
    ۴۰۰ كانكس مجهز به سيس��تم سرمايشي ازسوی 
معاونت آماد و پش��تيباني كل س��پاه به منطقه اعزام و 
عمليات استقرار و اسكان روس��تاييان زلزله زده در اين 

كانكس ها آغاز شده و به سرعت ادامه دارد

    قرار است با تشكيل يك ش��ركت اكتشاف و توليد 
جدي��د ب��ا س��هامداري ش��ركت هاي E&P موجود و 
بانك هاي بزرگ كشور، عمليات توسعه يكپارچه ميدان 
مشترک آزادگان آغاز ش��ود، در اين خصوص به زودي 
تفاهمنامه اي به منظور مطالعه نحوه توسعه اين ميدان 
و آغاز مذاكرات فني، مالي و قراردادي بين شركت ملي 

نفت ايران و اين شركت منعقد خواهد شد

    رئيس ستاد كل نيرو های مسلح: ما در ميانه آتش در 
منطقه غرب آسيا در يك كشتی امن، آرام و نجات بخش 
از ناامنی  ها به سر می بريم و اين نه تنها دستاورد كوچكی 
نيس��ت كه خود مقدم��ه و پيش نياز هر گون��ه فعاليت 
اقتصادی، پيشرفت و توسعه زيرس��اخت  ها و اقدامات 
فرهنگی، اجتماعی و اقدامات ديگر اس��ت كه نيرو های 

مسلح با همكاری مردم آن را برقرار كرده اند

    فرمانده كل س��پاه: هم��ه افرادی ك��ه در منظومه 
افتخارآفرين ق��رارگاه س��ازندگی خاتم االنبيا)ص( در 
مراحل مختلف طراحی، ساخت و اجرای پروژه  ها نقش 
دارند مفهوم جنگ اقتصادی را در شرايط حساس فعلی 
تاريخ كش��ور، به خوبی درک كرده اند و خود را با الگو و 

مدل يك جنگ واقعی تطبيق داده اند

    ملی پوش��ان بس��كتبال ه��م مس��ابقات مقدماتی 
 جام جهانی 2۰23 را دارند، هم كاپ آسيا و هم بازی های 
آس��يايی هانگژو را. ح��اال كه بازی ه��ای چين حداقل 
يك س��ال به تعويق افت��اده، بس��كتبالی ها اين فرصت 
را دارند تا با ف��راغ بال برای حض��ور در دو رويداد ديگر 

تالش كنند

    رفتار يكی از مجری های سابق تلويزيون كه با حجاب 
و پوشش خارج از عرف در يك مراسم سينمايی حضور 
پيدا كرده است، بار ديگر لزوم انتخاب افراد شايسته برای 
حضور جلوی دوربين صداوسيما را يادآوری كرد. افرادی 
كه اگر جلوی دوربين تلويزيون قرار گرفتند و ميكروفن 
به دستشان دادند از ش��هرتی كه به واسطه تلويزيون به 
دست آورده اند در جهت تخريب رسانه ملی و دهن كجی 

به مردم استفاده نكنند

    جمعيت كيفري ما نسبت به كل جمعيت كشور عدد 
بااليي اس��ت، به طوري كه اكنون باالتر از حد ميانگين 
جهاني زنداني در زندان هاي كش��ور داري��م، به همين 
دليل در باالترين سطح تصميم گيري نظام يعني مجمع 
تشخيص مصلحت نظام، سياست هاي مربوط به كاهش 
جمعيت كيفري زندان ها مورد تصويب قرار گرفته است، 
همچنين اگر با تراكم در زندان مواجه نبوديم، در سند 

