
    سخنگوي قوه قضائيه: ما در برگزاري كنكور اخير، گزارشاتي هم در حوزه خريد و فروش 
سؤاالت البته به صورت محدود و هم افشاي سؤاالت داشتيم.  در اين ارتباط در دادسراي 
عمومي و انقالب تهران، شش پرونده تشكيل شده است. در يكي از اين پرونده ها هفت نفر از 
متهمان مرتبط، دستگير و شناسايي شدند. در برخي از پرونده هاي ديگر هم يك يا دو نفر 

دستگير شدند. در يكي دو پرونده نيز متهمان شناسايي شدند و تحت تعقيب قرار دارند 

    دولتي كه منتقد سر سخت طرح ملي مسكن مهر بود. شرايطي را امروز در حوزه قيمت 
زمين و مسكن، هزينه و پروانه هاي صادره ساخت و ساز، هزينه اعتبارات ساخت و ساز، جعاله 
و خريد مسكن رقم زده است كه متقاضيان مصرفي از بازار مسكن حذف و اجاره نشين ها با 
چالش هاي جدي روبه رو شده اند، در همين راستا تنها سود تسهيالت250 ميليون توماني 

طرح مسكن با بازپرداخت 20 ساله 700 ميليون تومان است

    محمدرضا قادري را بي ترديد بايد از احياكنندگان نقاشي ديواري دانست. آثاري از جمله 
تصوير حضرت امام خميني)ره(، شهيد بهشتي در خيابان هفتم  تير و بسياري از تصاوير شهدا 
در ديوارهاي شهر تهران در كارنامه كاري آن مرحوم بود. اين هنرمند فقيد همچنين بسياري از 
پوسترهاي ايام و اعياد مناسبتي مرتبط با فضاي انقالب اسالمي را طراحي كرده است. طراحي 

خاطره برانگيز پاكت   نامه ها در ايام هشت سال دفاع مقدس نيز از جمله خالقيت هاي او بود

با رسيدن واكسن هاي داخلي و خارجي روند واكسيناسيون در كشور سرعت گرفته است. بر اساس اعالم وزارت بهداشت تا ظهر روز 
گذشته مجموع واكسن هاي تزريق شده در كشور به ۷ميليون و ۵۷ هزار و 2۵۷ دوز رسيده بود. با اين احتساب در 24 ساعت منتهي به روز 

سه شنبه بيش از 2۱4 هزار دوز واكسن كرونا در كشور تزريق شده است كه نسبت به روزهاي قبلي چهار برابر سرعت داشته است | صفحه 3

 دستگيري ۱0 متهم 
در تخلفات كنكور

»قادري« براي خدمت به هنر انقالب 
منتظر هيچ كس نمي ماند

 سود 700ميليوني 
از وام 250 ميليوني مسكن ملي!

3

۱6

4

یادداشت  اجتماعی

یادداشت  سیاسی

یادداشت  ورزشی

ویژه های جوان

 ضرورت وضع قانون
 براي عدم ترويج خالكوبي

 التماس امريكايی 
برای جلوگیری از شكست

 زبان به دهان بگیريد 
و فوتبال تان را بازي كنید!

 اجماع سازی 
كه اختالف ساخت!

جهانگير نيكخواه

رسول سنائی راد

شيوا نوروزي

خالكوبي جوانان در س��ال هاي اخير به يك معضل اجتماعي 
مبدل گشته اس��ت، طوري كه اين نوع رفتارهاي متظاهرانه 
و نمايشي، به كسب هويت اجتماعي كاذب مبدل شده است. 
اكنون اين پديده، ع��الوه بر اينكه در س��ال هاي اخير به مد 
تبديل ش��ده، ابزاري براي برقراري ارتباط بين جوانان هم به 
ش��مار مي رود. توجيه فرهنگي در تروي��ج خالكوبي، مطابق 
بر چه عقل و منطقي در جامعه ش��كل گرفته و اين پديده با 
اين س��رعت در بين جوانان فراگير شده است؟ نبود قانون در 
برخورد با عمل خالكوبي در كشور، يكي از معضالت مقابله با 
اين حركت ضدفرهنگي است.  هر چند عمل خالكوبي، مغاير با 
اصول اخالقي و ارزش اجتماعي كشورمان است، اما تا به امروز 
خالكوب، به عنوان مجرم شناخته نمي شود. وجود قانون در اين 
مهم، براي بازدارندگي از انحراف اجتماعي و فراهم آوري امنيت 
رواني جامعه نقش مؤث��ري دارد. اصالح و بهب��ود اين عمل، 

