نامههاي بيواسطه

شناسایی پردرآمدها سخت است؟!

لزوم خريد کاالي ايراني



بر کسي پوشيده نيست که خريد و فروش کاالهاي
وطن يکي از رموز پيش��رفت و توس��عه ملي است
که طبعًا به اس��تقالل ملي و عدم احتياج ما به ديگر
کش��ورها ميانجامد .اما ب��راي توليد کاالي وطني
آن هم با کيفي��ت مطلوب ،نياز به پيش زمينههاي
چندي است که بايد آنها را در نظر داشت.
الف  -داشتن عرق ملي و مذهبي؛ توليد کنندگان
ِ
بايس��ت عرق ملي مذهبي داش��ته باشند
داخلي ما
ت��ا بتوانند کااليي را با احس��اس مس��ئولیت توليد
بکنند .خريداران نيز بايد از خريد کاالهاي خارجي
چندششان بشود و روي به خريد داخلي آورند ولو
اينکه اين توليدات اندکی گران باشد.
ب  -بايد يک بازار رقابتي در جامعه حاکم باشد که
توليد کنندهها بتوانند در يک رقابت سالم توليدات
خود را با کيفيت بااليي عرضه کنند.
ج  -باي��د از توليدات داخلي حمايت کاملي ش��ود
و مس��یر نقدينگي به اين س��مت کش��يده ش��ود و
آموزشهاي الزم با استانداردهاي باال ارائه شود.
د -از ورود کاالهاي مش��ابه خارجي ولو با کيفيت و
قيمت پائين به کشور با قاطعیت جلوگیری شود.
و -بايد از تبليغ کاالهاي خارجي در صدا و س��يما و
اماکن تبليغاتي حتیاالمکان جلوگيري کنيم.
ز  -بايد تکنولوژي س��اخت بهينه را از کش��ورهاي
صنعتي فرا بگيريم و اين الزمهاش مراودات متقابلي
اس��ت که نياز به آرام کردن مناقشات فرامرزي و
بينالمللي دارد .ما نميتوانيم هم شعار مقاومت در
قبال دشمن بدهيم و با همه دعوا بکنیم و هم از آنها
حرفه و فن دريافت کنيم.
ولي اهلل رضي

سال نوين است
خجسته ِ

سحر نسيم بهاري پيام گلشن داد
رسيده مژده نوروز خوش ،مبارك باد
سري ز پرده برون كرده گل ز دلتنگي
دريده پيرهن سبز تا شود آزاد
سري به محفل دل كن كه سرور مايي
كه دل ز حسرت ديدار ميزند فرياد
سعادت است كه بوسم ز شوق چهره دوست
رخ دوست رنگ غم از ياد
بَ َرد صفاي ِ
ِ
سراي خلوت دل را ز لطف شادان ساز
كه دوست از نگه دوست ميشود دلشاد
نبل
سرود بلبل و سيماي سبزه و ُس ُ
سرور و سير و سياحت پيام هفسين داد
سالم شاعر شوريده را پذيرا باش
خجسته ِ
سال نوين است و خوش مباركباد

