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موقعیت باشد یا حتی میتواند چشم
و هم چشمی باشد و...
ëëبایدسرکیبهاصلوریشهمناسبتها
بزنیم
درنـــا بزرگینـــژاد  -بوشـــهر ...259 -
 :0939مـــن فکـــر میکنم در ســـالهای
اخیر فرهنگمان دستخوش تغییر شده
است .این روزها همه چیز رنگ تجمالت
و چشـــم و هم چشـــمی به خـــود گرفته
است .هر چند نسل پدران و مادرانمان
چنین تغییرات فرهنگی را پذیرا نیستند
اما ما جوان ترها براحتی قبول میکنیم و
خود را با دوستان و آشنایانمان همرنگ
و همسنگ قرار میدهیم .در ما حتی پز
دادن یا صحبت کردن راجع به هدایایی
که به مناســـبتی گرفتهایم یا جشـــنی که
به این مناســـبت ترتیب دادهایم هست
و هـــر چـــه تجمالتیتـــر بهتر .چشـــم و
همچشـــمیها هم که اضافه شده است
و دورهمیهـــا و ریخـــت و پاشهایی که
به این مناسبتها اختصاص میدهیم،
نفس بزرگداشتها و مناسبتها را از یاد
بردهایم و فقـــط هزینههایی را متحمل
میشـــویم .باید ســـرکی به اصل و ریشه
تهابزنیم.
مناسب 

ëëترجیحمیدهمیکپیراهنساده
بخرمتاطال
کاجـ ــی  :0935...778 -مـ ــن ترجیح
میدهم روز زن یک پیراهن یا یک لباس
هدیه بگیرم تا طـ ــا و جواهر ،چون طال و
جواهـ ــر یه جـ ــور پسانداز بـ ــرای خانواده
اسـ ــت و خانومها فقط حکم گاوصندوق
رو دارند و نمیدونند که مرد اونو برای زن
نخریده ،در واقع با یه تیر دو نشون زده.
ëëاینروزها،شدنمثلشنبهویکشنبهو
دوشنبهبرایما
فاطمه سادات سرکی  -کانال تلگرام
«ایـــران» :از نظر مـــن یکـــی از عوامل
کمرنـــگ شـــدن روزهـــا و مناســـبت ها
تعـــدد اونهاســـت .روز مـــادر و معلـــم
قدیمی ترین روزهای بـــه یاد مانده در
ذهن مونه ،اما به مرور روزهای دیگهای
هم اومدن برای باالبردن دیگران مثالً
پرســـتار ،جانباز ،پدر ،کارگر و ....هی روز
تعریـــف کـــردن! حـــاالای کاش به این
بســـنده میکردن ،روز دانشآموز ،روز
پســـر ،روز دختر ،روز عشـــاق...خالصه
این روزها معنای خودشـــونو ازدســـت
دادن و شـــدن مثل شـــنبه و یکشـــنبه و
دوشنبه و ...برای ما.

خواستههات .فرض کنید در یک شهر
کوچیک یا یک روســـتا زندگی میکنید
برید جلـــوی پنجره ،هوا پـــاک و تمیز،
خیابونـــا خلـــوت ،مـــردم یکم شـــاد و
آرومتر اما کلینیک پزشکی روبهروتون
شلوغ و ....خواســـتههات محدود .االن
فرزندم به دنیا بیاد چه اون شهر شلوغ

و چه این شـــهر ســـاکت و با آرامش باز
بـــرای هر کـــدوم از اینها بـــه من خرده
میگیـــره کـــه چرا بـــه دنیا اومـــدم؟!!!
تفاوتهـــا و مشـــکالت زیـــاد هســـت.
اگر خیلی خوشـــبین باشـــیم و امید به
بهبود اوضاع داشته باشیم بله به دنیا
آوردن بچه خیلی هم قشـــنگه .در کنار

کسي که تو فراز
و نشيب زندگي،
خودش رو هم
گم کرده ميتونه
يادآوري باشه
براش که کي
بوده و چي بوده
و االن کجا هست
و چيکار ميکنه.
اين مناسبتها
ميتونه يه فرصت
براي ابراز و ايجاد
محبت دوباره
باشه

