
 ۶۳۰ هزار خريدار 
در دام ۲۰ كانال و پيج دالالن افتادند 

سخنگوي قوه قضائيه در پاسخ به »جوان«:

گزارش »جوان«: انتخاب نجفي نه در شوراي شهر 
بلكه در محافل سياسي اصالح طلب انجام شد

ميزگرد حقوقی »جوان« با ۳ قاضی  پيرامون كاهش 
جمعيت كيفری نتايج جالبی را به دنبال داشت

 دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر  
در پاسخ به »جوان«:

  سفير ايران در لندن با اشاره به تالش امريكا 
برای تحريم اينس�تكس، عن�وان كرد با تحريم، 
اينستكس عماًل نابود شده و ديپلماسی اروپا به 

شكست كامل می رسد

 كوچ دالالن خودرو 
به تلگرام و اينستاگرام

 غلبه عدالت كيفری 
بر عدالت ترميمی  مانع صدور  

جايگزين حبس است

 ايران در رويكرد 
 مبارزه با مواد مخدر 
تجديد نظر مي كند

 خيز امريکا 
براي نابودي اينستکس

 پرستو  بودن »استاد« 
از اسرائيليات است!
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حسرت برد يوزها باز هم به دل كره اي ها ماند

ويلموتس: به بازی های هجومی ادامه می دهيم

 تيم  ويلموتس 
كيف كردنی تر از كی روش

سخنگوي قوه قضائيه در پاسخ به سؤال »جوان«

پرستو  بودن »استاد«  از اسرائيليات است!
سخنگوي دستگاه قضايي 

نيره ساري 
در پاسخ به سؤال روزنامه   اجتماعي

ج�وان مبن�ي ب�ر ادعاي 
پرستو بودن »ميترا استاد«، بر پرهيز از هرگونه به كار 
بردن كلماتي كه جايگاه حقوقي ندارد، تأكيد كرد و 
گفت: در اي�ن رابطه رويه اس�رائيلي پيش�ه نكنيم. 
سخنگوي دستگاه قضايي در پاس��خ به سؤال »جوان« 
مبني بر صحت ادعاي پرس��تو بودن »ميترا اس��تاد« و 
موضوعيت مورد مطرح ش��ده در اين پرونده گفت: از به 
كار بردن كلماتي كه هيچ جايگاه حقوقي ندارد، اجتناب 
كنيم. از موضوعات غيرمستندي كه ساز و كار اخالقي و 
اجتماعي ندارد بپرهيزيم. بگذاريد تند به كار ببرم كه رويه 
اسرائيلي پيشه نكنيم و سال هاست مي گوييم با ساختن 
بمب اتمي شرعاً مخالفيم، اما دشمن اصرار دارد برخالف 
واقع بگويد، ايران به دنبال سالح هسته اي است. اقداماتي 
كه با شرع، با اخالق و قانون ناسازگاري دارد، بدون هيچ 

مستندي به افراد و اشخاص منتسب نكنيم. 
  پرونده قتل »ميترا استاد« 

اين در حالي است كه روزگذشته اسماعيلي به سؤاالت 
مختلفي درب��اره پرونده قتل ميترا اس��تاد پاس��خ داد. 
سرعت عمل در رسيدگي به اين پرونده يكي از سؤاالت 
مطرح شده بود كه اسماعيلي درباره آن بيان داشت: هر 
پرونده اي كه بازتاب اجتماعي داشته باشد و احساسات 
عمومي را جريحه دار كند، ما صراحتاً اعالم مي كنيم كه به 
اين قبيل پرونده ها، توأم با دقت و رعايت موازين قانوني، با 

سرعت و به صورت ويژه رسيدگي مي كنيم. 
اسماعيلي بيان داش��ت: پرونده قتل ميترا استاد نيز در 
زمره همين پرونده هاس��ت و اقتضاي رسيدگي ويژه را 

داشت و دارد و رس��يدگي به آن در مرحله تحقيقات در 
دادسرا با ابهامي مواجه نبود. 

