
با سالمی گرم و صمیمی خدمت همه شما خوانندگان 
خ��وب و ارجمند مجله اطالع��ات هفتگی و با آرزوی 
قبول��ی طاع��ات و عبادات ش��ما در این م��اه پرفیض 
و برک��ت و ب��ا این درخواس��ت همیش��گی از ش��ما 
خوانن��دگان عزی��ز که در هم��ه ارتباط��ات کتبی یا 
اینترنتی و تلگرامی از ذکر نام ، نش��انی و به ویژه شهر 

و دیار خویش دریغ نفرمایید. 
٭٭٭

٭ محسن خسروی-دماوند
نمابر ش��ما را دی��دم و اگر لطف کرده و با قلم 
درشت تری برایمان بنویسید ممنون می شوم 
چون در خواندن نامه شما دچار مشکل شده ام. 
با این همه امید است که همه نقایصی که شما 
به آن اشاره کردید رفته رفته برطرف شوند. 
هرگز هیچ کسی ادعا نکرد که انقالب به همه 
اهدافش رسیده اس��ت ولی همانطور که شما 
هم اش��اره کردید در 4 دهه گذشته توفیقات 
فراوانی هم داشته ایم. در نامه شما هم بود که 
اگر بتوانیم با فساد و رانت و بی عدالتی مقابله 
کنیم بس��یاری از نارضایتی ه��ا از بین خواهد 

رفت.  شاد باشید.
٭ عباس توکلی شهمیرزادی

همانطور که ش��ما ه��م اش��اره کرده اید باید 
اماکن��ی برای ارائ��ه غذا به مس��افران و آنها 
ک��ه روزه دار نیس��تند و عذر ش��رعی دارند و 
یا به مس��افرت آمده اند و مس��افر محسوب 
می ش��وند وجود داشته باشد که گمان می کنم 
حاال هم هس��ت و بگیر و ببندی نیس��ت. من 
ه��م می پذیرم که نگاه س��فید و س��یاه یا صفر 
و صدی درس��ت نیس��ت. چه کسی گفته هر 
چ��ه در قبل از انقالب بوده غلط و هر چه حاال 
هس��ت صحیح اس��ت؟ این نگاه همانطور که 
ش��ما هم گفتید دگم و غیرقابل قبول اس��ت و 
کس��ی آن را نمی پذیرد. البته حاال نه تنها در 
ماه مب��ارک بلکه در هیچ ماه دیگری به دلیل 
کرونا و شیوع همه گیری منحوس نمی توان در 
رستوان نشست و غذا خورد. ضمنًا چند بیت 
ش��عر برگزیده از شعرای نازنین این سرزمین 
فرس��تاده بودید که در همین صفحه در هفته 
آینده چاپ می شود. سرفراز و سربلند باشید. 

٭ رقیه شریف خو- ایوانکی
چن��د مطلب و مقاله از ش��ما خواننده خوب و 
باوفای مجله به دستمان رسید که یک مطلب 
را در این همین ش��ماره چاپ کرده ایم و بقیه 
هم در نوبت چاپ قرار گرفته اند. خوش��حالم 
که دوباره دس��ت به قلم ش��ده و مطلب تازه 

می نویسید. شاد و سربلند باشید. 

تیتر مطلب بیواسطه

کرونا و دردسر های برخی مشاغل
ه��ر بار که وض��ع بحرانی می ش��ود، دولت برخی 
مش��اغل را برای مدتی تعطی��ل اعالم می کند، اما 
برای معیش��ت مردم کاری انج��ام نمی دهد. این 
راه و رس��م قرنطین��ه و تعطیلی در هیچ کجای دنیا 

نیست  ! 
مردی از یکی از شهر های کانادا با کلی خوراکی به 
دیدن پدرو مادرش به شمالگان رفته بود و پس از 
یک هفته هنگام برگش��ت به شهر، راهش ندادند 
و گفتن��د کرنتینا اس��ت؛ وی س��رانجام با تماس با 
خانواده اش توانست با نشان دادن کارت شناسایی 
به خان��ه اش ب��رود؛ خان��واده اش می گویند برای 
کرون��ا یک هفته در خان��ه زندانی اند. مرد که همه 
خوراکی ه��ای خان��ه را ب��رای پدروم��ادر پیرش 
ب��رده بود، ننشس��ته، راه می افتد ب��رود خرید؛ که 

خانواده اش می گویند׳׳همه شهر بسته است ׳׳  
س��پس او را به س��وی یخچال می برند و درش را 
باز می کنند؛ از بس که یخچال انباش��ته از خوراکی 
بود، دوبس��ته پنیر بیرون می افت��د. مرد به زنش 
می گوید׳׳پ��ول از کج��ا آوردی؟ من ک��ه ۳ ماهه 
بیکارم׳׳ دو فززند مرد می گویند׳׳دولت فرستاده  !׳׳  
جمعه بیس��تم فروردی��ن وقتی درب��اره عملکرد 
دولت خودمان با برخی از کاس��ب ها گفتگو کردم، 
اظهار داش��تند که پیامک ه��ای تهدیدآمیز برای 
آنان ارس��ال ش��ده که اگر پیش از  پایان دو هفته 
تعطیلی اجباری، مغازه شان را باز کنند برای مدت 
طوالنی مغازه شان پلمب شده و جریمه سنگینی در 

