماعیل قاسمی ) متهم پرونده مظلومین( به 

حکم دادگاه به اعدام محکوم شده اند.
معارفه روسای  و  تودیع  یکشنبه در حاشیه  روز  وی 
قدیم و جدید دادگستری استان زنجان گفت: در پرونده 
مفسدان اقتصادی در دادگاه های ویژه، طی روزهای اخیر 
3۵ نفر محکوم شدند که از این تعداد برای سه نفر با 
عنوان مفسد فی االرض در دادگاه بدوی حکم اعدام صادر 

شده است.
بر اساس اعالم قوه قضاییه، حجت االسالم و المسلمین 
محسنی اژه ای گفت: حمید باقری درمنی فرزند محمد که 
دارای سابقه کیفری است. در این پرونده در دادگاه بدوی 
به عنوان مفسد فی االرض محکوم به اعدام شده است. این 
حکم قابل تجدیدنظر خواهی است و می تواند در دیوان 

عالی کشور در صورت اعتراض رسیدگی شود.
وی اضافه کرد: وحید مظلومین فرزند حبیب اله نیز به 
عنوان مفسد فی االرض به اعدام محکوم شد و این حکم 

نیز غیرقطعی و قابل تجدیدنظر خواهی است.
اژه ای گفت: محمد اسماعیل قاسمی با اسم مستعار 
محمد سالم فرزند غالمعلی نیز به اعدام محکوم شده که 

حکمش قابل تجدیدنظر خواهی است.
بر اساس این گزارش، سخنگوی قوه قضاییه اسامی 3۵ 
محکوم دیگر پرونده های مفاسد اقتصادی را نیز اعالم کرد 
و گفت: این احکام قطعی است و محمد عطریان فرزند 
علی اکبر، رامین تاجیک فرزند شیرزاد، رضا مرد میدان 
حاجی آقایی فرزند حسین رضا، حسین وزیری فرزند علی 

و شاهین سیمرغ سعید فرزند کریم هر یک به ۲۰ سال 
حبس محکوم شدند.

اژه ای اضافه کرد: همچنین ولی صدفی فرزند علی 
اکبر به ۱۲ سال حبس، علیرضا حسن زاده ظرفی فرزند 
سعید به ۱۲ سال حبس و ۷۴ ضربه شالق، علیرضا لوینی 
فرزند حسین به ۱۲ سال حبس و ۷۴ ضربه شالق، محمد 
راستگوی کوکی فرزند حیدرعلی ۱۰ سال حبس و ۵۰ 
سال  علی ۱۰  محمد  فرزند  نوبخت  پویا  ضربه شالق، 
حبس، شاهرخ نجفی فرزند علی ۱۰ سال حبس و مهرافزا 
که اسم کوچکش متاسفانه نوشته نشده به ۱۰ سال حبس 
محکوم شده اند. به گفته سخنگوی قوه قضاییه همچنین 
علیرضا رونده فرزند محمدعلی ۸ سال حبس و ۵۰ ضربه 
شالق، نوید خورشید ترکمانی به هشت سال حبس و ۵۰ 
ضربه شالق، مجتبی نوروزی فرزند نعمت ۷ سال حبس، 
محمد هاشمی فرزند حمداله به ۷ سال حبس، نوید زهره 
به ۶ سال حبس، رحمت اهلل  احمد  فرزند حاجی  وند 

میرزابی، فرزند بیوک به ۶ سال حبس محکوم شدند.
وی اضافه کرد: محمد رحمتی فرزند غالم نیز به ۶ سال 
حبس، حمید خسروی فرزند علی ۵سال حبس،مهدی 
علیپور فرد فرزند علی ۵ سال حبس، غالمرضا حقیقت 
پژوه فرزند حبیب اهلل ۵ سال حبس، شاهین بنی جمالی 
فرزند محمد ۵ سال حبس، احمد طاهری فرزند مسیح 
سال   ۵ حسین  فرزند  کاظمی  سعید  حبس،  سال   ۵
حبس، محبوب کاظمی فرزند حسین ۵ سال حبس، 
نریمان آرزومند فرزند محمدرضا ۵ سال حبس، محمد 
فرزند  فرزام  فرزند فاضل 3 سال حبس، احسان  بیانی 
محمدحسین 3 سال حبس، حمیدرضا صفایی فرزند علی 

احمد 3 سال حبس گرفتند.
وی ادامه داد: دو نفر هستند که مسئله اینها مسئله فساد 
مالی و اخالل در نظام اقتصادی نبوده است؛ بلکه معاونت 
در جعل و استفاده از سند مجعول بوده که اسامی آنها 

عبارتست از وحید دهاقین فرزند قدرت اهلل در دو مورد، هر 
یک به یکسال حبس و حمیدرضا خارای فرزند غالمرضا 
در دو مورد، هر یک به یکسال حبس به ضمیمه دو سال 

انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم شدند.
به گزارش ایرنا، تاکنون سه دسته از اخاللگران اقتصادی 
اخیر شامل واردکنندگان گوشی های موبایل با ارز دولتی، 
دالالن ارزی و باند وحید مظلومین معروف به سلطان سکه 
در دستور محاکمه و رسیدگی قرار گرفته که به پرونده این 
افراد در شعب اول ویژه به ریاست قاضی موحد و شعبه دوم 

ویژه به ریاست قاضی زرگر رسیدگی می شود.
پرونده  متهمان  تعداد  گزارش،  این  اساس  بر 
واردکنندگان موبایل، ۱۵ نفر است که اخالل در نظام 
توزیع نیازمندی های عمومی از طریق گرانفروشی کالن، 
اتهام این افراد است این افراد کسانی بودند که از دولت ارز 
۴۲۰۰ تومانی دریافت و گوشی تلفن همراه وارد کردند اما 
به نرخ آزاد در بازار به فروش رساندند. اتهام آنها اخالل در 
توزیع نیازمندی های عمومی از طریق گرانفروشی کالن 
است. رسیدگی به پرونده این افراد را قاضی موحد به عهده 
دارد و بر اساس آنچه وکیل مدافع تعدادی از متهمان آن 
گفته، هنوز دادگاه در این پرونده مبادرت به صدور حکم 

نکرده است.
پرونده اخاللگران ارزی نیز دارای دو بخش است که 
بخش نخست مربوط به دالالن ارزی با ۱۹ متهم است. 
اتهام آنها شرکت در اخالل در نظام ارزی به صورت عمده 
از طریق خرید و فروش غیرقانونی دالر به طور صوری و 

با سوء استفاده از کارت های ملی اشخاص مختلف است.
وحید  به  مربوط  ارزی  اخاللگران  پرونده  دوم  بخش 
مظلومین مقلب به سلطان سکه و باند اوست که ارزش 
ریالی پرونده وی، ۱۴هزار میلیارد تومان است. رسیدگی 
به این پرونده و پرونده دالالن ارزی، به عهده قاضی زرگر 

است.

 اژه ای اسامی 3 مفسد اعدامی را 
اعالم کرد

تصور باطل آمریکا تاثیرگذاری 
بر اراده ملت با تحریم هاست

حمید باقری درمنی، وحید مظلومین و محمد اسماعیل قاسمی الریجانی: 
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 با »مخالف حجاب« کاری نداریم اما با »تبلیغ مخالفت با حجاب« مقابله می کنیم
آملی الریجانی:

رئیس قوه قضاییه گفت: اگر قرار است برای کامیون داران الستیک تهیه شود، 
باید این کار سریعتر صورت گیرد و عالوه بر این با مردم سخن گفته شود تا بدانند 
که مسئوالن به فکر حل مشکالت هستند. این موضوع بویژه در مسائل اقتصادی 

واجتماعی بسیار حائز اهمیت است.
به گزارش فارس، رئیس قوه قضاییه با تاکید بر ضرورت حل سریع مشکالت 

کامیون داران، از تدبیر دولت برای حل این مشکالت خبر داد و در عین حال تاکید 
کرد که با برهم زنندگان امنیت حمل ونقل جاده ای و تخریب کنندگان خودروی 

کامیون داران به اشد وجه برخورد خواهد شد.
از رئیس جمهور بابت اتخاذ مواضع منطقی در نیویورک، قدردانی می کنیم

آیت اهلل آملی الریجانی در جلسه مسئوالن عالی قضایی با اشاره به سفر رئیس 

جمهور به نیویورک و حضور در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، تصریح کرد: رئیس 
جمهور محترم در مجمع عمومی سازمان ملل و دیدارهایی که در حاشیه مجمع 
عمومی داشتند و همچنین در مصاحبه های متعدد خود نسبت به اظهارات رئیس 
جمهور آمریکا و سایر کسانی که علیه جمهوری اسالمی سخن نادرست بر زبان 

آوردند مواضع بسیار خوبی اتخاذ و تبیین کردند که از این بابت قدردانی می کنیم.

Etehademelat

چطور صاحب ۹۸ درصد بازار ارز 
نمی تواند دو درصد را کنترل کند!؟

  روانگردان های جدید
درمان دارویی ندارند

  خرد جمعی جایگزین سالیق شخصی
در فرهنگستان هنر می شود

 توسعه دایره مدال آوری با چهره های جدید

نسخه اردکانیان برای مناقشات محلی آب

 گذری بر سیاست جدید ارزی
بانک مرکزی

رئیس کارگروه کاهش تقاضای اعتیاد کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر:

 سرپرست فرهنگستان هنر:

کاروان 209 نفره ورزشی معلوالن ایران عازم بازی های پاراآسیایی 
2018 اعزام می شود

 در گفت و گوی تفصیلی
با وزیر نیرو مطرح شد
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سازوکار اروپا برای برای دور زدن تحریم های آمریکا علیه ایران

عصبانیت آمریکایی ها از اروپا به خاطر ایران


