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 3الیه تحرکات جدید داعش
در کمین تروریستهای داعــش در جاده
دیــرالــزور  -تدمر سوریه ،دیــروز سه نظامی
سوری شهید و  ۱۰نفر دیگر زخمی شدند.
روز قبلش نیز بازماند ههای داعــش به مقر
الحشد الشعبی در استان صالح الدین عراق
حمله کردند و  11تن از نیروهای حشد را
به شهادت رساندند و  8نفر را هم زخمی
کــردنــد .پنج شنبه گذشته نیز همزمان با
مراسم تحلیف «جو بایدن»  ،پس از گذشت سه
سال ثبات و امنیت نسبی در پایتخت عراق،
انفجاری رخ داد که  35کشته و  110زخمی
داشته و باز هم داعش مسئولیت این انفجار
را بر عهده گرفت .حال این پرسش به ذهن
متبادر میشود که چه عوامل و مؤلفههایی در
افزایش عملیات تروریستی داعش در سوریه
و عراق نقش داشتهاند؟اولین نکته این است
که انفجار بغداد و درگیری بازماند ههای
داعــش با الحشد الشعبی بالفاصله پس از
روی کار آمدن جو بایدن اتفاق افتاده است.
بــهرغــم فشارهای مــوجــود در سطح کالن
جامعه سیاسی عراق ،آمریکاییها به شدت
در پی آن هستند که زمینه تداوم حضور خود
در عــراق را بر خــاف مصوبه پارلمان این
کشور مبنی بــرخــروج نیروهای آمریکایی
که یک سال از آن نیز گذشته اســت ،ایجاد
کنند .حاال به نظر می رسد در دوره بایدن
این رویکرد حتی در سطحی گسترد هتر نیز
در دستور کار قرار میگیرد .با این تفاوت که
دولت بایدن برخالف ترامپ ،در پی آن است
که الیه سخت قدرت را در ضدیت با نیروهای
ضد اشغا لگری آمریکا در عــراق ،کمتر به
کار بگیرد؛ یعنی وارد تقابل نظامی مستقیم
با الحشدالشعبی و دیگر جریا نهای ضد
آمریکایی نشود.در چنین وضعیتی دولت
جدید آمریکا در سودای آن است که بهانه و
ابزاری مشروع را برای باقی ماندن و تمدید
زمان حضور نیروهای نظامیشان در عراق
پیدا کند .بنابراین به نظر میرسد راهبرد
اصلی آمریکا در مقطع جدید ،بر طرح مجدد
تهدید تــروریــســم متکی شــود و همین امر
میتواند در قالب احیا یا حتی ایجاد گروه
های تروریستی جدید اجرایی شود.در این
قالب،افزایش تحرکات داعــش می تواند
به نوعی یک پیام به آمریکا باشد مبنی بر
این که عراق به لحاظ امنیتی با خأل مواجه
است و نظامیان ایاالت متحده باید در خاک
عراق باقی بمانند .افزون براین تحریم فالح
فیاض رئیس سازمان حشد به بهانه واهی
نقض حقوق بشر توسط وزارت خزانه داری
آمریکا را نیز با رویکرد تضعیف نرم الحشد
الشعبی و تداوم راهبرد بیثباتسازی عراق
برای احیای گروه های تروریستی می توان
دانست .در واقع از نظر آمریکاییها ،تحریم
مقامات و شخصیتهای عراقی ،ایجاد دلهره
بازگشت داعــش و تهدید بغداد به اعمال
تحریمهای اقتصادی و مالی موجب خواهد
شــد کــه دولــت عــراق مجبور شــود ،مصوبه
پارلمان این کشور دربــاره اخــراج نیروهای
آمریکایی را به تعویق بیندازد اما در طرف
دیگر ماجرا ،جوکر های عراقی نیز با تشکیل
حزب عمال وارد فرایند انتخابات شده اند.
هرچند انتخابات عــراق قــرار نیست به این
زودی ها برگزار شود و به احتمال زیاد برخی
دولتمردان عراقی با سخت تر کردن شرایط
بعید است به انتخابات آبان  1400راضی
شوند؛ اما باید گفت شرایط عراق در وضعیتی
قرار دارد که نمیتوان گزینه جدیدی را روی
کار آورد .الکاظمی خوب می داند یک نخست
وزیر دوران گذار است و با برگزاری انتخابات
به سبب مشخص نبودن هویت حزبی اش،
به زودی از صحنه سیاست ورزی عراق کنار
گذاشته خواهد شد .بسیاری از کارشناسان
معتقدند افزایش ناآرامی های اخیر عراق
و تحرکات روز افـــزون داع ــش میتواند
برگزاری انتخابات را به خاطر نبود امنیت،
به تعویق بیندازد که این تعویق قطعا خوشایند
الکاظمی خواهد بود  .جدای از این مسئله،به
هر روی،افزایش سطح عملیات تروریستی،
مکانیسم اساسی داعــش در عضوگیری و
جــذب عناصر تروریستی جدید اســت .این
روش با توجه به خسار تهای شدیدی که
داع ــش طــی ســا لهــای گذشته در نتیجه
عملیات نظامی علیه ســران و مواضع خود
متحمل شده برای این سازمان به اولویت مهم
تبدیل شده است .افزایش عملیات تروریستی
داعش عالوهبر جذب نیروهای جدید با هدف
روحیه بخشیدن به نیروهای خودی و ایجاد
انگیزه در آنــان ،افزایش روحیه هــواداران و
راهانــدازی جنگ روانی و یافتن پایگاههای
جدید نیز اتخاذ شده است .اهدافی که تحقق
آن می تواند بحران در غرب آسیا را پیچیده تر
از قبل سازد.
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در دیدار خانواده دانشمند برجسته و ممتاز هسته ای و دفاعی کشور مطرح شد

