
    با تشدید تنش     ها بین روسیه و غرب بر سر بحران اوکراین، مسکو 
سیاس��ت های قهرآمیز جدیدی را برای تنبیه غربی     ها اتخاذ کرده 
است. آنگونه که والدیمیر پوتین گفته، قرار است موشک های اتمی 
روسیه به زودی در خاک بالروس مستقر شوند؛ اقدامی که بعد از این 
اروپا را در شوک بزرگی فرو خواهد برد و برخی از کشورهای اروپایی 

را برای ساخت چنین سالح     هایی مصمم خواهد کرد | صفحه 15

 از آنجا که درآمد مشاوران امالک با ثمن معامله زمین 
 و ساختمان ارتباط مستقیم دارد، افزایش درآمد آنها 

به افزایش قیمت مسکن  وابسته است | صفحه 4

    رئیس جمهور: قرار شد برای زیارت زائران اربعین 
تسهیالت بیشتری توسط دولت عراق در نظر گرفته 
شود تا زائران با سهولت بیشتری از مرزهای زمینی و 
هوایی به عراق رفته و مشکالت سال های قبل دیگر 
وجود نداشته باشد. ما بر این باوریم که گفت وگوهای 

مسئوالن منطقه می تواند مشکالت منطقه را حل 
کند. ما معتقدیم دخالت بیگانگان مشکل گشا نیست، 
بلکه مشکل زاس��ت. ما و عراق بر صلح و آرامش در 
منطقه تأکید داریم و این هدف در پرتو نقش آفرینی 

همه مسئوالن منطقه حاصل می شود | صفحه 2

 روایتي از شهید حاج احمد سلیماني 
از شهداي عشایر دفاع مقدس در گفت وگوي »جوان« با خانواده شهید

    با برگزاری همایش و وبینار نمی توانیم فرهنگ 
پوشش را تغییر دهیم. اینها به سیاست های کالنی 
که در این عرصه گذاشته شده باز می گردد. فرهنگ 
پوشش باید متولیانی داشته باشد که این متولیان 
علمش را داشته باش��ند تا بتوانند تغییر را ایجاد 

کنند. این مهم نیازمند کارگروه هایی متش��کل از 
کارشناسان مذهبی، روانشناسان و طراحان لباس 
اس��ت تا اگر قرار است مصوبه ای باش��د اینها را به 
صورت اصولی و علمی بنویس��ند تا مورد پذیرش 

عمومی قرار بگیرد | صفحه 10

 دومین پرتاب تحقیقاتی
ماهواره بر ذوالجناح

 صفحات 2

 گفت وگو با حجت االسالم والمسلمین 
یحیي جهانگیري سهروردي، مبلغ بین المللي 

 الهيات را حمل كرديم  
 هضم  نکرديم 

 صفحات 8 و9

دومینوی تمایل اتمی شدن 
به بالروس رسید

 سود مشاوران امالک 
در افزایش قیمت مسکن است

روزنامه سیاسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ایران
دوشنبه 6 تیر 1401 - 27 ذی القعده 1443

سال بیست و چهارم- شماره 6516 - 16 صفحه
قیمت: 3000  تومان

یادداشت  حوادث

یادداشت  ورزشی

یادداشت  سیاسی

یادداشت  بین الملل

لزوم بازنگری در شيوه هاي 
برخورد با مواد مخدر

شما الگوی خوبی نيستيد!

 نقشه راه دستگاه قضا
در گام دوم انقالب

فرمانده کل سپاه در آیین تکریم و معارفه 
فرماندهی سپاه حفاظت ولی امر )عج(:

 سردار جباری 
 از فرماندهان با اخالص، امین 
و دلداده به والیت است | صفحه 2

 استخوان های الی زخم
 ترکيه- سعودی  می مانند

حسين فصيحي

دنيا حيدری

سيدعبداهلل متوليان

سيد رحيم نعمتی

کمتر شدن زمان دسترسي به مواد مخدر را مي توان ناشی از بي ثمر 
بودن رویکردهایي تلقي کرد که در گرایش به مواد مخدر وجود 
دارد. رویکرد قانوني، یکي از رویه هایي است که بسیاري از کشورها 
نسبت به آن اقبال نشان داده اند. مهم ترین دستاورد این رویکرد از 
بین رفتن قاچاق مواد مخدر است. یکي از عمده ترین آسیب هایي 
که اکنون متوجه مبتالیان به مواد مخدر اس��ت، ناخالص بودن 
مخدرهایي است که به دست مصرف کنندگان مي رسد. در حال 
حاضر با وجود اینکه دستگاه هاي زیادي در جریان مبارزه با مواد 
مخدر فعال هستند، اقبال به مصرف مواد مخدر مایه نگراني است 
و اگر در شیوه هاي موجود بازنگري اساسي صورت نگیرد بر دامنه 

