وداع با معمارخرم
والیبال ایران

درباره زندگی رئیس پیشین
فدراسیونهایوالیبال
وکشتیکهدرگذشت

منویاقتصادی
توافق 25ساله با چین

نگاهیبهسیرتاریخیتوافقراهبردیایرانوچین،دالیل 2کشوربرای
توافق وبرآوردیازپروژههایاقتصادیرویمیز
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صفحه ۴

سیالبآسیبهای
اجتماعی
M

5

تجمعاعتراضیهواداران
دربارهبالتکلیفیپدیده!
5

افزایشچشمگیرامیکرون
درمشهد
خراسان رضوی

انتقام مرگبارقاتل جمجمه
پالستیکی!
8

فخرفروشیباجشنتولد
سگخانگی!
زندگی سالم

یادداشت روز
سید صادق غفوریان

سرک به زیر پوست
جامعه

امروز گفت وگو از «آسیب های اجتماعی» ،قطعا از آن
دستمسائلینیستکهمردمبا...
صفحه 2
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رئیس سازمان امور اجتماعی کشور هشدارهای بی سابقه ای درباره شیوع
آسیب های این حوزه داده است؛ از وضعیت مصرف دخانیات ،مهاجرت و
اقدام به خودکشی تا اوضاع حاشیه نشینی و سقط های غیرقانونی

وزیر کشور :رسیدگی به
آسیب های اجتماعی از
فوری ترین موضوعات است

آمارهایی کــه رئیس ســازمان امــور اجتماعــی کشــور روز گذشــته در همایش ملــی «مواجهه
بــا آســیبهای اجتماعی» اعــام کــرد ،بار دیگــر زنگ خطــر این حــوزه را بــه صــدا درآورد و به
متولیــان هشــدار داد کــه بایــد هرچــه زودتــر اقدامات جــدی بــرای جلوگیــری از شــیوع این
آســیبها را اجرایی کنند.موضوع آســیب های اجتماعی یکی ازمســائل جدی در کشوراست
که توجه و حــل آن ها مــورد تاکیــد رهبری بوده اســت .وزیر ســابق کشــور در ســال ۹۵به نقل
از ایشــان تاکیــد کرده بــود که بــرای مواجهه بــا این آســیب ها ۲۰ســال دیر اقــدام کــرده ایم .
حاالآنطورکه«تقیرستموندی»گزارشدادهوخبرگزاریایرنامنتشرکردهاست،سیمایکلی
آسیبهایاجتماعیدرکشوراینگونهاست...
صفحه ۹

توزیع نهادههای
دامی به اموات!

رمزگشاییاز طرح و
نقش قالیهای ایرانی

فهرستیکهنشانمیدهدبرخیافراد
مجهولالهویهوامواتهمجزودریافتکنندگان
نهادههایدامیهستند؛ماجراچیست؟

مار،بز،درختزندگی،اژدهاو...کهروی
تاروپودقالیهایایرانیجاخوشکردهاند
ازکجاآمدهاندوچهداستانهاییدارند؟

چندی پیش روزنامه خراسان در گزارشی به ابهامات سامانه توزیع نهاده
های دامــی «بــازارگاه» پرداخت و با طرح چند ســوال از مســئوالن تعاون
روستایی و جهاد کشاورزی خواســت موضوع توزیع نهاده دامی را شفاف
سازی کنند .یکی از ابهامات مطرح شده...
خراسان رضوی

بچه کــه بودیــم ،قالــی منبــع خیالبازیهایمــان بود .وقــت تنهایــی ما و
بیحوصلگــی بزرگترهــا ،دنیــای مخفــی فرش ،پیــش چشــممان جان
میگرفت .قهرمان قصهای میشدیم که کسی جز خودمان نمیشنیدش.
جدیت ماجراهایی را که بین حاشیه و ...
زندگی سالم

گفتوگویاختصاصیخراسان
باشهیدنوابصفویدرسال1332

در این مصاحبه منحصر به فرد که در شرایط پرالتهاب
واپسین ماههای دولت دکتر مصدق انجام شده و برای
نخستین بار بازنشر میشود ،شهید نواب صفوی ضمن
ارائه تحلیلهای سیاسی خود ،تشکیل حکومتی
اسالمی در ایران را پیشبینی کردهاست
صفحه 7
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