تجلیل رهبر انقالب اسالمی از برجستگی های علمی
و اخالص شهید فخری زاده
خانواده دانشمند برجسته و ممتاز هستهای و
دفاعی کشور شهید محسن فخریزاده عصر
دیــروز با رهبر معظم انقالب اسالمی دیدار
کردند.حضرت آیتا ...خامنهای در این دیدار
با تجلیل از برجستگیهای علمی و فنی شهید
فخریزاده و حضور سختکوشانه آن دانشمند
عالیمقام در میدان علم و عمل ،گفتند :عل ّو
مقامی که خداوند با شهادت به آن بزرگوار عطا
کرد ،مزد زحمات و اخالص کمنظیر او بود و این
مقامباهیچیکازمقامهایدنیویقابلمقایسه
نیست.رهبرانقالباسالمی،عظمتیافتننام
شهید فخریزاده در میان عموم مردم و ابراز
تأسف بسیاری از جوانان از ناشناخته بودن او
در زمان حیاتش را از دیگر آثار اخالص شهید
دانستند.ایشان همچنین گفتند :همسران
شهدا در اجر آن ها شریک هستند و از خداوند
میخواهیم که صبر و آرامش خود را بر دل های
شمانازلفرمایدوبهتوفیقالهیبتوانیدحرکت

خود را متناسب با شأن شهید ادامه دهید.در
این دیدار ،همسر و فرزندان شهید فخریزاده
با قدردانی از پیام محبتآمیز و روشنگر رهبر

انقالب اسالمی پس از ترور شهید فخریزاده،
فکری شهدای جهاد علمی و
تبیین جریان
ِ
الگوسازی از آنان را مورد تأکید قرار دادند.