تحول قضايي به اين موضوع پرداخته نمي شد

 اسكان زلزله زدگان 
در ۴۰۰ كانكس سپاه

کاپ آسیا محک بعدی 
بسکتبال ایران

 توسعه بزرگ ترين  
ميدان مشترك نفتي با سرمايه  

7ميليارد دالری بانک ها 

 میان آتش غرب آسیا 
ما در کشتی امن هستیم

»خاتم االنبیا « با ۳۱۵پروژه فعال 
 در تمام جغرافیای کشور 

حضور دارد

 فرار سلبریتی های تلویزیونی 
از هنجارهای اجتماعی

 درمان موقت 
 با تصویب قانون 

کاهش حبس تعزیري 
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روزنامه سیاسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ایران
چهار شنبه ۱۵ تیر ۱40۱ - 6 ذی الحجه ۱44۳

سال بیست و چهارم- شماره 6۵2۳ - ۱6 صفحه
قیمت: ۳000  تومان

مافيای آموزشی متقلب پرور!
   اجتماعی

یادداشت  ورزشی

یادداشت  سیاسی

یادداشت  بین الملل

یادداشت  سیاسی

 کار فرهنگی 
در فوتبال، یعنی پوچ !

 راهبرد مقابله 
با »ساختارهای فسادزا«

 تيراندازي 
به روز استقالل امریكا

 »ترومپت« اصالحات 
به صدا درآمد!

فریدون حسن

حمیدرضا شاه نظری

سید نعمت اهلل عبدالرحیم زاده

آریا محب

سال های سال است كه باشگاه های فوتبال پيشوند فرهنگی 
را كن��ار عنوان ورزش��ی خود گذاش��ته اند. پيش��وندی كه 
كوچك تري��ن كارب��رد عملی ب��رای فوتبال و باش��گاه های 
آن نداش��ته و صرفاً به عنوان يك كلمه ب��رای خالی نبودن 
عريضه در كنار نام باش��گاه های فوتبال اي��ران قرار گرفته 
اس��ت. فرهنگ در فوتبال ايران، يعنی چيزی شبيه همان 
مدير فنی كه روزگاری علی پروين گفت؛ يعنی كش��ك. هر 
چقدر هم نام باشگاه بزرگ تر باش��د بی فايده بودن پيشوند 
فرهنگی اش بيش��تر به چش��م می آيد. اوضاع امروز فوتبال 
كش��ور و باش��گاه های بزرگ آن مؤيد اين نكته مهم است، 
جايی كه ب��ه فرهن��گ كوچك ترين بهايی داده نمی ش��ود 
و حتی آدم های باش��گاهی اش حاضر نيس��تند در جلسه و 

نشست فرهنگی آن هم شركت كنند | صفحه ۱۳

رهبر معظم انقالب اس��المی در ديدار اخير مس��ئوالن قوه 
قضائيه، ضمن تأكيد بر درستی عملكرد قوه قضائيه در اولويت 
قرار دادن مبارزه با فس��اد هرچند اندک در درون دس��تگاه 
قضايی، به اهميت »مبارزه با س��اختارهای فسادزا« در همه 
دستگاه  ها تأكيد كردند. مبارزه ای كه ريشه های فساد را هدف 
قرار می دهد و می بايس��ت راهبرد اساسی همه دستگاه  ها به 
خصوص دستگاه قضايی در مقابله با فساد در نظر گرفته شود. 
در هر سيستم انسانی، امكان ايجاد فساد وجود دارد و طبيعتاً 
همه انس��ان  ها خود را ملزم به رعايت قانون و اخالق و دوری 
از فساد و سوءاس��تفاده از موقعيت و امكانات نمی دانند و اگر 
زمينه  هايی وجود داشته باشد و امكانش فراهم شود عده ای، 
ولو معدود، دست به فس��اد خواهند زد. نمی  توان در مبارزه با 
فساد و ايجاد سالمت در اداره كشور، صرفاً بر تقوا و خودكنترلی 
افراد تكيه كرد. در كنار ترويج اخ��الق و قانونمداری و ايجاد 
زمينه های گسترش آن، می بايست شرايط را به گونه ای سامان 
داد كه امكان و زمينه ايجاد فساد در ساختارهای كشور به صفر 

