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معاون توسعه ورزش اداره کل ورزش
وجوانانخراسانرضویخبرداد:
تغییرنام«سیاهجامگان»به«مشکیپوشان»
معاونتوسعهورزش ادارهکلورزشوجوانان
خراسان رضوی گفت :نام تیم فوتبال«سیاه
جامگان»درجلسهکمیسیونماده ۵ادارهکل
ورزش و جوانان خراسان رضوی به«مشکی
پوشانخراسان»تغییرکرد".امیررضازارعی"
در گفت وگو با مهر افزود :به دنبال مخالفت
کمیسیون مــاده  ۵با نام " سیاه جامگان" و
تاکید اداره کل ورزش و جوانان بــرای اخذ
مجوزکمیسیونماده ۵وپروانهبهرهبرداری،
نامهای از سوی این باشگاه به اداره کل ورزش
و جوانان ارسال و نامهای پیشنهادی باشگاه
به کمیسیون مــاده  ۵ارائــه شــد.وی افــزود:
با تصویب کمیسیون مــاده  ،۵نــام ایــن تیم
به«مشکی پوشان خــراســان» تغییر یافت و
مجوز و پروانه بهره بــرداری این باشگاه نیز
با همین نام صادر شــد.وی گفت:در مجوز
باشگاه "علی عباسی" مدیر معرفی شده و
مجوزفعالیتدررشتهفوتبالاست.ادامهاین
خبر را می توانید در سایت اینترنتی روزنامه
خراسانمطالعهکنید.

تولیتآستانقدس:فساددربرخیحوزههافراجناحیشدهاست
مهدیعسکری-تولیتآستانقدسرضویگفت:متاسفانه
فساد در برخی حوزه ها فراجناحی شده است و برای مقابله با
اینشیوهبایدبسترهایفسادزا،اصالحشوددرغیراینصورت
هر روز شاهد موضوعی خواهیم بود که مردم را نگران می کند.
به گزارش خراسان ،حجت االسالم والمسلمین سیدابراهیم
رئیسی با بیان این مطلب در شورای اداری شهرستان سرخس
افزود :این بسترها در نظام پولی و بانکی ،بزنگاه ها ،مجوزها و
امتیازاتحساسبایدکنترلشودتاشاهدبروزچنینمشکالتی
نباشیم.ویبابیاناینکهکارآمدتریننظام،نظامخودکنترلی
است ابراز کرد :به هر میزان که معنویت در نظام اداری ما رشد
کند ،شاهد کاهش تخلفات هستیم و اگر این معنویت افول
کند،شاهدرشدتخلفاتخواهیمبود.ویبااشارهبهتخصیص
اعتبارات مناسب به شهرستان سرخس گفت :با این میزان
اعتبار رسیدن به افق شهری که هیچ بیکاری نداشته باشد،
دست یافتنی است .تولیت آستان قدس رضوی افزود :امسال
سالاقتصادمقاومتیتولیدواشتغالاستودرفاصلهچهارماه
مانده به پایان سال ،همه بخش ها باید گزارش عملکرد خود را
درخصوص دغدغه مقام معظم رهبری در این سال ارائه کنند
امااینامرفقطنبایدبهارائهگزارشکاروبخشنامهخالصهشود
بلکه باید در میدان عمل اقداماتی شود .وی بیان کرد :در سفر
اخیر به سرخس بیش از 100میلیارد تومان در پروژه های این
منطقه سرمایه گذاری شده است و امیدواریم با تبدیل سرخس
بهمنطقهآزادتجاریزمینهبرایسرمایهگذاریواشتغالبیشتر

دراینشهرفراهمشود.ویبااشارهبهیکیازدغدغههایبرخی
کشاورزان سرخسی درخصوص مبالغ پرداختی اجاره بها به
آستانقدسابرازکرد:همدرزمینهمدتاجارهوهممیزاناجاره
زمینها،درمواقعیکهنزوالتآسمانیکاهشیابد،مساعدت
هاییبهمردمخواهدشد.سنجرانیفرماندارسرخسنیزدراین
مراسمبابیاناینکهدرشهرستانسرخسازتعهدایجاد1630
شغل برای این شهر تاکنون  1225شغل فراهم شده است،
افزود:امیدواریمبامساعدتمسئوالنتاپایانسال،آماربیکاری
از 19.1درصد به کمتر از 12درصد کاهش یابد .سیداحسان
قاضی زاده هاشمی نماینده مردم سرخس در مجلس شورای
اسالمیگفت:دربرنامهششمتوسعه،سهماختصاصدودرصد
ازفروشنفتوگازسرخسبهاینشهربهسهدرصدافزایشیافته
است.مولوی «پارسا» امام جمعه اهل تسنن سرخس نیز ابراز
کرد:امیدواریمباحضورشمافاصلهطبقاتیبرایواگذاریچاه
هایکشاورزیبرداشتهشودوهمهبهصورتمساویازخدمات
پربرکت آستان قدس استفاده کنند.وی افــزود :همچنین
امیدواریمبهبرکتاینحضورشاهدکاهشنرخبیکاریبهپایین
ترینمیزانخوددرسرخسباشیم.حجتاالسالمارژنگامام
جمعه سرخس نیز با بیان این که بخشیدن حق تقدیمی زمین
های کشاورزی به کشاورزان منطقه اقدامی شایسته تقدیر از
سوی آستان قدس بود ،افــزود :در حوزه درمــان ،کشاورزی،
مسکنروستاییوشهریونیزتبدیلمنطقهویژهبهآزاد،آستان
قدس رضوی وعده مساعدت و همکاری مطلوبی داده است.