وي درباره نقد بي توجهي به ش��هود در اين پرونده كه از 
سوي يكي از نمايندگان مطرح شده است، گفت: احدي 
ادعا ندارد كه در صحنه قتل جز قاتل و مقتول فرد ثالثي 
وجود داشته باشد. بنا نيست ش��اهد بتراشيم و حاشيه 

بسازيم. 
سخنگوي قوه قضائيه در بخشي از نشست به چند سؤال 
هم درباره اعالم شماره تلفن از سوي سرپرست دادسراي 
ارش��اد براي اع��الم ناهنجاري هاي اجتماعي از س��وي 
شهروندان پاس��خ داد، اما اس��ماعيلي موازي كاري اين 
عمل با نيروي انتظامي را رد كرد و گفت: بين ما و پليس 
كار موازي صورت نمي گيرد. اقدامات ناظر بر اين موضوع 
هم چنانچه در چارچوب قانون باش��د، مورد حمايت ما 
خواهد بود چه از ناحيه پليس و چه از ناحيه شهروندان اما 
اگر خارج از چارچوب قانوني اقدامي در اين رابطه صورت 

گيرد، مورد حمايت ما نخواهد بود. 
  پيامك اشتباه حجاب 

سخنگوي دستگاه قضا درباره ارس��ال پيامك اشتباه از 
سوي پليس به سرنشينان خودروهايي كه حجاب اسالمي 
را رعايت كرده اند، گفت: اين پيامك ها فعاًل خيرخواهانه 
بوده و عملياتي نيست. ممكن است در ثبت پالك خودرو 
يا در واگذاري خودرو و خط تلفن بدون انجام مراحل ثبت 
يا خطاهاي سامانه هاي مخابراتي يا مواردي نظير اينها 
اشتباهاتي رخ دهد كه ما تأكيد كرده ايم، اين اشتباهات 

بايد به حداقل برسد و برطرف شود. 
اس��ماعيلي درباره آخرين وضعيت نزار زاكا جاس��وس 
لبناني – امريكايي توضيح داد و گف��ت: در يك فرآيند 

قضايي و ن��ه تبادل اي��ن موضوع انجام ش��د. ب��ا تأييد 
رئيس جمهور لبنان و حزب اهلل اين اطمينان حاصل شد 
كه اين فرد بعد از آزادي مرتكب جرم مجدد نمي ش��ود 
و در نهاي��ت دادگاه ما امروز با آزادي مش��روط نزار زاكا 

موافقت كرد. 
  پرونده ويژه مفسدان اقتصادي 

س��خنگوي دس��تگاه قضا درباره پرونده تش��كيل شده 
متهماني كه مبادرت به حيف و ميل اموال عده اي از مردم 
در مناطق حاشيه نش��ين و مستضعف نشين شهرستان 
قم، داشتند نيز گفت: مسلم بالل پور به تحمل 20سال 
حبس و 50ضربه شالق در انظار عمومي و متهم رديف 
دوم اين پرونده محبوبه صادقي به تحمل 10سال حبس 
و هر دو به ضبط اموال ناش��ي از جرم و رد مال به شكات 

محكوم شدند. 
   ورود دستگاه قضايي به تخلفات خودرويي

اس��ماعيلي درباره آخرين وضعيت پرونده ه��اي برادر 
رئيس جمهور گفت: پرونده ها به دادگاه تجديدنظر ارسال 
شده و در نوبت رسيدگي قرار دارد و بخشي از اين پرونده 
همچنان در دادسراست. وي درباره تعيين وقت وضعيت 
پرونده عراقچي نيز بيان داشت: اين پرونده به دليل نقص 

به دادسرا ارسال شده است. 
سخنگوي قوه قضائيه درباره رسيدگي به تخلفات افزايش 
قيمت به ويژه خودروسازان و كاالهاي اساسي مردم گفت: 
در حوزه خودرو دستگاه قضايي ورود جدي پيدا كرده و با 
بسياري از شركت هايي كه چه به صورت غيرمجاز فعاليت 
خودرويي مي كردند و چه كساني كه اعمال كالهبرداري 
مي كردند، برخورد ش��ده  و ش��ركت هاي زيادي تحت 

تعقيب قرار گرفته است. 

 سرمربی تيم ملی فوتبال 
پس از تساوی ايران مقابل   ورزشي

 كره جنوب�ی تأكي�د ك�رد ك�ه بازی ه�ای هجوم�ی 
تي��م مل���ی ادام���ه خواه���د داش���ت. 
 م��ارك ويلموتس ديروز پس از كس��ب نتيجه تس��اوی 
يك – يك ايران مقابل كره جنوبی با ابراز رضايت از نمايش 
شاگردانش اظهار داش��ت: »كيفيت اين بازی فراتر از يك 
بازی دوس��تانه بود و م��ا در اين بازی 10 ش��انس گلزنی 
داش��تيم و اين می تواند در آينده برای م��ا اميدوار كننده 
باشد.« سرمربی بلژيكی تيم ملی فوتبال در ادامه با تمجيد 