رسيده يا بسيار كم شود  | صفحه 2

تيراندازي در جريان رژه ملي امريكا به مناسبت روز استقالل 
به سمت مردم در پارک هايلند واقع در حومه شهر شيكاگو 
يك اتفاق عادي، چنان كه جو بايدن، رئيس جمهور امريكا، 
آن را توصيف كرده، نيس��ت. بايدن گفت كه او و همسرش 
جيل، از اين »خش��ونت بي معنا با اس��لحه كه يك بار ديگر 
منطقه اي از امريكا را در روز اس��تقالل عزادار كرد«، شوكه 
ش��ده اند. برخالف گفته بايدن، اين تيراندازي همانند ديگر 
تيراندازي ها در مناطق ديگر كشور امريكا نيست كه تقريباً 
هر روز خبري از آن به گوش مي رس��د. خير، اين تيراندازي 
ويژگي هاي خاصي دارد كه يكي از آنها توس��ط جي رابرت 
پريتزكر، فرماندار دموكرات ايال��ت ايلينويز به عنوان »يك 
سنت هفتگي امريكايي« بيان شده اما مهم ترين ويژگي در 

وجه نمادين آن است   | صفحه ۱۵

اصالح طلبان كم كم شيپورهای ناهنجارشان را درآورده و از 
آن صدا بلند می كنند! هرچند صدا و فعاليتشان از فردای 28 
خرداد 1۴۰۰ بلند ش��ده بود؛ از روزی كه انتخابات را باختند 
و حتی آرای كاندي��دای مورد حمايتش��ان از آرای باطله هم 
كمتر شد. اما حاال آنها به سراغ روزنامه هايشان رفته اند، همان 
روزنامه  هايی كه روزی تيت��ر می زدند »امضای كری تضمين 
است« و اميد واهی برای مردم ايجاد كردند، اما در عمل، نتيجه 
و تضمين امضای كری شد تورم فزاينده و انتقال بدهی های 
گسترده دولت حسن روحانی به دولت سيزدهم!   | صفحه 2

دولت و مجلس با »رتبه بندی معلمان«  به ۱۱سال انتظار نیروهای آموزشی پایان دادند | صفحه ۳

»جوان« در گزارشی دستور رئیس جمهور را درباره بررسی شبهات کنکور واکاوی کرده است

پایان 11 سال انتظارمعلمان

»توپ ايرانی« نياز مبرم صحنه نبرد
توپ هاي متحرك ساخت ايران در چه سطحي قرار دارند؟

    در زماني كه قدرت آتش هوايي هنوز به اين حد از تكامل نرسيده بود، توپخانه ارباب ميادين جنگ بود. 
سال ها به اين گونه بود تا زماني كه با ورود بمب هاي هواپرتاب هدايت شونده، انواع جنگنده ها و بالگردهاي 
تهاجمي، به نظر مي رسيد دوران توپخانه رو به پايان است. اوج اين نظريه در عمليات طوفان صحرا بود كه 
قدرت هوايي ائتالف و در رأس آن امريكا توان توپخانه عراق را به ش��دت سركوب كرد و توپخانه عريض و 
طويل ارتش بعث عراق قدرت هيچ گونه عرض اندامي را نداشت. ارتش هاي بزرگ جهان كه از يك سو به 
صورت سنتي بر قدرت توپخانه واقف بودند و از يك سو تجربيات جنگ هاي مدرن را پيش چشم داشتند، 
به دنبال راهكاري براي حفظ اين ابزار ارزشمند در ميادين نبرد بودند. راهكار آنها افزايش حداكثري تحرک 
آتشبارهاي توپخانه بود، اما نه همچون گذشته بر مبناي قرار دادن توپ روي خودروي زرهي بلكه اين بار 