انضباط اجتماعي را براي جامعه به همراه دارد | صفحه 3

دس��تيار وزير خارجه امريكا در مصاحبه ای با ش��بكه خبری 
العربيه، خطاب به گروه های مقاومت عراقی كه حمالتی عليه 
اشغالگران امريكايی انجام می دهند، گفته اس��ت: »ما از آنها 
می خواهيم، از آنها خواهش می كنيم كاری با ما نداشته باشند، تا 
بتوانيم با اين دشمن مشترک يعنی داعش بجنگيم.« اين مواضع 
عاجزانه مقام امريكايی پس از موج جديد حمالتی اس��ت كه 
گروه های مقاومت و مردمی عراق به تالفی اقدامات تروريستی 
امريكايی   ها انجام داده اند. حمالتی كه پس از اقدامات نيروهای 
امريكايی به دس��تور رئيس جمهور اين كشور عليه نيروهای 
حشدالشعبی در مرز س��وريه صورت گرفت؛ نيرو  هايی كه در 

خط مقدم مبارزه با داعش قرار داشتند | صفحه 2

به جدال هاي لفظي و كري خواني سرخابي ها عادت كرده ايم. 
سال هاست همه براي هم كري مي خوانند و افتخارات شان را به 
رخ هم مي كشند اما اين اواخر آش حسابي شور شده و طرفين به 
خاطر پول به جان هم افتاده اند؛ دعوا سرپول است و رقم قراردادها 
و دستمزدها. در شرايطي كه عرصه هر روز براي اقشار مختلف 
جامعه تنگ تر مي شود، سكوت ديگر جايزه نيست. درخواست 
مردم از فوتباليست هاي مثالً متعصب اين است كه الاقل به خاطر 
دستمزدهاي ميلياردي زبان به دهان بگيرند و فوتبال شان را بازي 
كنند، البته اگر چيزي از فوتبال سرشان مي شود.  قراردادهاي 
ميلياردي هنوز بي حساب و كتاب امضا مي شوند، انگار نه انگار 
كه اوضاع اقتصادي مملكت خوب نيست. ولي عده اي از اهالي 
فوتبال براي به جيب زدن چند ميليارد بيشتر يقه پاره مي كنند 
و انواع و اقسام اتهام و توهين را نثار رقيب مي كنند. چند روزي 
است همه اركان دو باشگاه قرمز و آبي با تمام قوا بسيج شده اند 
تا بگويند قرارداد طرف مقابل ريخت و پاش بيشتري كرده و از 

حمايت هاي بيشتري برخوردار است | صفحه ۱3

شرق همچنان از تبعات پر چالش انتخابات رياست جمهوری 
1400 برای اصالح طلبان می نويسد. اين روزنامه در گزارشی با 
عنوان »چالش های پسا انتخاباتی اصالح طلبان « نوشته: »هنوز 
يك ماه از انتخابات رياست جمهوری نمی گذرد كه زمزمه های 
برچيده شدن نهاد اجماع س��از يا همان جبهه اصالحات ايران 
شنيده می شود؛ شاهد مثالش سخنان اخير علی تاجرنياست 
كه می گويد: نهاد اجماع ساز برای مأموريتی در مدت انتخابات 
رياست جمهوری و شورا  ها تشكيل شده بود و عمالَ با پايان يافتن 
انتخابات، كارايی و نقش آن تمام شده است؛ بنابراين اين نوع نهاد 
ادامه فعاليت نخواهد داشت. « مطلب شرق، اذعان به اين موضوع 
است كه اصلی   ترين دليل باخت اصالح طلبان در انتخابات اخير، 
عملكرد خود اصالح طلبان در سال   هايی بوده كه دولت و مجلس 

را در دست داشتند | صفحه 2

روزنامه سياسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ايران
چهارشنبه 23 تير ۱400 - 3 ذی الحجه۱442
سال بيست و سوم- شماره 62۵6 - ۱6 صفحه

قيمت: 2000  تومان

حمله پيش از موعد  رئيسی به فساد

 افزایش 4 برابري 
تزریق واكسن در 24 ساعت

حراست محترم شهرداری منطقه ۶ 
بدينوسيله از تالش ها،وظيفه شناسی،اكرام به ارباب رجوع و تعهد شما كه موجب 

سربلندی مجموعه و افزايش اعتماد و اطمينان عمومی است تشكر می نمايم.
بی گمان خدمت به خلق افتخار بزرگی است كه پاداش آن نزد خداوند متعال جاودانه 

خواهد بود.
گام هايتان استوار و تالش های عالمانه تان در راه اعتالی ايران اسالمی مستدام باد.

