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پاي دخترم را
 زيريخچال مي ديدم!
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زد و بند امریکا برای خروج 4هزار داعشی از رقه
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درباره ایران 

توافقی نکرده است
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رهبر انقالب در دیدار 

رؤساي قواي سه گانه و برخي مسئوالن: 

مسئوالن همدردي 
با زلزله زدگان را در عمل

 با قوت ادامه دهند
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تهران در صدر تعداد محکومان جرايم مواد مخدر و روانگردان
جعفري دولت آبادي با  اع�الم اینک�ه در حال   جامعه
حاضر اس�تان تهران از حيث تعداد محکومان جرایم 
مرتبط با مواد مخدر و روانگردان در صدر استان هاي 
كشور قرار دارد، اجرایي نمودن قانون جدید را اقدام 
مهم�ي دانس�ت ك�ه نيازمن�د برنامه ری�زي اس�ت. 
دادستان تهران از تهيه و تنظيم درخواست متحدالشكل 
زندانيان به اين منظور در دادسراي تهران خبر داد و افزود: 
در اين فرم مشخصات محكوم عليه، سوابق و ساير نكات 
الزم براي بررسي درخواس��ت زنداني و انطباق آن با ماده 
الحاقي قانون جديد درج ش��ده و ارائه درخواست توسط 
زنداني، موجب تس��ريع در به جريان افت��ادن پرونده ها 
مي گردد، چرا كه درخواست هاي زندانيان به لحاظ فقدان 
سواد حقوقي، غالباً ناقص اس��ت و متضمن تمامي نكات 

ضروري نيست. 
جعف��ري دولت آبادي همچنين از قض��ات اجراي احكام 
دادس��راي ناحي��ه 20 تهران خواس��ت پ��س از وصول 
درخواست ها، بر اس��اس اين قانون اقدام نمايند و پس از 
بررسي درخواست ها و تهيه گزارش الزم، به همراه پرونده 

به دادگاه صادر كننده حكم ارسال نمايند. 
وي از ديدار روز دوشنبه معاونان دادستان تهران با تمام 
محكومان اعدام و حبس ابد در زندان هاي استان تهران و 

دريافت درخواست هاي تخفيف مجازات آنان خبر داد. 
  ماده واحده  پيشنهاد قوه قضائيه نيست

در ادام��ه ذبيح اهلل خداييان، مع��اون حقوقي قوه قضائيه 
گزارشي از مباحث مطرح شده پيرامون مفاد ماده الحاقي و 

ابهامات و مشكالت موجود در اجراي آن ارائه نمود. 
وي در خصوص نحوه پيشنهاد و تصويب اين قانون الحاقي 

اظهار داشت: ماده واحده پيشنهاد قوه قضائيه نبود و ديدگاه 
قوه قضائيه، اصالح جامع در قانون مبارزه با مواد مخدر و 
روانگردان بود تا عالوه بر اصالح مجازات هاي اعدام و حبس 

ابد، تدابير پيشگيرانه نيز بيشتر مورد توجه قرار گيرد. 
معاون حقوقي قوه قضائيه نظر رئي��س قوه قضائيه را هم 
موافق كاهش مجازات اع��دام اعالم نمود، اما بر تأكيد آن 
مقام مبني بر اصالح همه جانبه قانون اشاره كرد و افزود: 
نمايندگان ارائه دهنده اين طرح كه آن را در قالب يك ماده 
واحده ارائه كردند، عزم جدي بر تصويب آن داشتند، چرا كه 
هر بار كه مصوبه مجلس از شوراي نگهبان با ارائه ايرادهايي 

اعاده مي گرديد، ظرف مدت كمي ايراد رفع مي شد. 
وي قان��ون را داراي ابهامات فراوان در مف��اد و نحوه اجرا 
دانست و از تهيه پيش نويس دستورالعملي پيرامون شيوه 
اجراي اين قانون از سوي  معاونت حقوقي خبر داد كه به 
زودي به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رس��د و به مراجع 

قضايي ابالغ مي گردد. 
معاون حقوقي قوه قضائيه در توضي��ح مفاد ماده الحاقي 
اظهار داش��ت: اين قانون منحصر به دو مج��ازات اعدام و 
حبس ابد است و بنابراين بازنگري در پرونده هايي كه بر 
اس��اس آن مجازات اعدام يا حبس ابد در قانون پيشين 
حكم صادر شده، ضروري اس��ت. همچنين چهار شرط 
پيش بيني شده براي مجازات اعدام شامل مسلحانه بودن، 
استفاده از كودكان و مجانين، سرمايه گذاري يا سازماندهي 
يا وجود پيشينه كيفري مشابه و قيد مندرج در بند »ت« 
اين قانون كه حد نصاب مواد مخدر را ذكر نموده و در پايان 
مقرر داشته اعمال اين بند نسبت به اشخاصي كه پيش از 
الزم االجرا ش��دن اين قانون مرتكب جرم شده اند به رغم 
دارا بودن حد نصاب ها منوط به وجود يكي از س��ه شرط 

مندرج در بندهاي »الف«، »ب« و »پ« مي باشد، نشان 
مي دهد كه قانون گذار قصد تخفيف مجازات نس��بت به 
محكومان فعلي را داشته، اما افرادي كه در زمان حاكميت 
قانون جديد مرتكب جرم مي شوند، بعضاً با تشديد مجازات 

مواجه خواهند شد. 
وي تأكيد كرد براي بازبيني آراي محكوميت سابق بايد 
رسيدگي به اين پرونده ها با شيوه تعدد قاضي انجام شود. 