آیت ا ...رئیسی :محل «طرح» و «حل» مسائل اختالفی
جلسات خصوصی است نه تریبون های عمومی
رئیس قوه قضاییه بر ضرورت وجود انسجام در
جامعه و همچنین مسئوالن تاکید کرد و افزود:
تریبونها نه محل طرح و نه محل رفع مسائل
اختالفی است بلکه آن چه محل طرح و رفع
مسائل اختالفی است «جلسات» هستند.به
گزارشمیزان،آیتا...رئیسیبااشارهبهوجود
جلسات در همه سطوح در کشور ،بیان کرد:
تریبونها باید محل امیدآفرینی و رفع نگرانی
مردم و نشان دادن انسجام و آهنگ واحد در
کشور باشد .تریبونها اگر به جای رفع نگرانی
به ایجاد نگرانی بــپــردازد در جهت خالف
خواست رهبری و مردم حرکت کرده است.
آیت ا ...رئیسی افزود :متاسفانه میبینیم که

گاهی جلسات به محل خوشوبش و تریبونها
به محل طرح مسائل اختالفی تبدیل میشوند
در حالی که این موضوع باید برعکس باشد.
رئیسقوهقضاییهباتاکیدبرایننکتهکهآهنگ
امروز کشور توانمندسازی هرچه بیشتر ایران
اسالمی و خنثی ســازی و رفــع همه تحریم
هاست ،افزود :همه کسانی که دارای تریبون
و جایگاه اجتماعی و مسئولیت هستند به این
نکته توجه کنند که ما برای داخل و خارج از
کشور باید پیام انسجام و برای دشمنان نیز
یک آهنگ واحد داشته باشیم.آیت ا ...رئیسی
در بخش دیگری از سخنان خود با اشــاره به
گزارش دادستان کل کشور درباره بالتکلیفی

برخی اموال مردم و دولت در انبارهای سازمان
اموالتملیکیباتاکیدبرضرورتتعیینتکلیف
هرچهسریعترایناموالگفت:برخیاموالکه
به موجب حکم قضایی به نفع دولت مصادره
میشودبه«سازماناموالتملیکی»کهنماینده
دولت است تحویل داده میشود و این سازمان
باید برابر قانون در مصرف درست آنها اقدام
کند.رئیس دستگاه قضا تاکید کرد :چنان چه
اموالی نیازمند به مزایده گذاشتن است باید
سازمان اموال تملیکی دربــاره آن اقدام و در
غیر این صورت هرچه سریعتر برای آن تعیین
تکلیف کند چرا که ماندن ،فرسوده شدن و
خراب شدن اموال ،خالف ضابطه است.

مخالفت جهانگیری با قرعه کشی برای فروش خودرو
مــعــاون اول رئیس جمهور بــر جلوگیری از
رانتهای ناشی از قرعهکشی خــودرو تاکید
کــرد و گفت :روشهـــای ف ــروش خـــودرو در
چارچوبمنطقیوبارعایتحقوقتولیدکننده
و مصرف کننده انجام شود نه به صورت قرعه
کشی .به گــزارش ایرنا ،اسحاق جهانگیری
در نشست رفع موانع جهش تولید با موضوع
بسته سیاستی جهش تولید در زنجیره صنعت

آزمایش انتقال اطالعات
به روش کوانتومی بین برج
میالد و سازمان انرژی اتمی
سومین آزمــایــش انتقال امــن کوانتومی
فوتو نها از ســازمــان انــرژی اتمی ایــران
تا بــرج میالد به مساحت  ۱۶۵۰متر در
بــرج میالد رونمایی شــد.ایــن آزمــایــش با
تجهیزات پیشرفته و به همت متخصصان و
پژوهشگران مرکز فناوریهای کوانتومی
سازمان انرژی اتمی انجام میشود.در این
روش انتقال با برقراری ارتباط کوانتومی
مبتنی بر درهمتنیدگی ،پیامها به شیوهای
امن رمزگذاری و انتقال اطالعات در مسیر
مشخصشده بین دونقطه مدنظر انجام
میشود.
سپس پیام مدنظر توسط کلید کوانتومی
رمــزگــذاری ،به مقصد ارســال و در آ نجا
مجددا به کمک کلید کوانتومی که به دلیل
بهرهگیری از درهمتنیدگی کوانتومی قابل
کــپـیبــرداری و هک نیست ،رمزگشایی
میشود .آزمایش انتقال امن کوانتومی
فوتو نها تاکنون در  ۳فــاز :آزمایشگاهی
در فاصله  ۲متری ،مابین دو ساختمان
بــه مسافت  ۳۰۰متر وبــه تــازگــی میان
ساختمان مرکز فناور یهای کوانتومی
ای ــران تــا تــراز  ۳۰۰متری بــرج میالد به
مسافت  ۱۶۵۰متر انجام شده است .این
دستاوردها بهعنوان بخشی از زیرساخت
مورد نیاز و گامی بهسوی ماهواره کوانتومی
تلقی می شود.