معصومه زارع

دانش�گاه جام�ع ام�ام حس�ين اق�دام 
ارزش�مندی را در ح�وزه غلبه بر مش�كل 
كم آب�ی و بی آبی انج�ام داده كه ب�ه گفته 
فرمان�ده س�پاه، در روزهای آين�ده از اين 
دس�تاورد ب�زرگ رونماي�ی خواهد ش�د. 
فرمانده كل سپاه پاسداران انقالب اسالمی در 
نشست با فرماندهان سپاه های استانی كه در 
ستاد فرماندهی كل سپاه برگزار شد، امت الگو 
و نمونه را امتی كه می تواند بر اساس ارزش های 
دينی و اخالقی، جامعه ای مدرن، پيش��رفته، 
مستقل ،امن و ايمن بسازد توصيف و تصريح 
كرد: هدف دش��من جلوگيری از تكثير نسل 

انقالب اسالمی است. 
سردار سرلشكر حس��ين سالمی با بيان اينكه 
چالش   ها و موانعی كه دشمن برابر نظام اسالمی 
ما قرار داده اس��ت در برابر هر نظامی در عالم 
می گذاشت آن را فرو می ريخت، گفت: به فضل 
الهی توطئه های دش��من طی اين چهار دهه 
موجب استحكام و قوام نظام مقدس جمهوری 
اسالمی شده است و هرچه دشمن هماوردی 
می كند، اس��تخوان های اين نظ��ام و جامعه 

قوی تر می شود. 
وی با بيان اينكه در اي��ن روز  ها همزمان از دو 
پديده اوج گيری مجدد بيماری كرونا و كم آبی 
رنج می بريم، گفت: در عرصه مقابله با بيماری 
كرونا كه بخش��ی از كش��ور ما را در فاز پنجم 
تحت تأثير قرار داده است، با نويد  هايی كه در 

خصوص حجم واكسيناسيون داده شده است 
به فضل الهی در آينده نزديك ش��اهد حركت 

بزرگی در واكسينه كردن مردم خواهيم بود. 
فرمانده كل سپاه در حاشيه اين نشست با بيان 
اينكه پديده خشكس��الی و كم آبی موضوعی 
است كه زندگی مردم را در اين روز  ها تحت تأثير 
قرار داده است، گفت: همايش امروز به منظور 
ساخت نقطه عزيمت جديد برای نقش آفرينی 
هرچه بيشترفرماندهان س��پاه های استانی و 
آحاد پاسداران و بسيجيان در ادامه طرح شهيد 
سليمانی، مشاركت جدی در واكسيناسيون 
بيماری كرون��ا و نيز بس��يج ظرفيت  ها برای 

آبرسانی به نقاط دارای مشكل كم آبی و ايجاد 
عزم ملی در بسيج امكانات و ظرفيت های سپاه 

برای رفع مشكل كم آبی  برگزار شد. 
سرلشكر س��المی از ورود س��پاه برای كمك 
به رفع چالش آب در كش��ور خبر داد و گفت: 
دانشگاه جامع امام حسين اقدام ارزشمندی را 
در حوزه غلبه بر مشكل كم آبی و بی آبی انجام 
داده است كه در روزهای آينده از اين دستاورد 

بزرگ رونمايی خواهد شد. 
وی همچني��ن از در اختي��ار ق��رار دادن 
ظرفيت های بيمارس��تانی س��پاه برای كمك 
به مردم به ويژه در ش��هرهای دارای وضعيت 

قرمز خبر داد و گفت:امروز در استان سيستان 
و بلوچستان نيروی زمينی سپاه با استقرار دو 
بيمارستان س��يار در كنار بيمارستان ثابت و 
آبرسانی در مناطق مختلف چتر حمايتی خود را 
گسترانيده است ؛ همچنين نيروی دريايی سپاه 
در استان هرمزگان يك بيمارستان سيار را در 
كنار بيمارستان های ثابت گسترش خواهد داد؛ 
در ساير نقاط كشور نيز اراده جدی برای مقابله 
با بيماری كرونا و كمك به وزارت بهداش��ت و 

دانشگاه های علوم پزشكی وجود دارد. 
فرمانده كل سپاه اس��تمرار خدمت رسانی به 
مردم محروم و كم بضاعت را از ديگر محورهای 
برگزاری اين نشست عنوان و تأكيد كرد : هدف 
اصلی و آرمان بزرگ ما برخ��ورداری از ايرانی 
امن، ايمن ،مرفه و پيشرفته است تا هموطنان 
عزيز م��ا در امنيت آرامش و آس��ايش زندگی 

كنند. 
سرلشكر سالمی امنيت و آسايش را مفاهيمی 
به هم پيوس��ته توصيف و تصريح كرد: س��پاه 
پاس��داران انقالب اس��المی با برخورداری از 
ظرفيت های وسيعی كه در اختيار دارد، تمامی 
اين امكانات را در استمرار كمك به دولت های 
گذش��ته به دولت جديد نيز ارائه خواهد كرد 
تا به ياری خدا راهی برای غلبه بر مش��كالت 
گشوده و ارمغانی برای مردم عزيز ما كه همواره 
در صحنه های بزرگ موجب سرافرازی ايران 

اسالمی در برابر دشمنان شده اند، باشد. 