سحراحمدی
 33ساله  -تماس تلفنی:
حرفهای جهانگیری
را در تلگرام دیدم
نمیدانم چقدر
تحریف شده یا نه اما
آنچه که در واقعیت
این حرفها نهفته
است عدم آیندهنگری
در طرحهای جاری
کشور نتیجه ای جز
نابودی عده ای که
دهه شصتی خطاب
میشوند ندارد
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ëëروزمادروزنبرایماهمچنانسادهاست
مجد  -مشهد :053...0915-یادمه هر
سال الاقل یک انشا راجع به بزرگداشت
روز زن و مـــادر داشـــتیم و مـــا کلی راجع
بهمقـــام زن ســـخنرانی میکردیـــم در
انشـــاهایمان .االن که مادر شـــدهام تازه
ذرهای از زحمتهـــای یک مادر را درک
میکنم .شـــاید مناســـبتها و تجلیلها
تجمالتی شده باشد اما برای ما همچنان
ساده اســـت .بهســـادگی تبریک گفتن و
هدیههایی کـــه ما میخریم و هیچ کدام
برای فخرفروشی نیست .این مناسبتها
الزمه که باشـــه هر چند یک روز در سال،
ولی همان یک روز هم برای آن شخص
خاص یک لبخند به همراه داره و دیدن
عزیزانـــش .حتمـــاً هســـتند افـــرادی که
این مناســـبات را با مراسمهای سنگین
و آن چنانـــی برگزار میکننـــد ولی خب
واقعاً دارند موضوع را ســـخت میکنند
و توقعات را باال میبرند .خب دیدشان
حتماً با ما فرق میکند .البته مراسم ها
و بزرگداشـــتهایی هم داریم که توسط
نهادهـــا و ادارات و ســـازمانها برگـــزار
میشـــود که ریخت و پاشهای فراوانی
دارد که واقعاً قابل توجیه نیست.
ëëروززنومردمناسبتنیست
 :0913...776مـــن مونـــدم زن بـــه
تنهایی چه کاری انجام داده که بزرگش
میکنید؟ ً
مثـــا کار بزرگی انجام داده که
متولد شـــده؟ یا ً
مثـــا در مورد روز پســـر
یا مرد بـــه نظرم این روز پـــدر و روز مادر
هست که تبریک داره اما داشتن روز زن و
مرد اونم برای رسیدگی به مشکالتشون
خوبه اما جای تبریک نداره.
ëëماایرانیهادرهرچیزیاغراقمیکنیم
تاسرانجامبیمزهشود
حســـین لطیفی  -تهـــران – ...814
 :0912اوضـــاع طـــوری شـــده کـــه برای
یک جشـــن تولد یـــا مناســـبت روز زن
بایـــد بهتریـــن رســـتوران را رزرو کرد و
کلی دوســـت و فامیل را دعـــوت کرد،
برای کادو دادن هم که متأســـفانه دارا
و ندار باید از هم پیشـــی بگیرند .هدیه
غافلگیرکنندهتر بهتر .بعد از جشـــن و
مراســـم هم تا یک ماه بایـــد راجع به
خوب و بدش و گرانی و ارزانی هدیهها
بحـــث کـــرد .بدبختی بیشـــتر آنکه هر
کادو گرفتنی هم برگشـــتی دارد و باید
جبران کرد .بـــه قول یکی از دوســـتان
بایـــد پولهایی را هر ماه کنار گذاشـــت
برای این مناســـبتها و بیشترش البته
جشـــن تولدها .نمیدانم ما ایرانیها
در هر چیزی اغراق میکنیم تا بیمزه
شـــده و بعد از آن دســـت میکشـــیم.
االن دیگر صمیمیتی در این جشـــنها
احساس نمیشود و همه درگیرکالس
گذاشـــتن بـــرای همدیگـــر هســـتیم.
راه حـــل خاصـــی به ذهنم نمیرســـد
امـــا باالخـــره بایـــد یـــک جایـــی ایـــن
مادیگرایی متوقف شود.

