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نماینده ولی فقیه درخراسان رضوی :

معاون استاندار:

تبیین دستاوردهای انقالب
نیاز امروز جامعه است

حل معضلکمربند جنوبی
نیازمندگفت وگو است

گالیه اهالیهنرستان
و هاشمیه از وقوع
سرقتها دراین مناطق
صفحه2

رئیسهیئت فوتبال استان
خبرداد:

پرونده متخلفان
« فوتبال مختلط»
درراه دستگاه قضا

Thu. 12 July .2018. No3893

دردیدارمدیران
روزنامههای شهرآرا
و خراسان بیانشد:

پنج شنبه  21 /تیر  28 / 1397شوال ١٤39
4صفحه/شماره  / 3893قیمت 300 :تومان

ترکمنستان برترانشیپ محمولهکامیونهای ایرانی همتعرفه وضعکرد

نقد منصفانه
مسئوالن برای رفع
مشکالت مردم صفحه3

گرهسهبارهترکمنستانبرترانزیتایران
صفحه2

رقابت79دوچرخهسوار
کشوریدرمشهد
صفحه1

صفحه1

مدیرکل اقتصادی استانداری:

۶۵میلیوندالرصادرات
بازارچههای مرزی
استانطیسهماه

مدیرکلکمیته امدادخبرداد:

رشد 80درصدی
تسهیالت اشتغال
صفحه3
کمیته امداد
یادداشت

مصطفی اقلیما

رئیس انجمن علمی مددکاری اجتماعی ایران

شکاف نسلی با چالش
تغییرات اجتماعی

با خبرنگاران
شهرستان ها

ایشــان زاده /درمراســمی بــا تقدیــر از ســرهنگ رضــا
قدمگاهی( فرمانــده انتظامــی قوچان) ســرهنگ قدیر
مصرخانــی بــه ســمت فرماندهــی جدیــد ناجــا درایــن
شهرستان  ،منصوب شد.
اصغری/دومینجلسهستادتسهیالتسفرهایتابستانی
شهرســتان فریمان برگــزار شــد * .افتتاحیــه اردوهای
جهادی و طرح ســامت و طرح هجرت بسیج شهرستان
فریمان برگــزار شــد * .مدیر شــرکت تولید لولــه (گروه
صنایع صبح پارسیان)در شهرک صنعتی کاویان فریمان:
لولــه مورد نیــاز طرح آب رســانی به چهار شــهر شــمالی
استان خوزستان در این شرکت تولید می شود *.رئیس
کمیســیون کشــاورزی ،آب و منابــع طبیعــی مجلــس از
شرکت تولیدی دارویی نصر فریمان بازدید کرد.
فیض عارفی /دانش آموزان مقطع متوســطه اول کاشمر
در مسابقات مرحله استانی جشنواره نوجوان خوارزمی
خــوش درخشــیدند * .رئیــس محیط زیســت کاشــمر:
جلوگیری از شکار غیرقانونی بدون همکاری روستاییان
کاشمر امکانپذیر نیست.
مهدیان /مدیر جهاد کشاورزی کاشــمر از آغاز برداشت
طالبــی از  500هکتار مزارع زیر کشــت این محصول در
این شهرستان خبر داد.
کالته /معاون اجتماعی وزیر بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی در سبزوار :طی ســال گذشته حدود  335هزار
نفر در حوادث جادهای کشــور مصدوم و مجروح شدند و
 10هزار تخت بیمارســتانی کشور را مصدومان حوادث
جادهای اشغال کردند.
نجم الشــریعه  /مراســم اولین سالگردشــهادت شــهید
مدافع حرم "حجت االســام ســیدهادی علوی نســب"
درمسجدجامع دررود برگزارشد.
صفری  /امام جمعه گناباد :عالمه "بهلول گنابادی" نقش
و جایــگاه بــارزی در مبارزه با کشــف حجــاب رضاخانی
داشت.
باقــری /معــاون امــور اجتماعــی اداره کل بهزیســتی
اســتان:اولین جشــنواره فرهنگی-ورزشــی "فرزندان
آفتاب خراسان رضوی" از  22تا  26تیر ماه در شهر جدید
گلبهار برگزار می شود.
پیروز -گازرسانی به  16روســتای شهرستان کالت در
خراســان رضوی با حضور مدیرعامل شرکت گاز استان
و تنی چند از نمایندگان مردم مشهد و کالت در مجلس
شورای اسالمی آغاز شــد *.فرماندار نیشابور در پیامی
به ستاد خبری هشتمین جشنواره کتاب خوانی رضوی:
این جشنواره فرصتی برای آشنایی بیشتر با فرهنگ اهل
بیت(ع) است.
گفتی /معاون بهره برداری شرکت آب و فاضالب استان:
وضعیت آب  30شهر خراسان رضوی بحرانی است.
ناســخ -اداره راه و شهرسازی طرقبه شــاندیز اراضی با
ارزش چهار میلیارد ریــال را از متصرفان باز پس گرفت.
* فرمانــدار و مدیــر اداره منابع طبیعی طرقبه شــاندیز:
قطع و انتقــال بدون مجوز چوب هر گونــه درخت در این
شهرســتان ممنوع اســت *.بــازار چــه خوداشــتغالی و
توانمند ســازی بانوان روستایی  ۲۸شهرســتان استان
در مجموعه گردشــگری پدیده شاندیز گشایش یافت*.
کاروان مذهبــی صد نفــره عراقــی از شــهرهای بغداد ،
کربال و حله به زیــارت آرامگاه امام زادگان یاســر و ناصر
(ع) طرقبه مشرف شدند.
محمودی /دبیــر کارگــروه اقتصاد مقاومتی پاالیشــگاه
خانگیــران از خرید نقــدی بیش از 170میلیــون تومان
نیازهــای داخلــی پاالیشــگاه اعــم ازغذایــی خدماتــی
تعمیرات ماشــین آالت و ...از بازار شهرســتان سرخس
خبر داد.
داورزنی/مدیرکل بحران استان در داورزن:بهترین نوع
مدیریت بحران،مدیریت پیشگیرانه است.