ديروز هم يك گور دس��ته جمعی شامل بقايای 
1۶0كودک دفن ش��ده در منطق��ه ای در ايالت 
» بريتيش كلمبيا « كشف ش��د. از اوايل خرداد 
امس��ال كه روند كش��ف گورهای دسته جمعی 
ش��روع ش��ده، اين چهارمين مورد از اين دست 
اس��ت. سی بی س��ی كانادا گزارش كرده كه گور 
دس��ته جمعی جديد كه بقايای اجساد كودكان 
است، متعلق به يك كليسا در جزيره كوپر محل 
زندگی قبيله بومی »پنالكوت « است. در محل 
كشف ش��ده اين گور بين س��ال های 1۸۹0 تا 
 » Penelakut « 1۹70 مدرسه بوده است. قبيله
در جزاير جنوبی » بريتيش كلمبي��ا « كانادا در 
خبرنامه ای كه دو    شنبه منتشر كرد، گفته است:  
»ما از شما دعوت می كنيم برای افزايش آگاهی 
از مدرسه صنعتی جزيره كوپر و تأييد 1۶0 قبر 
بدون نام و نشان در محوطه و محل سكونت خود 
در كار ما شركت كنيد. «هيچ جزئيات بيشتری 
تاكنون توس��ط اين قبيله ارائه نشده است. آنها 
توضيح نداده اند كه چگونه اين گور    ها پيدا شده. 

آيا از رادارهای نافذ زمين استفاده شده است؟ « 
مورخان كانادايی می گويند كه ميان س��ال های 
1۸۸۳ و 1۹۹۶، ح��دود 150 هزار كودک بومی 
با حضور در مدارسی كه اغلب مبلغان مسيحی 

آنها را اداره می كردند، مجبور ش��دند كه جذب 
جامعه سفيدپوستان در كانادا شوند. اين بخشی از 
سياست رسمی دولت كانادا بوده كه البته كليسا 
آن را اجرا می كرده و نحوه اجرای آن كه به منافع 

فرهنگی دولت كانادا گره خورده بود با بی توجهی 
عامدانه دولت كانادا روبه رو ش��ده بود . جاستين 
ترودو، نخست وزير كانادا كه كشورش بانی بسياری 
از قطعنامه های حقوق بشری سازمان ملل است، 
بعد از كشف اولين گور دس��ته جمعی كودكان 
در خردادماه در صفحه توئيتر خود نوشت: »اين 
يادآوری دردن��اک از فصل تاريك و ش��رم آور از 
تاريخ كشور ما است. « با اين حال، او تأييد كرد كه 
»سياست جدا كردن كودكان از خانه های شان، 
اجتماعات  شان، فرهنگ شان و زبان شان « كه به 
گفته او برای »همگون س��ازی فرهنگی« اعمال     
می شد، »يك سياست دولتی وحشتناک « بوده 
اس��ت. نخس��ت وزير كاناد در عين حال، تلويحاً 
گورهای دسته جمعی را به گردن كليسا انداخته 
است. ترودو بعد از كشف اولين گور به خبرنگاران 
گفته بود:» من شخصاً و مستقيماً با پاپ فرانسيس 
صحبت كرده ام تا بر وی فش��ار بي��اورم كه تنها 
عذرخواهی مهم نيست و او بايد از بوميان كانادا در 
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ورود سپاه به حل چالش كم آبی
سرلشكر سالمی: دانشگاه جامع امام حسين)ع( اقدام ارزشمندی را در حوزه غلبه بر مشكل كم آبی و بی آبی انجام داده است

كشف چهارمین گور دسته جمعی كودكان در كانادا
چهارمين گور دسته جمعی شامل بقايای ۱60كودک دفن شده در منطقه ای در ايالت » بريتيش كلمبيا « كشف شد

    گام نخست رئيس جمهور منتخب برای تدوين راهكارهای اصالح بسترهای فس�ادزا در دولت، روز گذشته با دعوت از رؤسای دستگاه های نظارتی و اطالعاتی كش�ور برداشته شد. آيت اهلل رئيسی به فاصله كمتر از 
20 روز تا استقرار در پاستور مسئوالن دستگاه های نظارتی و اطالعاتی را فراخواند تا به وعده ای كه به مردم برای خشكاندن ريشه های فساد در دستگاه های اجرايی داده است عمل كند. جلسه ديروز را می توان حمله 
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