نگراني ها افزوده خواهد شد | صفحه 14

تأسف بار اس��ت؛ رفتار این روزهای رئیس فدراسیون کشتی 
و معاون وزیر ورزش که به جای حل مش��کالت بر حاشیه ها 
دامن می زنند. تأسف بار است که دو مقام مطرح ورزش کشور 
نمی توانند پشت یک میز بنشینند و با یکدیگر تعامل کنند و 
بدون توهین و کوچک کردن یکدیگر مسائل و مشکالت خود 
را حل و فصل کنند. از نخستین جلسه دبیر و پوالدگر که منجر 
به صفر ش��دن بودجه ورزش نخست کشور می شود، به گفته 
رئیس فدراسیون آن فیلمی به بیرون درز نکرده و هر آنچه در 
رابطه با آن مطرح ش��ده، ادعاهای حاضران در جلسه بوده و 
بس. درست برعکس مجمع فدراسیون کشتی که فیلم های 
بسیاری از آن به بیرون درز کرده و به سادگی می توان شاهد 

جدال دو طرف بود | صفحه 13

 برگزاری هفته قوه قضائیه در س��ال جاری ب��ا چهلمین ماه 
صدور بیانیه گام دوم انقالب مصادف شده است و قوه قضائیه 
در حقیقت امس��ال پس از 40 ماه حرکت انقالبی و جهادی 
به ارزیاب��ی کارنامه خود می پ��ردازد. از طرف دیگر امس��ال 
اولین سالگرد انتصاب اژه ای به ریاست قوه قضائیه هم است 
و ایشان ضمن ارزیابی کارنامه یک ساله خود باید به حضرت 
امام خامنه ای و به مردم نس��بت به پیشرفت های متناسب با 
بیانیه گام دوم انقالب و سند راهبردی تحول بنیادین قضایی 

گزارش بدهد  | صفحه 2

سفر س��ه روز قبل محمد بن س��لمان به ترکیه و دیدارش با 
رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ، چرخش قابل توجهی 
در رواب��ط دو کش��وری بود که ب��ا قتل جمال خاش��قجی، 
روزنامه نگار مش��هور در کنسولگری س��عودی در استانبول 
رو به خصومت و دشمنی گذاشته بود. حاال، دستگاه قضایی 
اردوغان از 26 مقصر و عامل آن قتل فجیع رفع اتهام می کند 
تا معلوم شود پرونده قتل خاشقجی در دست اردوغان فقط 
ابزار سیاسی برای مطامع شخصی اش بود که البته برآورده 
نش��د و در نهایت آن را کنار گذاشت. از س��وی دیگر، شیخ 
تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر نیز به قاهره رفت تا در کاخ 
االتحادیه مورد استقبال رسمی ژنرال عبدالفتاح السیسی، 
رئیس جمهور مص��ر، قرار بگیرد.  آیا می ت��وان گفت که این 
سفر     ها و دیدار     ها به این معنا اس��ت که دشمنی های دیروز 

مبدل به دوستی شده است؟  | صفحه 15

رئیسی در نشست خبری مشترک با مصطفی الکاظمی:

 نزدیک  ترین روابط را 
با عراق رقم می زنیم

 حاج قاسم مي گفت 
شهادت احمد کمرم را شکست

 صفحه 7

گفت وگوي »جوان« با پژوهشگر عرصه مدولباس 

فقر فرهنگي پوشش داریم

 برگزاری هشتمین جشنواره رسانه ای ابوذر 
با نگاهی نو  و جهت دهی هدفمندتر

 صفحه 16

  بنت: در مخیله ام نمی گنجید که پاکتی حاوی گلوله جنگی به دست پسرم برسد. بزرگ ترین 
دغدغه و نگرانی من آن است که ما اسرائیل را از دست بدهیم. ما در چنین خطری قرار داریم | صفحه 15

 1000 صندلی دندانپزشکی دانشگاه ها
 سهم افراد خاص!

 رژيم صهيونيستی 
در وحشت جنگ داخلی

رئیس کمیسیون اصل 90:  ساالنه به طور متوسط 2750 نفر از طریق کنکور در رشته دندانپزشکی مشغول به تحصیل شده اند
 اما این عدد در سال 1400 به 1750 نفر کاهش یافت. این اختالف هزار نفری با هیچ آماری قابل توجیه نیست

    صندلي دانشگاه هاي معتبر و رشته هاي پرمتقاضي فقط 
محل رقابت بین پشت کنکوري ها نیست؛ این صندلي ها گاهي 
وقت ها هم با تبصره هایي به افرادي که شایستگي علمي اش را 
ندارند، واگذار مي شوند! این کار غیر قانوني هم نیست. قوانیني 
وجود دارد تا بخش��ي از این صندلي ها به اف��راد خاصي مانند 
فرزندان اعضاي هیئت علمي دانشگاه ها برسد. گاهي این عدد 
و رقم ها آنچنان باالست که نمي توان به سادگي از کنار آن عبور 
کرد. حراج صندلي رشته هاي برتر دانشگاه هاي برتر به نفع افراد 
خاص است اما به رشته پزشکي محدود نمي شود. سال گذشته 
هم 20 نفر از فرزندان هیئت علمي دانشگاه ها به دانشگاه صنعتي 
شریف به عنوان یکي از برترین دانشگاه هاي کشور راه یافتند و 

خالصه این قصه سر دراز دارد!  | صفحه 3
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