ëëبرایاینهمهروزنهپولدارمونهحوصله
مهـــرداد  :0935...998 -روز ولنتاین،
روز مـــادر ،روز زن ،روز پدر ،بعد از ازدواج
مادرزن ،پدرزن ،ســـالگرد ازدواج و تولد
همســـر به کنار .میترسم از روزی که روز
فرزندم بیاد تو تقویم .واقعاً نه پول دارم
نه حوصله.
ëëقدرهمرابدانیمتاحاشیههافروکشکند
زهره زمانی – کانـــال تلگرام «ایران»:
من معتقدم هر روز ،روز مادر است و هر
روز ،روز پـــدر ،زمانی که من فرزند بتونم
قدر این ارزشها رو بدونم و بیاحترامی
نکنم ،هـــر روز میتونـــه روز زن باشـــه و
روز مرد که زن و شـــوهر قدر خودشـــون و
زندگیشان رو بدونن ،بیاحترامی نکنن،
هـــر روز میتونه روز دختر باشـــه و جوان
که من مـــادر فرزنـــدم را خـــوب تربیت
کنـــم و بفهمم نیازش چیســـت؟ وقتی
واقف به این مســـائل باشیم دیگه فقط
این مناسبتها رو خالصه نمیکنیم در
کادوی مادی بلکه بیشتر سعی میکنیم
همدیگـــه رو خوشـــحال کنیـــم و به هم
انـــرژی بدیـــم .وقتی من آگاه بـــه درآمد
همسرم هستم هیچ وقت اونو مجبور به
برگزاری این مراسم برای تعریف پیش

این و آن نمیکنم.
ëëخیلیبدهکادویمنومادرشوهرمیکیه
بهاره کانـــال تلگرامی :هر ســـال باید
کادوی مـــن و مادر شـــوهرم یکی باشـــه
یعنی شوهرم فرقی بین من و مامانش
نمیذاره اینم خیلـــی بده ،وظیفه اصلی
پدر شوهرمه که برا زنش بخره نه شوهر
من .حداقل کادوها رو متفاوت بخرید تا
آدم جایگاه خودشو بدونه.
ëëآنچهکهنثارمانکردهاندبایدنثارشانکنیم
فرزاد  :0935...909 -مادران ســـالمند
و پیرمـــان را دریابیـــم کـــه از کـــودکان یا
فرزندانمان بیشتر نیازمند مهر و محبت
هســـتند آنچه که نثارمـــان کردهاند باید
نثارشانکنیم.
ëëتجلیلهایهمگانیمؤثرتروجذابتر
گلناز شه بخش – :0919...825تجلیل
و پاسداشت این ایام و روزهای مناسبتی
روند مناســـبی را در فرهنگ عمومی ما
پیاده میکند ولی در کنارش نگاه کسانی
که متصدی هســـتند بســـیار مؤثر است،
به نظر میرســـد که تجلیلها به صورت
همگانی مؤثرتـــر و جذابتر خواهد بود
و در ذهنهـــا ماندگارتر اســـت ،دســـت
اندرکاران سلیقهای عمل نکنند.