طرح«زیارت ازراه دور» آستان
قدسدرایستگاهیازدهم

صرفهجویی بیشازیک میلیون
یورویی با تعمیراساسی بخشی از
ناوگان قطارشهری مشهد
مهندســان و متخصصان ایرانی توانســتند به
فناوری تعمیرات اساسی ناوگان قطار شهری
دســت پیدا کنند .بر این اساس روز گذشته در
صفحه 3
مراســمی از تعمیر اساسی...

عکس  :ایسنا

تغییــرات ســاختاری جامعه ،ورود نســل های
جدید به عرصه نقش آفرینی و کنشگری ،نبود
مدیریــت صحیــح و تضادهــای حاصــل از این
صفحه 4
تغییــرات ،بسترســاز بــروز...

دستیابی
به فناوری
تعمیرناوگان
قطارشهری
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خبر

خبر

ورزش

ورزش

ادامه رقابت جوانان
دوچرخه سوار کشور

رئیس هیئت فوتبال استان:

پیـروز -مسـابقات قهرمانـی دوچرخـه سـواری
جوانـان کشـور در شـهر مشـهد بـا حضـور
 ۷۹ورزشـکار از  ۱۵اسـتان کشـور در حـال
برگـزاری اسـت .بـه گـزارش روابـط عمومـی
هیئـت دوچرخـه سـواری اسـتان،در مسـابقات
مـواد مختلـف ایـن نتایـج بـه دسـت آمـد:
دورامتیازی-1:امیرحسـین محمـدی ( خراسـان
رضوی ) -2حسین بهرامی نژاد ( کرمان)-3یاشار
احمـدی ( تهران).تیـم اسـپرینت-1:کرمان-2
خراسـان رضوی-3یزد.اسـکرچ -1:شـهریاری
( آذربایجـان شـرقی) -2بیـدرام ( اصفهـان)-3
رشیدی(خوزستان)اسـپرینت-1:معین سـعید
( خراسـان رضـوی )  -2زارع زاده ( یزد)-3رشـنو
( همدان)جـاده ( تایـم تریـل انفـرادی) :دوچرخـه
سـواران اصفهان  ،یـزد و کرمان اول تا سـوم شـدند.
این مسـابقات امروز(پنج شـنبه) به پایان می رسـد.