 توقيف كيهان مطابق قانون بود
همچنين در اين جلسه دادس��تان تهران در مورد مهدي 
خزعلي گفت  پيرو درخواست مرخصي ازسوي نامبرده، 
با اخذ تعهد برگشت به زندان در موعد مقرر، وي از چند 
روز مرخصي اس��تفاده كرد، اما با وجود تعهد قبلي خود، 
همسر و فرزندش، از بازگش��ت به زندان خودداري كرد 
كه از سوي مأموران پليس مجدداً براي تحمل حبس به 

زندان معرفي شد. 
جعفري دولت آبادي در مورد اظهارات احمد توكلي مبني 
بر غيرقانوني بودن توقيف روزنامه كيهان توسط دادستاني 
تهران اعالم كرد: ب��ه موجب م��اده 10 آيين نامه اصالح 
قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقالب مصوب 1381 
موسوم به قانون احياي دادسراها، كليه اختيارات رئيس 
حوزه قضايي به دادستان بازگشته و دادستان با توجه به 

اين قانون، مي تواند در اين زمينه اقدام نمايد. 
وي با اشاره به رويه عملي دادستاني پس از قانون احياي 
دادسراها كه بر همين روال بوده است، افزود بر اين اساس 
اختيارات مصرح در قانون مطبوعات در مرحله تحقيقات 
مقدماتي و امور مرتبط با وظايف دادسرا بر عهده دادستان 
است و بنابراين اقدام اخير دادستاني مطابق قانون انجام 

شده است. 

روزنامه سياسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ایران
چهار شنبه 24 آبان1396   -    26 صفر 1439
سال نوزدهم- شماره 5238 - 16 صفحه
قيمت در استان تهران و البرز:500تومان

سایر استان ها: 300 تومان

يادداشت هاي امروز

بايد هاي اليحه بودجه در ايران
مجید گودرزی
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مسئوليت اجتماعي قهرمانان 
سعید احمديان
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دو راهی امريکا در سوريه با پايان داعش
محمد بابايی
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داغ زلزله با  سياسی كاری درمان نمی شود

مرهم باشید
 نه مزاحم

ويژه هاي جوان  

  معاون اقتصادي رئيس جمهور يا واعظ؟
  شوراي شهري هاي    دنبال ديده شدن!
 نقدينگي قرار بود پايين بيايد، باال رفت!

صفحه 2

صفحه 2

13 ايستگاه گراني کاال از تولید تا مصرف 

نقایص امداد و نجات صداي نمایندگان و وزراي دولت را هم درآورده است
گزارش خبرنگار اعزامي »جوان« از خيابان خوابي  زلزله زدگان  در دماي صفر درجه

مردم از مسئوالن در كمك رساني  سبقت گرفتند

معاون وزير صنعت از واسطه هاي متعدد در توزيع كاالهاي داخلي انتقاد كرد

  بقالی ها تخفيف ندهند  تا 5 سال دیگر از زنجيره ای ها شکست می خورند

   اقتصادي

صفحه 12

صفحات 3 و 14

مادروکودکشيرخوارهاشزندهاززيرآواربيرونآمدنداماخبرنگاروعکاساعزامي»جوان«ازوضعيتدشواربرخيزلزلهزدگانکهبيپناهمنتظراسکاندرچادرهايصحراييهستندخبرميدهد.

رئيس س�ازمان اوقاف و امور خيریه 
گفت: بيش از 5 هزار ميليارد تومان 
مطالب�ات از دس�تگاه هاي دولت�ي 
بابت اجاره بهاي س�اختمان هایمان 
طلب داریم ك�ه با ق�درت و جدیت 
ف�راوان ب�راي اس�تيفاي حق�وق 
كرده ای�م.  اق�دام  موقوف�ات 
حجت االس��الم علي محمدي، نماينده 
ولي فقي��ه و رئي��س س��ازمان اوقاف و 
امور خيريه در نشس��ت خب��ري خود 
با اصحاب رس��انه كه به مناسبت دهه 
وقف برگزار مي ش��د، گف��ت: وقف در 
موضوعات مختلف و زمان هاي متفاوت 
خدمات رس��اني به دول��ت و ملت دارد.  
وي به خدم��ات درمان��ي موقوفات در 
كشور اشاره كرد و افزود: بيش از 2 هزار 
و 400 موقوف��ه درماني در كل كش��ور 
داريم كه از 133 بيمارس��تان موقوفه 
ايران 30 بيمارستان آن در تهران است.  
رئيس س��ازمان اوقاف و امور خيريه به 
خدمات فرهنگي وقف اش��اره و تصريح 
كرد: 6 هزار موقوفه در س��طح كش��ور 