از شاگردانش گفت: »ما آمده بوديم كه بازی تهاجمی به 
نمايش بگذاريم. می دانس��تيم كره در چهار بازی آخرش 
مقابل ايران به پيروزی نرسيده است و بازی را با حمله آغار 
می كند ودرعين حال بايد اين را در نظر داشته باشيم كه 
فوتبال باشگاهی ايران چهار هفته تعطيل شده ولی كره ای  ها 
در ميانه رقابت های خودش��ان به س��ر می برند و شرايط 
مسابقه يكسان نبود و به همين دليل در نيمه دوم دست به 
تعويض های بيشتری زدم،. شايد اگر در شرايط برابر به ديدار 
هم می رفتيم بازی زيباتری هم ازآب در می آمد. تيم ما به 
روند بازی های تهاجمی خود ادامه خواهد داد. تيم ايران يك 

مجموعه كامل است و تمام نفراتش تأثيرگذار هستند.«
پائولو بنتو، سرمربی تيم كره جنوبی هم بعد از تساوی برابر 
ايران گفت: »من كار زيادی به نتايج قبلی برابر ايران ندارم 
ولی ما بعد از مدت  ها توانستيم به اين تيم گل بزنيم. اين 
يك بازی مهم بود برای اينكه بفهميم چه چيزی داريم و 
چه چيزی می خواهيم. ايران از چيزی كه فكر می كردم 
كمی بهتر بود. اي��ران را از ماه س��پتامبر زير نظر داريم، 
شايد آن بازی مدنظرم را نتوانستيم به نمايش بگذاريم 
كه اين به خاطر قدرت اين تيم بود ولی 90 دقيقه با هم 

جنگيديم. اين بازی يك نبرد آتشين بود.« 

ویلموتس: به بازی های هجومی ادامه می دهيم

   اجتماعي

يادداشت هاي امروز

چرا وزارت نفت واقعيت را نمي گويد؟
وحیدحاجیپور
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بازدارندگي و استحكام دروني نظام ميوه 
مقاومت فعال / سیدعبدالهمتولیان
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چرا ژاپن،  چرا اروپا و ديگران نه؟
علیقنادی

15

بزرگ ترين پايگاه جنوب عربستان 
زير آتش پهپادهای يمن

  پهپادهای ارتش و كميته های مردمی يمن پس از چند دور 
حمله به فرودگاه نجران، ديروز در عملياتی جديد به پايگاه هوايی 
ملك خالد در خميس مشيط در عسير حمله كردند. انصاراهلل 
يمن با هشدار به حمالت بيشتر به متجاوزان، تأكيد كرد كه به 

زودی به قاعده چشم در مقابل چشم می رسد | صفحه 15

ويژه هاي جوان  

  يك اصالح طلب :   دچار انحطاط اخالقي شده ايم!
 عقب نشينی اسمش قول لين نيست!

صفحه ۲

صفحه۳

صفحات 1و5

صفحات 1و1۳

روزنامه سياسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ايران
چهار شنبه  ۲۲ خرداد 1۳98   - 8 شوال 144۰

سال بيست و يكم- شماره 5۶7۲ - 1۶ صفحه
قيمت: تهران و استان البرز 1۰۰۰تومان

 شهرستان ها 5۰۰ تومان

 تعقيب كيفري
 وزيران 1000ميلياردي

 آيين نامه قانون رسيدگي به دارايي مسئوالن و كارگزاران نظام جمهوري اسالمي ابالغ شد و براساس اين قانون 
امكان تعقيب كيفري براي آن دسته از مسئوالني كه اموال خود را اعالم نكنند يا كم اعالم كنند، وجود دارد

ژاپني ها قبل از س�فر نخست وزيرش�ان به تهران رسماً تأكيد 
كرده ان�د كه ميانجي نيس�تند و اين س�فر در چارچوب روابط 
س�نتي ميان دو كش�ور انجام مي ش�ود. ش�رط موفقيت سفر 
ش�ينزو آبه نيز همين رويكرد درس�ت ژاپني هاست. »ايران و 
ژاپن منه�اي امريكا« مي تواند يك رويكرد  و راهبرد درس�ت 
باش�د اما »ژاپن ميانجي امريكا در ايران« با شناختي كه جهان 
نس�بت به امريكا پيدا كرده اس�ت، هيچ آورده اي براي ژاپن و 
ايران نخواهد داش�ت جز آنكه امريكا، چي�ن و اروپا را با اهرم 

ژاپن بترساند و سود خودش را ببرد | صفحه۲

 ايران و ژاپن
منهاي امريکا