پیروز -رئیس هیئت فوتبال خراسان رضوی گفت :هیئت
فوتبال در حال تهیه اســناد و مدارک الزم اســت تــا پرونده
متخلفان فوتبال مختلط را به دستگاه قضایی ارسال کند.
به گزارش فارس"،مهدی برادران"افزود :به تازگی متوجه
شــدیم ،فوتبال دســته جمعی و مختلط پســران و دختران
در برخی سالنهای فوتســال در اختیار بخش خصوصی ،
برگزار شــده که این موضوع از بعد اخالقی ،غیرقابل قبول
اســت.وی همچنین افزود :به تازگی دو مرد جــوان نیز که
خودرامربیفوتبالمعرفیکردهاند،گفتندکهحاضرندبه
عنوان مربی خصوصی با دختران جــوان و نوجوان فوتبال

پروندهمتخلفان"فوتبالمختلط"بهدستگاه قضاییارسالمیشود
کار کنند تا فوتبال آن ها پیشــرفت کند! برادران بیان کرد:
این اتفاقات ،آبروی جامعه فوتبالی را زیر سوال میبرد و جا
داردکهمراجعقضاییباحساسیتزیادوقاطعانهبامتخلفان
برخورد کنند .این کارها 100درصد خالف قانون و شــرع
است و متاســفانه این اتفاق در سالنهای بخش خصوصی
که نظارت چندانی روی آن نیست ،رخ میدهد .وی افزود:
با توجه به این کــه عامالن برگزاری فوتبــال مختلط ،بدون
مجوزهستندوزیرنظرهیئتفعالیتنمیکنند،نمیتوانیم
مستقیم با متخلفان برخورد کنیم؛ اما هیئت در حال تهیه
اسنادومدارکالزماست.

سایه
خورشید
بر1500شهر
جهان
صفحه4

اخبار کوتاه
ورزش

پیــروز -زمــان بــازی تیــم هــای فوتبــال پدیــده و
پرســپولیس تهــران کــه پنــج شــنبه هفتــه آینــده در
مشــهد برگــزار مــی شــود ،ســاعت۲۰:۴۵  اعــام
شــد*.مالک باشــگاه مشــکی پوشــان کــه بــه دلیــل
عارضــه قلبــی در بیمارســتان رضــوی مشــهد بســتری
شــده بود،بــه زودی مرخص خواهــد شــد *.در هفته دوم
لیــگ برتــر فوتســال کشــور،تیم اهــورای بهبهــان جمعــه
میزبــان فــرش آرای مشهداســت *.همزمــان بــا ایــام پــر
برکــت دهــه کرامــت ( 24تیــر لغایت 3مــرداد ) موسســه
تربیــت بدنــی آســتان قــدس رضــوی ویــژه برنامههــای
ورزشــی را در ســطح اســتانی و ملــی برگــزار میکنــد.
* قهرمانــان چهارمــاده مســابقات دوچرخــه ســواری
جوانــان کشــور در مشــهد مشــخص شــدند *.مســابقات
رشــته جهت یابــی کشــور  ٢۴تــا ٢۶مــرداد ماه بــا حضور

 ١٢٠ورزشــکار در مشــهد مقدس برگزار خواهد شــد*.
"محمدرضــا خانــزاده" مدافــع تیــم ملــی ایــران کــه فصل
گذشــته در تیــم پدیــده ،یکــی از بهتریــن مدافعــان لیــگ
بــود  ،امیــدوار اســت کــه بتوانــد بــه یــک تیــم خارجــی
بپیوندد.
خلیــل آبــاد ،نــوری /مجتبــی شــاکری( فرمانــدار خلیــل
آبــاد) :همــه دســتگاه هــا بــرای اعــزام کوهنــورد ملــی
شــهرمان (مجیــد زحمتکــش) بــرای صعــود بــه دو قلــه
بــزرگ دنیــا در تاجیکســتان و قرقیزســتان همــکاری
کنند * .در جلســه ای در خصوص اســتقبال از دوندگان
"جــاده والیــت" بحــث وتبــادل نظــر شــد .
رشتخوار،خاکشــور/تیم مــچ انــدازی "پوریــای ولــی"
روســتای "باســفر" بــه عنــوان نماینــده شهرســتان بــه
مســابقات کشــوری راه یافــت.

