مردمخوزستان
همچناننگرانومعترض

پنجشنبه 28 .بهمن 1395
 18جمادی االول 16 . 1438فوریه2017
شماره . 19476سال شصت وهشتم
تکشماره 8000ریال در مشهد
 .تکشماره 6000ریال در شهرستانها

وزﺮﻧﻴﺮو :ﺗﺎﻨﻮناﻦﻣﻴﺰانﮔﺮد وﻏﺒﺎر را ﺗﺠﺮﺑﻪﻧﺮده ﺑﻮدﻢ

 24 .صفحه
به انضمام  8صفحه روزنامه استانی
 56 .صفحه نیازمندی ها برای مشهد  .ویژه نامه جیم
 .چاپ همزمان در مشهد و تهران

وﺿﻌﻴﺖ ﻤ آرام ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻤﺎﺑﻴﺶ اداﻣﻪ دارد .ﻣﺮدم ﻧﮕﺮاﻧﻨﺪ ﻪ ﻣﺒﺎدا دوﺑﺎره ﺷﺮاﻂ روزﻫﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺮار ﺷﻮد و اﻦ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ
ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ ﺳﻼﻣﺘﺸﺎن را ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﺑﻴﻨﺪازد و زﻧﺪﮔ را ﺑﺮ آن ﻫﺎ ﺳﺨﺖ ﻨﺪ .ﺗﺠﻤﻊ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﻣﺴﺌﻮل ﮔﺎﻫ اﻧﺠﺎم ﻣ ﺷﻮد .ﻓﻘﻂ
در ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ،ﻣﺮدم دو ﺑﺎر ﺷﺮاﻂ وﺧﻴﻢ ﻣﻮﺟﻮد را ﺗﺤﻤﻞ ﺮدهاﻧﺪ.ﻏﺒﺎر و ﻣﻪ ،ﺷﺒﻪ آب ،ﺑﺮق و ﻣﺨﺎﺑﺮات ﺧﻮزﺳﺘﺎن را در ﻓﺎﺻﻠﻪا...
ﺻﻔﺤﻪ ٩
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رﻫﺒﺮاﻧﻘﻼبﺿﻤﻦﺗﻘﺪﺮازﻣﺮدمﺑﺮا راﻫﭙﻴﻤﺎ ﺑﺎﺷﻮه ٢٢ﺑﻬﻤﻦوﺑﺎاﺷﺎرهﺑﻪﻓﺸﺎرﻫﺎ اﻗﺘﺼﺎد دﺷﻤﻦﻣﻄﺮحﺮدﻧﺪ

ﻣﺬاﺮات روﺣﺎﻧ درﻋﻤﺎن وﻮﺖ
رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر٦ :ﺸﻮرﺣﻮزه ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس
درﭘﻴﺎمﺧﻮد ﺧﻮاﺳﺘﺎر رﻓﻊ ﺳﻮء ﺗﻔﺎﻫﻢﻫﺎ ﺷﺪﻧﺪ

ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺳﺮدﺑﻴﺮ

موضوعویژه /تباستفاده از مکملهای
بدنسازیدرمیانجوانان

ﻣﺮدمﮔﻠﻪﻣﻨﺪﻧﺪ
ﻣﺴﺌﻮﻻنﺑﮕﻮﯾﻨﺪﭼﻪﮐﺮدﻧﺪ
ﻣﮕﺮﻣﺮدم ﺑﺎﻫﻢ ﻗﻬﺮﻫﺴﺘﻨﺪﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪآﺷﺘ ﻨﻨﺪ؟