خودرو ،گفت :حدود  ۹۰۰هزار نفر در صنعت
خودرو و رشتههای وابسته اشتغال دارند و باید
تالشکنیمباجهشتولیددراینبخش،موجب
امیدواری و ایجاد آیندهای روشن برای صدها
واحد تولیدی شویم که سهم مهمی در اشتغال
و تولید کشور دارنــد .جهانگیری با اشــاره به
برخی اشکاالت در قیمت و کیفیت خودروهای
تولیدیوموضوعاتیمانند زیاندهیدوخودرو

ساز بزرگ کشور ،بر برنامهریزی برای مسدود
کــردن رانـتهــای ناشی از فــروش خــودرو به
صورت قرعه کشی تاکید و اظهار امیدواری
کرد با تدوین راهکارهای مناسب مطالبات
تولید کننده و مصرف کننده خودرو برآورده
شودتا خودروباقیمتمناسبدراختیارمصرف
کنندهواقعیقرارگیردوتولیدکنندهدچارزیان
هنگفت نشود و دست رانت جویان کوتاه شود.

تحرک دیپلماسی اقتصادی ایران در قفقاز
وزیر امور خارجه کشورمان که بعد از بحران
قره باغ برای اولین بار به منطقه بحرانی
قفقاز سفر می کند ،در اولین مقصد از
سفر منطقه ای خود روز گذشته در باکو
پایتخت آذربــایــجــان بــا رئــیــس جمهور و
وزیرخارجه جمهوری آذربایجان ،همچنین
رئــیــس کمیسیون اقــتــصــادی مشترک
ایران و آذربایجان دیدار و گفت وگو کرد.
دیدارهایی که به گفته ظریف در توئیت
انتهای سفرش می تواند با ایجاد ترتیبات
منطقه ای ،گامی مهم در رسیدن به صلح
پایدار باشد.
به گزارش خراسان ،ظریف وزیر امور خارجه
جمهوری اسالمی ایران روز گذشته ابتدا با
«الهام علی اف» رئیس جمهور آذربایجان
دیــدار و ضمن تبریک پیروز یهای اخیر
به دولــت و ملت جمهوری آذربایجان بر
گسترش همکار یهای دوجانبه تأکید
کــرد.وی با استقبال از طرح پیشنهادی
رئیس جمهور آذربایجان تحت عنوان ابتکار
هــمــکــار یهــای منطقهای شــش جانبه،
آمادگی ایــران بــرای کمک و همکاری در
همه زمینه هایی را که به برقراری صلح،
ثبات و آرامش در منطقه کمک کند  ،اعالم
کرد.
وزیر امور خارجه کشورمان با بیان این که
همکاریهای فیمابین به ویژه در حوزههای
اقتصادی آماده جهش است  ،افزود  :ایران
آمــاده است تا برای بازسازی مناطق آزاد

شده خصوصا در زمینههای ساخت و ساز،
صــدور خدمات فنی  -مهندسی ،بــرق و
انــرژی ،کشاورزی ،کشت فرا سرزمینی،
مین روبــی ،بــازســازی مساجد و بناهای
تاریخی مشارکت فعال داشته باشد.الهام
علیاف رئیس جمهور آذربایجان نیز در
این دیدار با قدردانی از مواضع جمهوری
اسالمی ایران در تحوالت اخیر در منطقه
و با برشمردن پــروژ ههــای اقتصادی بین
دو کشور ،از حضور شرکتهای ایرانی در
بازسازی قرهباغ استقبال کرد .ظریف بعد
از دیدار و گفتوگو با «الهام علیاف» رئیس
جمهور آذربایجان به مالقات «جیحون
بایراموف» همتای آذری خود رفت.
ظریف وارد مسکو شد