همه تفاوتهای بـــارز در اجتماعمان
و نابرابریهـــا فکرهایـــی میآیـــد از
قبیـــل پوشـــش ،هزینههـــای نـــوزادی
و خردســـالی ،هزینههـــای تحصیـــل،
موانـــع دانشـــگاه و کار و ازدواج و آینده
نامعلومی که در برابـــر بچهها متصور
هستیم و همه اینها باعث میشود من
برای بچه نداشـــتهام بترسم و نخواهم
به دنیا بیاید.
آنچه مسلم اســـت امید به زندگی
در مـــا ایرانیان کاهش یافتـــه .گاهی با
فرزنـــدآوری امیـــد به خانـــواده تزریق
میشـــود و گاه بـــا پیـــش آمـــدن کـــوه
مشـــکالت افقـــی مأیوسکننـــده را
میبینیـــم .ناکارآمدیها و مشـــکالت
اقتصـــادی برای من باعث شـــده تنها
بـــه تک فرزندی رضایت دهم هر چند
میدانـــم در حق فرزندم ظلم اســـت
و آینـــده را بـــه تنهایی ســـپری خواهد
کـــرد .بله ســـرزمین مـــا بهطـــور بالقوه
میتوانـــد پذیرای جمعیت بیشـــتری
باشد بهشـــرط آنکه بسترهای آن مهیا
باشد .من سخنرانی جناب جهانگیری
محتـــرم را ندیـــدهام و بهطـــور کامـــل
نشـــنیدهام ولـــی در نهایـــت راه حـــل
مشـــکالت در کشـــور ما ارائه نمیشود
و در کشورمان دید گذشـــته نگر داریم
و تالشـــی بـــرای رفـــع ایـــن مشـــکالت
نمیشـــود .البتـــه گاهـــی بـــا خـــودم
میگویـــم که چـــه ایـــرادی دارد  ۲یا ۳
بچه .او هم مثل مـــا میگذراند .آینده
نگری در ایران معنی ندارد.
ëëما دهه شصتیها مهرههای سوخته
شطرنج زندگی هستیم
ســـحر احمدی  33ســـاله  -تماس

تلفنـــی :حرفهـــای جهانگیـــری را
در تلگـــرام دیـــدم نمیدانـــم چقدر
تحریـــف شـــده یـــا نـــه امـــا آنچـــه در
واقعیـــت ایـــن حرفها نهفته اســـت
عـــدم آینـــده نگـــری در طرحهـــای
جاری کشـــور نتیجـــهای جـــز نابودی
عـــدهای کـــه دهـــه شـــصتی خطـــاب
میشـــوند ندارد .اگر فـــردی میگوید
بچـــه زیـــاد آوریـــد دیگـــری بایـــد
بگویـــد این تعـــدد بچه یعنـــی تعدد
دانشآمـــوز ،تعـــدد دانشـــجو ،تعدد
تحصیلکرده بـــیکار ،تعدد مجردان
بیکار ،تعدد مشـــکالت اجتماعی اگر
فکری از ابتدای اجرای طرح نشـــود.
در حـــال حاضـــر دهه شـــصتیهایی
کـــه بـــا بدبختـــی درس خواندنـــد و
کار میکننـــد جـــرأت بچه دار شـــدن
ندارند چرا کـــه نمیخواهنـــد تجربه
تلـــخ خود را فرزندشـــان هم داشـــته
باشـــد .ما دهه شـــصتیها مهرههای
سوخته شـــطرنج زندگی هســـتیم که
دیگر کســـی کاری به ما نـــدارد .ما که
همچنـــان منتظـــر نیمه گمشـــدهمان
هستیم.
ëëآیا دهه شصتیها خودشان،
خودشان را به دنیا آوردند؟
سمیه دردشـــتی  -بابلســـر  -تماس
تلفنی :به جای انداختن مشکل گردن
دهه شـــصتیها باید ســـری به گذشته
زده شـــود چرا که بایـــد دید چه افرادی
طرح افزایش تعداد فرزند در آن دهه
را روی کار آوردن و با چه هدفی! و چرا
فکر آینده این طـــرح را نکردند .از این
دســـته طرحهای خام ناپخته در کشور
بســـیار اســـت ،بدون توجه بـــه آینده و