زندگی

تحلیل /روح نیکسون در راهروهای
کاخ سفید

6

دخل وخرج 8 /روشکالهبرداری
ازحسابهای بانکی

8

یادداشت /فرصت و تهدیدهای
«پسا هاشمی» برایاصالحطلبان و اعتدالیون

4

خبر/تهیهکننده مشهدی « ماجراینیمروز»:
بهشدت به امامرضا (ع) بدهکارم

2

ﺎدداﺷﺖ روز

ﻮرش ﺷﺠﺎﻋ

ﮔﻼﯾﻪﻫﺎىاﻧﺒﺎﺷﺘﻪﻣﺮدم
ﻣﺸــﻼت و ﮔﻼﻪ ﻫﺎ ﻣــﺮدم ،ﻓﻬﺮﺳــﺘ ﺑﻠﻨﺪﺑــﺎﻻ دارد ﻪ ﺑﺎﺪ
ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺸﻮر در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠ¶ ﻗﻮا ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﻫﻢ ﮔﻮش ﺷﻨﻮا
ﺑﺮا ﺷﻨﻴﺪن اﻦ ﮔﻼﻪ ﻫﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻫﻢ...
ﺻﻔﺤﻪ ٢

ﺣﻀﻮرﭘﺮﺷﻮرﻣﺮدم در راﻫﭙﻴﻤﺎ  ٢٢ﺑﻬﻤﻦرا
ﺑﻪﺣﺴﺎبﮔﻼﻪﻧﺪاﺷﺘﻦازﻋﻤﻠﺮدﻣﺴﺌﻮﻻنﻧﮕﺬارﺪ
ﻣﺴﺌﻮﻻندرآﺧﺮﺳﺎل»اﻗﺘﺼﺎد
ﻣﻘﺎوﻣﺘ؛اﻗﺪاموﻋﻤﻞ«ﻧﮕﻮﻨﺪﺑﺎﺪ
ﭼﻨﻴﻦﺑﺸﻮد،ﺑﮕﻮﻨﺪﭼﻨﻴﻦﺷﺪ

ﺣﻀﺮت آﺖا ...ﺧﺎﻣﻨﻪ ا رﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣ ﺻﺒﺢ روز ﮔﺬﺷﺘﻪ )ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ( در دﺪار ﭘﺮﺷﻮر ﻫﺰاران ﻧﻔﺮ از ﻣﺮدم آذرﺑﺎﺠﺎن ،ﺣﻀﻮر
ﻣﻨﺴﺠﻢ ،ﻣﻘﺘﺪراﻧﻪ و ﭘﺮﻃﺮاوت ﻣﻠﺖ در راﻫﭙﻴﻤﺎ  ٢٢ﺑﻬﻤﻦ را »ﻣﺎﻪآﺑﺮو اﻧﻘﻼب و ﻧﻈﺎم و اﺮان« ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ و ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻨﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻧﺒﺎﺪ
اﻦ ﺣﻀﻮر را ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎ ﮔﻠﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻣﺮدم ﺗﺼﻮر ﻨﻨﺪ ،اﻓﺰودﻧﺪ :آﻣﺮﺎ ﻣﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺎ ﺗﺮار ﺗﺮﻓﻨﺪ ﺗﻬﺪﺪ و ﺟﻨﮓ ﻧﻈﺎﻣ ،ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺸﻮر
را از ﺻﺤﻨﻪ ﺟﻨﮓ واﻗﻌ ﻌﻨ ﺟﻨﮓ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻨﺤﺮف ﻨﺪ ،ﻣﺴــﺌﻮﻻن ﻫﻮﺷﻴﺎر ﺑﺎﺷــﻨﺪ و ﻫﻤﻪ ﻫﻤﺖ ﺧﻮد را ﺻﺮف ﺣﻞ ﻣﺸﻼﺗ ﻫﻤﭽﻮن
ﺑﻴﺎر ،رﻮد ،ﮔﺮاﻧ و ﺗﺒﻌﻴﺾ ﻨﻨﺪ.ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﮕﺎه اﻃﻼع رﺳﺎﻧ دﻓﺘﺮ ﺣﻔﻆ و ﻧﺸﺮ آﺛﺎر رﻫﺒﺮ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣ ،اﺸﺎن ﺣﻀﻮر ﭘﺮﺷﻮه ﻣﻠﺖ
در راﻫﭙﻴﻤﺎ ٢٢ﺑﻬﻤﻦ اﻣﺴﺎل را »ﻣﺎﻪآﺑﺮو اﻧﻘﻼب و ﻧﻈﺎم و اﺮان« ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ و ﺑﺎ ﺗﺸﺮ ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪﻗﻠﺒ از ﻣﺮدم ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﺮدﻧﺪ :اﻣﺴﺎل ﻧﻪ
ﻓﻘﻂ ﻣﻨﺎﺑﻊ داﺧﻠ از اﻓﺰاﺶ ﺣﻀﻮر ﻣﺮدم در ﺑﺴﻴﺎر از ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺑﻠﻪ دﺷﻤﻨﺎن اﻧﻘﻼب ﻫﻢ ﺑﺮﺧﻼف ﺳﺎلﻫﺎ ﻗﺒﻞ ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
ﺻﻔﺤﻪ ٤
ﺗﻌﺎﺑﻴــﺮ »ﻣﻴﻠﻴﻮﻧ« ﺑــﻪ اﻦ ﺣﻀــﻮر ﻋﺰتﺑﺨﺶ اذﻋــﺎن ﺮدﻧــﺪ و زﺑﺎن ﺑﻨــﺪه ﺣﻘﻴﻘﺘــ ًﺎ از ادا ﺗﺸــﺮ از ﻣﻠﺖ ﻗﺎﺻﺮ اﺳــﺖ....

دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺑﺎﻧﺪﺗﺒﻬﺎرانﻣﺨﻮفوﺑﺎزﺑﻴﻨ ﻓﻴﻠﻢﻫﺎ ﺳﻴﺎهدرﻣﺸﻬﺪ

ﺷﻨﺠﻪﻫﺎ ﺧﻮﻧﻴﻦﺳﺮﺎﻟ
در»دﺧﻤﻪ وﺣﺸﺖ«

اﻋﻀﺎﺑﺎﻧﺪﺗﺒﻬﺎرانﺧﻄﺮﻧﺎ½ﻪﺑﺎﻃﻌﻤﻪﻗﺮاردادن»زنﺟﻮان،ﻣﺮدانﻣﻴﺎﻧﺴﺎلراﺑﻪ»ﻻﻧﻪﻣﺨﻮف«
در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻠﺸﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ ﻣ ﺸﺎﻧﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﻗﺼﺪ اﺧﺎذ ،از ﺻﺤﻨﻪ ﺷﻨﺠﻪ ﻫﺎ وﺣﺸﻴﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﻓﻴﻠﻢ ﻣ
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻼش ﺎرآﮔﺎﻫﺎن اداره ﺟﻨﺎ ﭘﻠﻴﺲ آﮔﺎﻫ ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮ و ﺻﺪور دﺳﺘﻮرات وﮋه ﻗﻀﺎ
دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪﻧﺪ.ﺑﻪ ﮔﺰارش اﺧﺘﺼﺎﺻ ﺧﺮاﺳﺎن ،زن  ٢٥ﺳﺎﻟﻪ ﻋﻀﻮ اﻦ ﺑﺎﻧﺪ ﺗﺒﻬﺎر از ﻣﺪﺗ ﻗﺒﻞ و ﺑﺎ
ﻃﺮح » ﻧﻘﺸﻪ وﺣﺸﺖ آور ،ﺳﺮاغ ﺑﺮﺧ ﻣﻐﺎزه داران ﻣﺸﻬﺪ ﻣ رﻓﺖ و ﺗﻼش ﻣ ﺮد ﺗﺎ ﺑﺎ ﻣﻐﺎزه دار
ارﺗﺒﺎطدوﺳﺘﺎﻧﻪوﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪﺑﺮﻗﺮارﻨﺪ.دراﻦﻣﻴﺎنﺑﺮﺧﻣﺮدانﻧﻴﺰﻓﺮﺐﺧﻨﺪهﻫﺎﺷﻴﻄﺎﻧوﻃﻨﺎز
ﻫﺎ زﻧﺎﻧﻪ را ﻣ ﺧﻮردﻧﺪ و ﺑﻪ ﻗﺼﺪ آﺷﻨﺎ و ﺎ ازدواج ﻣﻮﻗﺖ ،ﭘﺎ در »ﻻﻧﻪ ﻣﺨﻮف« ﻣ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﻫﻨﻮز
از دﻫﻠﻴﺰ ﻋﺒﻮر ﻧﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﻪ »ﺗﺒﻬﺎران ﺧﺸﻦ« ﺑﺎ در دﺳﺖ داﺷﺘﻦ اﻧﻮاع آﻻت و ادوات ﺷﻨﺠﻪ ﻫﺎ
ﺻﻔﺤﻪ ١٣
وﺣﺸﻴﺎﻧﻪ از زﺮزﻣﻴﻦ »ﻻﻧﻪ ﻣﺨﻮف« ﺑﻴﺮون ﻣ آﻣﺪﻧﺪ .آﻧﺎن دﺳﺖ و ﭘﺎﻫﺎ ﻃﻌﻤﻪ ا...