انتظارشان است  ! 
برای پیش��گیری از ویروس کرون��ا و بهبود وضع، 
کس��ی مخالف این گونه طرح های دولتی نیس��ت؛ 
اما بس��تن مغازه ها و خانه نش��ینی مردم، الزاماتی 
ب��رای دولت ها دارد که باید دول��ت خود را ملزم 
به رعایت آن ها بدان��د و به فکر تامین هزینه های 
کمرشکن زندگی و معیشت خانواده ها باشد؛ مردم 
ک��ه نمی توانند بدون امکان��ات زندگی کنند. فقط 
می خواه��م بگوی��م: آقای دولت! برخ��ی از مردم 
ب��رای خرید یک نان هزار تومانی لنگ اند؛ لطفا در 

ماه های پایانی دولت خود این را دریابید  . 
علی اکبر فرقانی 

باخب��ر ش��دیم هم��كاران گرامي م��ان جن��اب 
 آق��ای  اصغ��ر ملک محم��دی و س��رکار خان��م 
لیالآهنی  در غم از دس��ت دادن   بس��تگان  خویش 
 س��وگوارند، ضمن عرض تس��لیت به ای��ن عزیزان

 از درگاه خداون��د منان براي روح آن درگذش��تگان 
غف��ران الهي و براي بازماندگان صبر و اجر مس��ئلت 

داریم.
کارکنان و سردبیری مجله اطالعات هفتگی

تسلیت به همکاران

ضرورت بازنگري 
در حالی که در س��ایه بی تدبیری های مس��ووالن 
ه��ر روز بر تعداد بیکاران جامعه اضافه و صاحبان 
صنایع هم با بحرانی تازه تر مواجه می شوند، کسب 
و کار س��ارقان اما رونق بیش��تری پیدا می کند. در 
سایه همین بی تدبیری هاست که بهای کاال ها لجام 
گس��یخته و کاال های بی ارزش هم برای خودشان 
خریداران��ی پی��دا کرده اند و امکان فراهم ش��دن 
تبدیل هر کاالیی به پول نقد س��بب ش��ده اس��ت 
وسوس��ه س��رقت به جان گروه های بیش��تری از 
س��ارقان بیفتد. آنها هر کاالی��ی را از لوله بخاری 
گرفته تا گاوصندوق ماالمال از طال و ارز س��رقت 

کرده و به راحتی به پول نقد تبدیل می کنند. 
س��ارقان کاال های خرد را معمولًا در س��ایت های 
ش��یپور و دیوار به فروش می رس��انند و کاال های 
کالن هم به مشتریان خاص خود عرضه می کنند. 
هرچند پلیس تالش کرده است با انجام طرح های 
مب��ارزه با س��رقت از فعالیت مجرمان��ه باند های 
س��رقت جلوگیری کند اما به دلی��ل فراهم بودن 
زمینه ه��ای گس��ترده، وقوع اعم��ال مجرمانه در 
جامعه، تالش های پلیس ناکام مانده است. بخشی 
از آن می تواند به دلیل کم ش��دن انگیزه ماموران 
پلی��س ب��رای بازداش��ت دس��ته ای از تبهکاران 
باش��د که هر کدام آنها را بازداش��ت می کنند در 
مدت��ی کوتاه دوب��اره از زندان به جامع��ه راه پیدا 
 می کنن��د و اعمال مجرمانه ش��ان را ب��ا بی پروایی

 بیشتر ادامه می دهند. 
حاال دزدان خرد و کالن به فعالیت خود مش��غول 
هس��تند و تا زمانی که در ش��یوه های بازدارندگی 
بازنگری اساس��ی صورت نگی��رد در روی همین 

پاشنه خواهد چرخید. 
رقیه شریف خو-ایوانکی

مواظب دالل های انتخاباتی باشیم   
ج��دال اصالح طل��ب و اصولگرا بر س��ر تصاحب 

قدرت و ثروت است نه خدمت به خلق   
باگذش��ت چند ده��ه از انقالب مردم��ی ایران و 
ریاس��ت برخی انقالبی نما ها در مس��ند قدرت به 
آنچه که می خواس��تیم نرسیدیم، چرا که بسیاری 
از مقامات بجای اینکه انقالب را فدای مردم کنند 
م��ردم را فدای انقالب کردن��د. چرا که انقالب به 
معنای بهتر بودن اس��ت نه بدت��ر، اما دولتمردان 
انقالبی نما آنقدر به فکر پس��ت و مقام و منزلت و 
اختالس و انحصار شدند که پاک مردم و مشکالت 
زندگی آنها را فراموش کرده اند و غافل از اینند که 

ستون هر نظام مردم آن کشور هستند 
 اکبر بزرگمهر-خبرگزاری افالک لرستان 

نامه به سردبیرنامه هاي بي واسطه
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