برنامهریزی برای آن تعدادی دور میز
جمـــع میشـــوند و برای مردم نقشـــه
میکشند ،نقشههایی که خودشان هم
از عاقبـــت آن هیچ خبـــری ندارد حال
بایـــد این افـــراد را پیـــدا کرد و بـــه آنها
بگوییـــد ببینید این عاقبـــت بیفکری
طرحهای الکی است.
ëëآنقدر زجر کشیدیم که جرأت بچه دار
شدن را نداریم
روزبـــه غالمی  -یک دهه شـــصتی
 کانـــال تلگـــرام «ایـــران» :جوگیـــرنشویم .معاون اول رئیس جمهوری
راســـت میگویـــد .ما دهه شـــصتیها
در هیـــچ برهه از زندگیمان شـــانس
نیاوردیم و این امر از تفکری نشـــأت
گرفـــت که شـــعار بچه بیشـــتر زندگی
بهتـــر را ســـر داد .ما دهه شـــصتیها
آنقدر زجر کشـــیدیم که جـــرأت بچه
دار شـــدن نداریم با اینکـــه میدانیم
در دهههای آینده نیاز به نسل بیشتر
اســـت اما میترســـیم این شعار هم
همچـــون زمـــان ما بـــه فردای ســـیاه
بچههایمان تبدیل شود.
االن دهـــه شـــصتیها کـــم و بیش
ازدواج کردنـــد و به خاطر نبود شـــغل
مناســـب نمیتواننـــد بچه دار شـــوند.
به همیـــن خاطر بد شانســـی این دهه
گریبـــان دهههـــای بعـــد را میگیرد و
جمعیت جوان را کاهش میدهد .من
بهعنوان یک دهه شصتی دوست دارم
روزی را ببینم که کارفرما دنبال کارمند
مـــیدود نه همچون ما که با هر کاری و
تحت هر شرایطی تن به کار میدهیم.
از ما که گذشـــت ،کاش مسئوالن برای
دهه هفتادیها فکری کنند .

ëëبهنام  -کانال تلگرام ایران :دقیقاًدرست هست و کامالً موافقم .طوری
شده که اگه برای مناسبت کادو نداشته باشی کالً ترجیح میدی که مثالً به
اون مراســـم یا منزل طرف نری ،دلیلش هم اینه که حجم تبلیغات خرید
کادو و شوخی های مرتبطش خیلی بیشتر از ترویج هدف و ارزش اصلیشه
واینیعنیمشکلفرهنگی.

ëëشـــهرام غروی  -ایمیل :من با داشـــتن حس ناخوشايند نسبت به
روزهاي تجليل و غيره مخالفم .به نظرم اگه کســـي از مناســـبتهاي
تجليلي ،محاسبه عقالني و حسابگرايانه داشته باشه ،تو نوع نگاهش
بهزندگيياخانوادهشايددچاراشتباهشدهباشه.ازطرفيايناحتمال
هـــموجوددارهکهطرفناگزيربهانجامکاريمـــاديوازرويوظيفهو
اجبارباشه.

نیمنگاه

ëëمراسمهایبیروح؟مندراطرافیانمندیدهامراضیهرفیع–تماس
تلفنی :فکـــرمیکنم ذات بودن همچین مناســـبتایی چه تو ایران چه
دنیاآگاهیبخشـــیوتوجهبهاونقشریهکهشایدخوبدیدهنمیشن.
یعنیمثالًروززنهبهجایگاهزنتوجامع هاآلن،جایگاهمادرواینچیزا
پرداخته بشه حاال تجلیلش هدیه دادنم میشـــه! خیلیم تو اطرافیان
ندیدم این طور که تو پرسش مطرح شده تجلیل صرفاًخالصه بشه تو
مراسمایبیروحودغدغ ههدیهفقط!

ëëما با هدیه های مـــادی داریم رفع تکلیف می کنیم بهار احســـانی-
تماس تلفنـــی :من با این هدیه دادن هـــا مخالفم مخصوصاًبا خرید
روز معلم که اولیا زور می کنند که می خوان حتماًســـکه بدن و همه به
زور باید شـــرکت کنن ،روزهای پدر و مادر هـــم حضرت فاطمه (س)
و حضـــرت علی (ع) کمرنگ میشـــن و پدر و مادر پر رنـــگ ،البته من
مخالفتیباپررنگیشونندارمولیروزشروعوضکنند.
ëëاتفاقاًمردممناسبتهاروبسیاربسیارباعشقبرگزارمیکننمریم–

کانالتلگرامایران:ازنظرمن،مرد ممناسبتهارونهتنهامادیوعاریتی
برگزار نمیکنن که اتفاقاً بسیار بسیار با عشق و عالقه مثالً بدنبال اینن
کهروزمادرروبرگزارکننواینبرگزاریروزخاصومناسبتهایخاص
هیچ وقت باعث نشده احساس کنن که خب دیگه ،کادومونو دادیم
نکارینداریم!
تبریکمگفتیم،دیگهبامامانمو 
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نامه
مخاطب

