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صفحه ۱۰
M

رزمایش مشترک ایران،هند و
روسیه در اقیانوس هند آغاز شد

مانوردریاییدرمثلثطالیی
12

ضربهدولتبرپیکرمطبوعات
4

یکتئاتریفیزیکدان
علیهسام و پژمان!
6

دکتر قالبی درمطب به دام افتاد

درمانمردمبامهردندانپزشک!
9

یادداشت روز
دکتر علیرضا تقوی نیا

پیامهایحملهراکتیاربیل
بهبایدن

گروهیناشناسکهخودرا"سرایااولیاءالدم"مینامیدند،
ساعت۹:۱۵روز ۲۷بهمن،حمله...
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سرگردانیبازنشستگان
بینپاستور وبهارستان
 3.6میلیونبازنشستهتامیناجتماعیمطالباتیدارندکهبهحقاستاما
دولتومجلسپاسخدقیقیبهآنهانمیدهند
رئیساتحادیهپیشکسوتانجامعهکارگریدرگفتوگوباخراساناین
مطالباتراتشریحکردهاست
بدهی ۳۶۰هزارمیلیاردی
دولتبهتامیناجتماعی

مگر سه میلیون و  600هزار بازنشسته تامین اجتماعی چه میخواهند که دولت و مجلس ،نمیتوانند
پاســخ قانعکنندهای به آنها بدهند و آنها را از پاســتور به بهارســتان و از بهارســتان به پاستور حواله
میکنند؟ شانه خالیکردن دوقوه از حل مشــکالت کارگران بازنشسته ،نتیجه ای جز این نداشته که
این بازنشستگان زیر بار مشکالت اقتصادی کمر خم کنند و ناگزیر باشند گاه به گاه ،مثل امروز و روزهای
قبل ،با حضور در مقابل ساختمان مجلس و سازمان برنامه و بودجه ،مطالباتشان را به گوش مسئوالن
برسانند .با اینکه همسانسازی حقوق بازنشستگان ،ثمرات خوب بسیاری داشت ...
صفحه ۵

بر اساس داده های بودجه پیشنهادی 1400
شهرداری مشهد پیش بینی شد

میوه هم درحال خروج از سبد مصرفی مردم
است  ،دلیل گرانی وحشتناک میوه چیست؟

تراکم و تخلفات؛ 50درصد
درآمد عمومی1400شهرداری

میوههاییکهکام مردم را
تلخ میکند !

بر اساس دادههای بودجه پیشنهادی سال  1400شهرداری مشهد مقدس،
می توان گفت بیش از  50درصد درآمدهای عمومی شهرداری در سال آینده
از طریق تراکم فروشــی مازاد و تخلفات شــهری پیش بینی می شود ،عالوه بر
این فروش اموال مانند ســاختمان و تأسیسات نیز بخش عمده منابع درآمدی
شهرداری را تشکیل می دهد  ،البته از سوی دیگر ...
خراسان رضوی

این روزها روز بــه روز قدرت خرید مــردم در حال آب رفتن اســت! بعد از
گوشت ،مرغ ،لبنیات ،روغن و ...حاال نوبت به گرانی میوه رسیده است تا
وجودش آرام آرام در سبد مصرفی خانواده های ایرانی کم رنگ یا حتی
محو شود .نگاهی به قیمت میوه ها نشان می دهد که خرید چند قلم میوه
می تواند از درآمد یک روز کارگر هم بیشتر باشد....
صفحه 4

شهرام ناظری

دمنده روح موسیقی درشاهنامه  
گفتوگو بادکتر محمدجعفر یاحقی
در زادروز  71سالگی استاد آواز ایرانی
صفحه ۷
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