با موضوعات علمي و پژوهش��ي وجود 
دارد ك��ه مي توان ب��ه تعداد زي��ادي از 
مدارس آموزش و پرورش، حوزه علميه 
و دانش��گاه ها اش��اره كرد، ضمن اينكه 
40دانش��گاه و همچنين ه��زار و 400 
مدرسه آموزش و پرورش در كشور وقفي 
است. محمدي به شناسايي متصرفان و 
مستأجران ساختمان هاي اوقاف اشاره 
كرد و اف��زود: بيش از 11 ه��زار رقبه و 
حدود 25 هزار هكتار از ساختمان هاي 
س��ازمان اوقاف و موقوفه هاي كشور در 
تصرف دستگاه هاي دولتي است، ضمن 
اينكه بي��ش از 5 هزار ميلي��ارد تومان 

مطالبات از دستگاه هاي دولتي داريم. 
رئيس سازمان اوقاف و امور خيريه بابيان 
اينكه با قدرت، جديت و قاطعيت براي 
استيفاي حقوق موقوفات اقدام كرده ايم، 
تصريح كرد: برخي از اين پرونده هاي در 
حال پيگيري مربوط به بيش از 40 تا 60 
سال قبل است، اما با همكاري دستگاه 
قضايي برخي موقوفاتي كه خلع يد شده 

بود به سازمان اوقاف بازگشت. 

وزی�ر ارتباطات ب�ا ارائ�ه توضيحات 
جدی�دي درب�اره قيمت ه�اي جدید 
اینترن�ت پرس�رعت ثاب�ت گف�ت: 
با اج�راي ای�ن ط�رح ب�راي كاربران 
كاه�ش قيم�ت ح�دود 30 درصدي 
مي ش�ود.  پيش بين�ي  اینترن�ت 
محمدج��واد آذري جهرم��ي در صفحه 
اينس��تاگرام خود به توضيحاتي درمورد 

قيمت هاي جديد اينترنت پرداخت. 
وي با بيان اينكه به نظر مي رسد ابهامات 
زيادي درباره طرح تعرفه جديد اينترنت 
ثاب��ت )ADSL ( ايجاد ش��ده اس��ت، 
توضي��ح داد: در قياس ب��ا تعرفه قبلي، 
حداقل حدود 30 درصد كاهش هزينه 
اينترنت با اجراي اين طرح براي كاربران 
پيش بيني مي شود.  جهرمي خطاب به 
كاربران گفت: اطمينان داشته باشيد كه 
حتي با وجود مفهوم »مصرف منصفانه« 
بيش از 80 درصد كارب��ران ديگر نيازي 
به خريد حجم يا پرداخت هزينه اضافه 

نخواهند داشت. 
وزير ارتباطات افزود: س��رعت خريداري 
ش��ده بايد به وسيله ش��ركت ها تضمين 

شود و اش��تراك بين تعداد زياد كاربر در 
اينجا معنا ندارد. 

آذري جهرم��ي گف��ت: كارب��ران كمي 
صبوري كنن��د تا ش��ركت ها طرح هاي 
خ��ود را ارائ��ه كنن��د. اطمين��ان خاطر 
مي دهم كه ديدگاه ه��اي جمع زيادي از 

مصرف كنندگان لحاظ شده است. 
وزير ارتباطات گفت: نمي ش��ود از دولت 
انتظار اشتغال داشت و همزمان از توليدات 
بومي حمايت نكرد. جوانان ايراني همواره 
در عرص��ه س��رويس هاي نوي��ن خوش 
درخش��يده اند و الي��ق حمايت هاي ما و 
ش��ما هس��تند.  به گفته وي، استفاده از 
سرويس هاي ايراني برابر با ايجاد اشتغال 
براي جوانان اين مرز و بوم است. ما به نوبه 
خود تالش كرديم گامي در حمايت از آنها 
برداريم به حمايت مردم هم مثل هميشه 
اميد داريم.  جهرمي اظهار اميدواري كرد 
كه ساير موانع هم به وس��يله ديگران به 
سرعت از جلوي پاي كس��ب و كارهاي 
نوپاي ايران برداشته شود تا با همراهي هم 
يكي از مشكالت مهم كشور كه بيكاري 

است را رفع كنيم. 

قيمت اينترنت ۳۰ درصد كاهش مي يابد سازمان اوقاف 5 هزار ميليارد تومان
 از دولت طلبکار است

اولتيماتوم فرانسه 
به عربستان برای بازگشت 

نخست وزیر لبنان
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  ماكرون تا عصر روز چهار   شنبه به حریری زمان 
داده است كه به بيروت بازگردد
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