این یک زخم کهنه است:
مدیر در جلسه است

در میان مخاطبان عزیز ما کســـانی هم هســـتند که برای رســـاندن پیامهای خود
ترجیح میدهند حضوری به دفتر روزنامه برســـند و نوشتههای خود را که حاوی
نقدها و پیشـــنهادهایی است به دست ما برســـانند .این مراجعه حضوری البته
دشواریهای خاص خود را دارد اما این مخاطبان ترجیح میدهند این دشواری را
به جان بخرند .انگیزه این مراجعه حضوری و استفاده نکردن از ابزارهای فناوری
برایرساندنپیامهاهرچهباشدامانفساحساسمسئولیتاینمخاطبانبرای
ما ارزشمند است .آقای محمود فخر تهرانی مخاطب پیگیر روزنامه ایران از این
دست مخاطبان است که حضوری به دفتر روزنامه میآیند .نقطه نظرات ایشان
را درباره یک چالش اداری با هم میخوانیم.
سالهاســـت اکثر اربـــاب رجوعها با این جمله مســـئوالن دفتر مدیران ارشـــد
ادارات ،ســـازمانها ،شـــهرداریها ،قوه قضائیه ،دیوان عدالت اداری ،سازمان
بازرســـی کل کشـــور و حتی بخش خصوصی آشـــنا هســـتند که بـــرای مالقات
حضوری یا حتی امضای شـــخص تصمیمگیر میشـــنوند جلسه هستند و این
موضـــوع باعث ســـردرگمی ،اتـــاف وقـــت و نارضایتی مردم میشـــود .به یاد
دارم چندین دهه قبل قرار بـــود به غیر از وزیران یا در مواقع اضطراری تمامی
جلسات مدیران ارشد بعد از ساعت اداری تشکیل یا در مواقع خیلی ضروری یا
مرخصی فرد مسئول قائم مقام ایشان که اشراف کامل به مسائل اداری داشته
و بتواند تصمیمی بگیرد حضور داشته باشد.
آیا ریاســـت محترم جمهوری یا وزیران و ســـایر مقامات بلندپایه نمیتوانند با
صدور بخشـــنامه یا دســـتورالعمل اداری این معضل را حل نمایند؟ باور کنیم
بســـیاری از مسائل مردم نیاز به بودجه و هزینه آنچنانی ندارد فقط کافی است
بررسی ،اقدام و عمل شود.