ﻣﺴﻦاﺟﺘﻤﺎﻋ وﺣﻤﺎﺘ دردوﻟﺖﻣﺼﻮبﺷﺪ

روﻧﻤﺎ از ٢ﻃﺮح ﻣﺴﻨ دوﻟﺖ
درﭼﻬﺎرﻣﻴﻦﺳﺎلﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻫﻴﺌﺖدوﻟﺖدرﭼﻬﺎرﻣﻴﻦﺳﺎلﻓﻌﺎﻟﻴﺖﺳﺮاﻧﺠﺎمﻃﺮحﻣﺴﻦاﺟﺘﻤﺎﻋوﺣﻤﺎﺘراﺑﺮاﺗﺎﻣﻴﻦﻣﺴﻦ
ﮔﺮوه ﻫﺎ ﻢ درآﻣﺪ ﺗﺼﻮﺐ ﺮد .از روﻧﻤﺎ از ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺴــﻦ در اردﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ،
ﻗﺮﺐ ﺑﻪ دو ﺳﺎل ﻣ ﮔﺬرد .ﻃﺮﺣ ﻪ در آن ﺑﺮ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺴﻦ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺳﻪ ﻗﺸﺮ درآﻣﺪ
ﺗﺎﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺑﺪﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻫﻢ اﻨﻮن ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣ رﺳﺪ ﻣﻘﺪﻣﺎت اﺟﺮا اﻦ ﻃﺮح ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ.
در اﻦ راﺳﺘﺎ ﻫﻴﺌﺖ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ،ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺴﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎ ﻢ درآﻣﺪ در دو
ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋ و ﻣﺴﻦ ﺣﻤﺎﺘ را ﺑﺮرﺳ و ﺗﺼﻮﺐ ﺮد.اﻦ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺑﺮ ﺳﻪ اﺻﻞ ﻧﻬﺎدﺳﺎز
و اﺠﺎد ﺳﻴﺎﺳــﺖ ﭘﺎﺪار ،اﺳــﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﻴﺖﻫﺎ ﻧﻬﺎدﻫﺎ ﻣﺮدم ﻧﻬﺎد ،ﺧﻴﺮﻦ و ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻ در
ﺳﺎﺧﺖ و اداره ﻣﺴﻦ ﺑﺮا ﮔﺮوه ﻫﺎ ﻢ درآﻣﺪ و ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﺎز دﺧﺎﻟﺖ دوﻟﺖ در ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺴﻦ ﺑﺮا
ﺻﻔﺤﻪ ١٤
اﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎ ،ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺴــﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎ ﻢ درآﻣﺪ ،در دو ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋ و...
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