ایــن نخستین سفر ظــریــف بــه جمهوری
آذربایجان پس از درگیری اخیر بین این
کشور و ارمنستان بود .پیش از این ظریف می
خواست آذرماه به باکو و مسکو سفر کند که
به دلیل شرکت در جلسات مربوط به بودجه
در هیئت دولت به تعویق افتاد .پس از آن نیز
وزیر خارجه جمهوری آذربایجان به تهران
آمد و با ظریف و دیگر مقامات ایرانی دیدار و
گفتوگو کرد .وزیر خارجه کشورمان دیشب
برای رایزنی با مقامات روسیه وارد مسکو
شد و پس از آن سفر به ارمنستان  ،گرجستان
و ترکیه در دستور کار این تور دیپلماتیک
منطقهای قرار دارد.

حرف مردم
ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

پیامك2000999 :

سروش9033337010:

•• پــرایــد20مــیــلــیــونــی را رســانــدنــد
به120میلیون و حاال که شده100میلیون
می گویند خودرو ارزان شد! هر وقت قیمت
این خودرو شد20میلیون آن وقت می شود
گفت نرخ آن نسبتا منصفانه است.
•• ماشین چند برابر گرون تر شده .قطعات
ماشین ،روغن و الستیک و بنزین چند برابر
رفته باال اما کرایه تاکسی رو  ۲۰۰تومان
بردن باالتر! در صورتی که از روزنامه گرفته
تا تعمیرکار و دنــدان پزشکی و آرایشگر
و ...چند برابر قیمت ها رو بردن باال! این
عدالته؟
•• می خوان سهام عدالت متوفیان را بدهند
در حالی که افراد زنده زیادی سهام عدالت
ندارند! عدالت کجاست؟
••من سوپر مارکت دارم و روزی چندنفر
مراجعه می کنند برای روغن .دیشب یک
مــادر ودخــتــر تــو سرما دنــبــال یــک بطری
روغن می گشتند .واقعا من خودم خجالت
کشیدم .از این اوضاع چرا هیچ کس جوابگو
نیست؟
•• امان و صد امان از گرانی روغن و برنج.
روغن مایع یک ماه پیش قیمت روی قوطی
10تــومــان بــود ولــی قیمتش در مغازه
19تومان شده .نه نظارت وجود داره و نه
بــرخــوردی .ایــن چه وضــع مملکت داری
است آخه؟ مردم چه گناهی کردند؟
••آن سرمایه داری که مثال جنسی را یک
میلیونبودهبهبهانهافزایشدالر 50میلیون
می فروشه معلومه که از ارزان شدن دالر
ناراحت میشه اما اکثر ما مــردم که درآمد
کمی داریــم اگــه دالر دوب ــاره دو سه هزار
تومان هم بشه باز هم دخل و خرج زندگی
مون مشکل داره.
••بانک مسکن فرزندان شهدای استان رو
برای جلسه ای با مدیر منابع انسانی بانک
مسکن کشور دعوت کرد .اما صبح جلسه
را لغو کردند و با بی احترامی گفتند ناهار