پیشنهادهای
خوانندگان

ëëطرح رجیستری را درباره اتومبیلها،موتورها و تلویزیونها اجرا کنید
الماســـیان – مشـــهد –  :0921....558همانطوری که طرح رجیســـتری در مورد
گوشـــیهای ســـرقتی باعـــث غیر فعال شـــدن گوشـــی ســـرقتی میگـــردد اگر
شـــرکتهای ســـازنده اتومبیلها ،موتورها ،دوچرخه ،تلویزیونهـــا و....هم این
مورد را در محصوالتشان جایگذاری میکردند تا در صورت سرقت محل آنها
مشخص شود میتوانستیم پیشبینی کنیم جرایم اینچنینی کاهش پیدا کند.
ëëکاهش آسیبهای اجتماعی با رفع موانع ازدواج
 :0938....263انتظار میرود تشویق به افزایش ازدواج وکاهش طالق بهعنوان
فرهنگ ملی و دینی درکشـــور نهادینه شود لذا مســـئوالن محترم ذیربط برای
تحقق آنکـــه از عوامل افزایش جمعیت نیز محســـوب میشـــود ،در برچیدن
موانع و رســـم و رسومات غلط و غیردینی در تشکیل خانواده فرهنگسازیهای
جامع و مســـتمر انجام دهند تا انشـــاءااهلل به برکت آن آســـیبهای اجتماعی
درجامعه اسالمی هم کاهش یابد.
ëëاختالف حقوق بازنشستگان و شاغالن را کاهش دهید
 :0918....875کارمندان مدت 30یا 35ســـال حقوق کامـــل و پاداش پایان
خدمـــت زیـــاد دریافت میکننـــد ،خواهش میکنـــم برای کاهـــش اختالف
حداقل و حداکثر حقوق بازنشســـتگان به جـــای افزایش درصدی (مثالً یک
میلیـــون و صد هزار و پنـــج میلیون و پانصـــد هزارتومان) مبلغی همســـان
و ثابـــت به حقوق ســـاالنه همه اضافه شـــود اگر دوســـتدار عدالت و برابری
هستید.
ëëاشاعه فرهنگ شیعه با چاپ کتب رهبر انقالب در دیگر کشورها
بینام:چاپ و توزیع کتابهای دینی و همچنین کتابهای مربوط به فرمایشات
ارزشـــمند رهبر معظم انقالب اسالمی مدظله العالی با ترجمه زبان آذری در
کشـــور جمهوری آذربایجان ،یکی از بهترین شـــیوههای ابـــاغ و ترویج مکتب
اســـامی و مذهب حقه تشیع است .بدیهی است بوسیله رایزنیهای فرهنگی،
تکرار این روش درکشـــورهای دیگر جهان با ترجمههای زبان رسمی آنها کامالً
امکانپذیر و شدنی است.
ëëمعاینات دورهای در دستور کار مسئوالن قرار گیرد
بینـــام :انجام همـــه ســـاله معاینـــات دورهای از بهترین و مؤثرتریـــن راههای
پیشـــگیری از انـــواع بیماریهاســـت و حداقل اینکه از پیشـــرفت و حادشـــدن
بیماریها جلوگیری میکند لذا برای حفظ و بقای سالمتی جسمی و روحی ،از
اهم ضروریات است .مسئوالن محترم برنامهها و تحوالت اصولی در این راستا
انجام دهند.
ëëمراقب کالهبرداری آگهیهای تقلبی قالیشویی باشید
 :0928....768برخـــی با چاپ آگهی قالیشـــویی در روزنامهها به اســـم بردن به
قالیشـــویی ،اقدام به سرقت قالیهای مردم مینمایند ،لطفاً مسئوالن محترم
به همـــه روزنامهها ابالغ فرمایند که هر شـــخصی درخواســـت چـــاپ اینگونه
آگهیها را دارد حتماً فتوکپی جواز کسب و فتوکپی کارت ملی و....آن شرکت را
دربایگانی روزنامه نگهداری فرمایند.
ëëمعوقات پرسنل درمانی استان گلستان پرداخت
نشده است
نقد
 :0911.....لطفاً رسیدگی نمایید پرسنل درمانی استان
خوانندگان
گلستان یک ســـال معوقات طلب دارند .چرا از همه
ایران عقبتریم و علت این تبعیض چیست؟
ëëبرقـــراری عدالـــت بـــا همسانســـازی حقـــوق
بازنشستگان
 :0938....263همسانسازی حقوق بازنشستگان محترم از ابتدای سال جدید،
نشـــانه برقراری عدالت اجتماعی و اعتدال است .همین اهتمام به معیشت و
زندگی عزیزانی که سه دهه عمرشان را در راه خدمت به کشور صرف کردهاند،
امیدی برای خادمان فعلی و بازنشســـتگان آینده کشور است تا با ذوق و شوق
فراوان در خدمت به نظام مقدس نقش ایفا کنند .همچنین در ســـال اقتصاد
مقاومتی ،تولید و اشتغال زمینه ساز حرکتهای جهادی در راستای خودکفایی
افتصادی است ،خودکفاییای که سرنوشت کشور را که همان استقالل و آزادی
است ،رقم میزند.
ëëخودروسازان به کیفیت توجه داشته باشند
 :0938....263ارزان قیمت بودن خودروهایی چون پراید نباید روی تولید از نظر
کیفیت ،استاندارد ،دودزا بودن و...تأثیر بگذارد .امید و انتظار ویژه است عزیزان
وزارت صنعت وگروههای خودروســـازی روی این موضوع فوقالعاده اهتمام و
دقت داشته باشند.