رفتارشناسی برخورد «بیرانوند» با هواداران در گفت وگو با «داریوش ارجمند» بازیگر و
دانشآموخته جامعه شناسی

به «بیرانوند» یاد ندادند مردم محترماند

مرتضی اخــوان -داری ــوش ارجمند ،همان «آقــا هــادی»
سریال «به سوی افتخار» است .ارجمند در آن مجموعه با
بازی باورپذیرش در نقش یک مربی فوتبال ،از اخالق و ابعاد
وعیارهایجامعهشناسانهفوتبالگفتوبعدازآنبهدفعات،
در پی ماجراهای مختلف فوتبالی ،حساسیتهای خود را
با انتشار مقاالت و مصاحبههای آتشین نشان داد .هنرمند
کهنهکار سینما و تلویزیون کشورمان در واکنش به اتفاقات
دیدارپرسپولیسوپدیدهوبرخوردعلیرضابیرانوند،سنگربان
ُپرحاشیه این روزهای ارتش سرخ با هــواداران ،حرفهای
خواندنی و جالبی را در قالب یک گفت وگو با زندگیسالم،
درمیانگذاشت.
▪وقتیفوتبالیستیکهومعروفمیشود

داریوش ارجمند ،به محض آنکه از رفتارشناسی ماجرای
بازیپرسپولیسوپدیدهوبرخوردمتقابلبیرانوندوهواداران
پرسپولیس میگویم ،میپرسد« :منظورتان هیس گفتن
بیرانوند به تماشاگران است؟» که پاسخ مثبت به سوالش
میدهم.اومیگوید«:حقیقتآناستکهاینجاماجراورزش
نیست! وقتی بازیکنان ما از  22-23سالگی وارد فوتبال
حرفهای میشوند ،نمیتوانیم بگوییم فوتبال این کار را با

بازیکنانماکردهاست،بلکهایناتفاقاتریشهدرتربیتآنها
دارد ».وی میافزاید« :شما رفتار بچههای تیم ملی جوانان را
در جام جهانی جوانان ببینید .چقدر منطقی بود .میدانید
چرا؟ چون آنها در سن تربیتپذیری هستند .روی آنها کار
شدهکهبایدچطوررفتارکنند.امابازیکنانلیگبرتریامروز
مایکهوازبیستوچندسالگیواردفوتبالمیشوند».
▪قدیمیهاکیازاینکارهامیکردند؟

«تربیتوخانواده»؛اینمهمترینحرفآقایهنرپیشهاست.
داریوش ارجمند کمی صریحتر میگوید« :به نظر من ،به او
یاد ندادهاند که مردم محترم اند .حاال چه موافق باشند ،چه
مخالف .این چیزی نیست که فدراسیون و کمیته اخالق
بتوانند درستش کنند ».وی با اشــاره به پیش کسوتان و
قدیمیترهای فوتبال میافزاید« :شما کی چنین رفتاری
از حسین کالنیها دیدید؟ میدانید چرا؟ چون آن موقع
خانواده وضعیتاش با االن فرق داشــت .االن جوانها به
جای همنشینی با بزرگ ترها ،مدام سرشان توی گوشی
اســت .مغزشان ُپــر اســت از محتوایی که هیچ ارزشــی هم
ندارد».مشروحاینمطلبرامیتوانیددرضمیمهزندگیسالم
یاسایتاینترنتیروزنامهمطالعهکنید.

15
عضو کمیسیون بهداشت مجلس تاکید کرد

مجوز قانونی مجلس شرط حذف
بیمه شدگان بیمه سالمت
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ،اجرای آزمون
وســع در بیمه سالمت بــرای دریافت حق بیمه از افــراد
متمول را به اخذ مجوز این سازمان از مجلس منوط دانست.
به گزارش خانه ملت ،محسن علیجانی زمانی ،دربــاره
اظهارنظر مدیرعامل سازمان بیمه سالمت ایران مبنی بر
این که افرادی که وسع مالی دارند ،باید حق بیمه خود را
به این سازمان بدهند ،گفت :البته در قانون برنامه ششم
توسعه هم آمده است ،برای تفکیک افرادی که از توانایی
مالی مناسبی برخوردار هستند و افــرادی که از توانایی
الزم برای پرداخت حق بیمه برخوردار نیستند ،باید آزمون
وســع برگزار شــود.وی ادامــه داد :هماکنون خواهشی
که از مدیرعامل بیمه سالمت داریم این است که قبل از
برگزاری آزمون وسع ،حتما ریز مباحث و برنامههای خود
را با کمیسیون بهداشت و درمان در میان بگذارد و درباره
طریقه برگزاری این آزمون شفافسازی کند تا تجربهای که
در زمینه نحوه قطع یارانهها داشتیم تکرار نشود که تعداد
زیادی در پی اجرای آن معترض شوند.
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