بیایید.خوبه که ایــن بانک هنوز دولتی
است وگرنه فکر میکنم بچه های شهدا رو
اخراج میکردند! بهانه میارن که به خاطر
کروناست اما چطور ناهار خوردن مشکلی
ندارد ؟ فقط برای جلسه مشکل هست؟
•• من  18ساله روزنامه خراسان می خونم!
شاید باور نکنید من کارگر سر گذر هستم...
همون دو تومان رو با بدبختی می تونستم
جور کنم اما کل روزنامه رو می خوندم.
االن پولی ندارم که چهار تومان بخرم .ظلم
کردین هم به ما هم به خودتون! الاقل از
آگهی هاتون پول بیشتر می گرفتین نه از
من بیچاره .االن دیگه نمی تونم روزنامه
بخرم .به هر حال ممنون از زحمات تون..
خدا نگهدار...
خــراســان :مخاطب گــرامــی مــا هــم این
تصمیم تلخ را از ســر نــاچــاری گرفتیم.
متاسفانه به دلیل رکود اقتصادی در کشور
فضای جذب آگهی مشاغل نیز با مشکل
مواجه شده است ضمن این که با قیمت
کاغذ و مواد اولیه فعلی یک نسخه روزنامه
 12هزار تومان است که بخش عمده ای
از این رقم باید با درآمد آگهی تامین شود.
•• تمام دنیا اخبار تظاهرات مردمی در
روسیه را منتشر می کنند به جز ایران .انگار
هیچ خبری در مسکو نیست  .صداو سیما
الاقل ظاهر قضیه را حفظ کند.
•• من قصد دفاع از روزنامه خراسان رو ندارم
اما اون عزیزی که فرمودند روزنامه از طریق
تبلیغات کلی درآمــد کسب می کنه خوب
نوش جونش این که دلیل نمی شه .شما در
نظر بگیرید با این قیمت جدید باز هم نسبت
به هر چیز دیگه ای که می خریم مناسب تره.
••عزیزی که فرموده من توی گود نیستم
خدمتشونعرضکنممنکارگرمباحقوق
دو میلیون و نیم اما از قدیم گفتن به دریا هم
رسیدی انصاف داشته باش .برای شما یک
آدامس ارزش بیشتری از این روزنامه دارد.
متاسفانه خیلی ها سر کیسه رو می گیرن ته
کیسه رو ول می کنن.
•• شما هــم ازچـــاپ پــیــام هــای مــادربــاره
اســتــرداد سپرده از بانک قوامین خسته
شده اید .زیرا از سه چهار پیام یکی را چاپ
می کنید .ما پل ارتباط بامسؤلین فقط
شمارا داریم.
••لطفا افــرادی همچون خــرازی و عباس
بابایی عزیز را با کوتوله های سیاسی که به
ناحق ،سیلی به گوش سرباز مملکت می
زنند مقایسه نکنید.
•• نماینده مجلسی که خــودش نمی تونه
قانون رو رعایت کنه و می زنــه تو گوش
مامور ،چجوری می خــواد قانون گذاری
کنه؟!
••نمایندگان مجلس از بازار خبر دارند؟ با