روي كاميون هاي چرخدار | صفحه ۱0

    با شروع دور جديد مذاكرات غيرمستقيم بين ايران و امريكا در قطر، امريكا باز هم سياست يك بام ودو هواي خود را در 
پيش گرفته است و با چرخش 18۰درجه اي همه دستاوردها در ميز مذاكرات را بي نتيجه خوانده و فرصت رو به اتمام را به 
فرصت هاي طوالني تر تبديل كرده است. رابرت مالي، نماينده ويژه امريكا در امور ايران روز سه شنبه در مصاحبه با »راديو 
عمومي ملي« )ان پي آر( ادعا كرد كه هنوز براي بازگشت به توافق هسته اي ايران زمان وجود دارد. وي در آغاز اين مصاحبه 
به جديدترين دور مذاكرات رفع تحريمي در »دوحه« قطر اشاره كرد و گفت: »اتحاديه اروپا به عنوان هماهنگ كننده 
مذاكرات خواهان يك تالش ديگر براي ازسرگيري مذاكرات بود و از هر دو هيئت )ايران و امريكا( براي برگزاري نشست 
در دوحه دعوت كرد به اين اميد كه طرف ايراني تمايل داشته باشد چيزي را به ما عرضه كند و اراده خود را نشان دهد اما 

متأسفانه در اين دور نتوانست پاسخي به ما بدهد و به نوعي اين دور از مذاكرات اتالف وقت بود | صفحه ۱۵

گفت و گوي »جوان« بایکی از اقوام و همرزمان شهید »عباس حصیبي«

يک گلوله بهانه پرواز 2 همرزم شد
   دي ماه سال13۴۴ در خيابان پنجم محله 
نيروهوايي تهران كودكي به دنيا آمد كه مادرش 
نذر كرده بود اگر پسر بود نامش را عباس بگذارند 
تا سقاي امام حسين)ع( شود و هر سال تاسوعا 
براي اين هدي��ه الهي به م��ردم اطعام بدهند. 
پدرش معمار و بنا بود. عباس بزرگ ش��د و با 
رتبه دوم كنكور سراسري در رشته مهندسي 
مكانيك دانش��گاه تهران پذيرفته شد. عباس 
كه از 17 سالگي داوطلبانه به جبهه مي رفت، 
پس از قبولي در دانش��گاه همچنان حضور در 
جبهه را ادام��ه داد تا اينكه بيس��ت و يكم دي 
1365 به شهادت رسيد. تصوير اين شهيد در 
 كنار شهيد علي ش��اه آبادي از تصاوير مشهور 

دفاع مقدس است | صفحه 7

 امریکا به رویکرد »فرسایشی« خود 
در برجام بازگشت!

امریکا اکنون از »فرصت بیشتر« برای برجام صحبت می کند. معلوم شد ادعاهای قبلی آنان درباره 
»فرصت اندک« بلوف و دروغ بود. مدتی بعد هم معلوم خواهد شد ادعاهای اکنون آنها دروغ است!

    محمدرضا نيك نژاد، كارش��ناس آموزش: مقصر اصل��ي براي ايجاد 
بازار خريد و فروش س��ؤاالت كنكور، ساختار آموزش��ي در كشور است. 
در اين مس��ير افرادي كه از فرهنگ آموزشي غلط س��ود مي برند از اين 
ساختار پشتيباني مي كنند. مي بينيم وقتي مسئوالن آموزش  و  پرورش 
مي خواهند از كيفيت آموزش صحبت كنند، قبولي در دانشگاه را كيفيت 

آموزش مي دانن��د. در صورتي كه كيفيت آموزش��ي در جه��ان تعريف 
متفاوتي دارد  و آن يعني پرورش شهرونداني كه پاسخگو، دلسوز و شجاع 
باشند، اما آموزش و پرورش در كشور ما گرفتار نمره و كنكور است. برخي 
از مسئوالن آموزش��ي و برخي از نهادهاي باالدس��تي مثل شوراي عالي 
آموزش و پرورش و ش��وراي عالي انقالب فرهنگي مي دانند كنكور »بد« 

است و مي دانند چه وضعيت نابساماني در آموزش كشور حاكم شده است 
و در لبه پرتگاه قرار دارد. گاهي هم تذكر مي دهند و در جلس��ات به اين 
مسئله مي پردازند، اما در نهايت گروه هايي كه در پشت پرده وجود دارند 

به اين فرهنگ آموزشي غلط، دامن مي زنند 
 صفحه ۳
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