ایتا،

آیگپ ،

نمابر05137009129 :

حذف ارز یارانه ای قیمت کاالهای اساسی
چند شــده؟ مابه التفاوت آن به جیب چه
کسانی می رود؟ اختالف دولت و مجلس،
دودش به چشم مردم می رود.
•• یارانه نقدی یا حقوق ملی ایرانیان روز
پانزدهم هر ماه مبلغ  ۱۵۰هزار تومان برای
همه ایرانیان داخل کشور در نظر گرفته
شــود .این عین عدالت است از فروردین
 ۱۴۰۰اجرایی شود.
•• اگه آقــای واعظی درایــن کشور سمتی
داشتند یا کاره ای بودند مردم رو به توپ
میبستند.آخر کار قدری مهربون باشین.
به کجا چنین شتابان و عصبانی؟
•• چــرا در قسمت ورزشــی روزنــامــه دو تا
ورزشی نویس پرسپولیس و استقالل نمی
گذارین تا عدالت برقرار بشه؟ مشخصه
همیشه در طرفداری استقالل مطلب می
ذارین.
•• چقدر خوب است که با این گرانی کاغذ
و روزنامه ،صفحه نیازمندی ها را جداگانه
بفروشید  ...من که اصــا نیازمندی ها
را الزم نــدارم .پول بیهوده ندهم و کاغذ
کمیاب هم مصرف نشود.
خراسان :مخاطب گرامی آگهی و محتوا
بحث در هــم تنیده ای اســت و در تمام
نشریات جهان نیز آگهی همراه با محتوا
ارائــه می شــود چــرا که بسیاری از آگهی
دهندگان به خاطر جلب نظر مخاطبان
آن نشریه به کاالی خود آگهی میدهند و
حاضر به چاپ آگهی خود در نشریه خالی
از محتوا نیستند.
•• آقایان لطفا حزب و جناح بازی را کنار
بگذارید تا کشور روی آرامــش را ببیند.
مردم دیگر طاقت دیدن این همه گرانی و بی
نظمی را ندارند .عاقبت باید جوابگو باشید.
••آقای روحانی خیلی ممنون بابت این همه
ارزانی که برایمان به ارمغان آوردید .قیمت
ها در طول دو سال  20برابر کمتر شده!
االن مردم راحت می تونن مرغ و گوشت
بخرند و نیازهایشان را رفع کنند .خدا قوت
و ممنون!
••درد دلی داشتم .پسرم از هشت سالگی
ورزش می کند .االن  17ساله است و در
رشته بوکس و کیک بوکس فعالیت دارد
کلیه هزینه هــای مسابقات رو خــودش
پرداخت می کند .انتقاد دارم از مسئولین
ورزش خراسان که چرا به فکر جوانان و
سرمایه های کشور نیستند .کاش از این
استعدادهایی که در کشور عزیزمان هستند
استفاده کنند تا هدر نروند.
••این هم فریبی بیش نیست دعوت آمریکا
به مذاکره مجدد و ورود دوبــاره به برجام.
هیچ ایرانی حق مذاکره با دولت بایدن را
ندارد .حماقت کافی است.
••این جور که قیمت ها هر روز باال و پایین
می ره یا کلید آقای رئیس جمهور گم شده
یا کلید توی قفل گم شده!
••ایـــن چــه قــانــونــی اســـت کــه مــامــوران
راهنمایی یا انتظامی وقتی یک ماشین
را متوقف می کنن  ،خودشون پیاده نمی
شن ولی صاحب نقلیه باید تا کمر خم بشه
که آقایون فرمایش شون رو بفرمایند! خدا
نکنه کمی تاخیر کنی که واویال! مگر حقوق
همین آقایون از جیب همین مردم نیست؟
••چرا مبلغ ویزیت دکتر را بیمه تکمیلی
برای بازنشستگان کشوری پرداخت می
کند ولی به بازنشستگان تامین اجتماعی
تعلق نمیگیرد؟ چرا در حقوق و هم در
خدمات دیگر و ...این قدر تبعیض وجود
دارد؟
•• این پیام آن قدر مهم هست که انتظار دارم
بدون مالحظات سیاسی استاندار محترم
و نماینده مجلس محترم پیگیر آن باشند.
شاید زیاد این طرح جدی گرفته نشود ولی
ما در بیمارستان ولیعصر (عــج) بیرجند
نیاز به یک ساختمان پیش ساخته فوری
برای بخش اورژانس داریم تا وقتی تعداد
بیماران کم هست از آن بخش استفاده شود
و بخش فعلی با مواد ضدعفونی و المپ های
اولتراسوند و حتی ازن ضدعفونی مطمئنی
بشود وگرنه با ایــن ضدعفونی ها بعد از
مدتی همین بیمارستان ها مخزن انواع
عفونت ها خواهد شد.
•• به عنوان یک شهروند سبزواری از رفتار
نماینده شهرمان در مجلس از عموم مردم
عزیزم و نیروی پلیس راهــور عذرخواهی
می کنم.
••قیمت خــودرو را در  ۲ســال نزدیک به
 ۵برابر افزایش دادید.هیچ کسی چیزی
نگفت.حاال که قیمت ها  ۵میلیون پایین
آمــده مــدام از نحوه مدیریت صحیح تان
میگویید و افتخار می کنید.