4

ذبيح اهلل تقي پور

مدتهاست که مسئله يارانههاي نقدي بحث روز شده
و ظاهرًا قرار نيست که اين مسئله در دولت دوازدهم
نيز حل و فصل گردد.در بودجه سال  97پس از مدتها
کش و قوس و پاس��کاري از جانب مجلس به دولت و
دولت به مجلس باالخره مجلس سقفي براي يارانهها
تعيي��ن نمود و نحوه پرداخ��ت آن را به دولت واگذار
کرد.ظاهرًا هنوز دولت به اين نتيجه نرس��يده است
که چگون��ه پر درآمدها را شناس��ايي نمايد در حالي
که چندين مرج��ع از قبيل راهنمايي و رانندگي ،ثبت
اسناد ،بورس ،حس��ابهاي بانکي و ...در اختيار دولت
ميباش��د که ميتواند با استفاده از آنها قشر ثروتمند
را شناس��ايي نمايد ...يکي از اين م��وارد به خصوص
حسابهاي بانکي است که البته دولت ظاهرًا تمايلي به
سرکش��ي به آنها ندارد درحالي که در تمام دنيا براي
جلوگيري از پول ش��ويي باندهاي مافيايي سرکش��ي
به حس��ابهاي بانکي افراد جزء اختي��ارات و وظايف
دولتها ميباشد .الزم اس��ت دولت آقاي روحاني هر
چه زودتر اين امر را به سامان رسانده و مطمئن باشد
که در اين راه قاطبه مردم محروم که بار اصلي انقالب
هم بر دوش آنهاس��ت از ايشان حمايت خواهند کرد
حتي آنهايي که به ايشان راي نداده اند

عبدالحسين اسماعيليان_بجستان

انساندوستي زيباست

در آلم��ان دور انداختن هرگونه بطری شیش��های و
پالستیكی كار كاملًا عجیبی محسوب میشود .در آن
كشور به علت اهمیت مسئله بازیافت شما میتوانید
با برگرداندن بطریها به سوپرماركتها بخشی از پولی
را كه درازای خرید محصول داده بودید پس بگیرید.
اما در كنار این قانون ،فرهنگ زیباتری ش��كل گرفته
ك��ه معمولًا مردم بطریهاي خود را در كنار س��طل
آش��غالها میگذارند تا بىبضاعتها با برگرداندن آنها
به سوپرماركت پول خورد و خوراكشان را در بیاورند.
انسان دوستى در هر شكل و آیینى زیباست.

عبداالمير اسداهلل زاده

مشکل رانندگان حمل و نقل جادهای

بیش از یک س��ال اس��ت ك��ه اوضاع اقتص��ادی ما
رانن��دگان در حمل کاال از مبدا اس��تان هرمزگان و
ش��هر بندرعباس به مقاصد مختلف دچار تنش شده
که آزردگی خاط��ر رانندگان زحمتک��ش را فراهم
آورده اس��ت .به عنوان نمونه اعالم ب��ار در تاریخ و
س��اعت معین و سپس کنس��ل و قطع درخواست در
همان ساعت که خسارت سنگینی به رانندگان وارد
میآورد و عجیبتر فروش بار توس��ط دفاتر حمل و
نقل به رانندگان غیرمجازاس��ت که همه اینها باعث
تضییع حقوق رانندگان شناسنامهدار شده .امیدواریم
که وزارت راه و مسئوالن مربوطه در این رابطه اقدام
غالمعلی قاضی شهرضا
فوری به عمل آورند.

 22فروردین  97اطالعات هفتگی

نامه به سردبير
ب��ا س�لامی گ��رم و صمیمی خدمت همه ش��ما
خوانندگان خ��وب و ارجمند مجل��ه اطالعات
هفتگی و با تبریک فرا رس��یدن سال جدید و با
این امید که انش��اءاهلل سال  97برای همه شما
خوانندگان خوب و فهیم مجله سالی سرشار از
خیر و برکت باشد و با این درخواست همیشگی
از ش��ما خوانندگان عزیز که در همه ارتباطات
کتبی یا اینترنتی و تلگرامی از ذکر نام  ،نشانی و
بویژه شهر و دیار خویش دریغ نفرمایید.

٭٭٭
٭ دهقان دهنوی-تهران
از ابراز لطف همیش��گی ش��ما و کارت تبریک
زیبایت��ان متش��کرم و متقابلًا س��ال جدید را
تبریک می گویم  .ش��یرینی ارسالی را نیز بین
همکاران تقسیم کردیم .همه تشکر کردند.
٭ حمیدرضا صمیمی-بیرجند
از لطف ش��ما متش��کرم و از اینک��ه ویژه نامه
ن��وروزی مورد اس��تقبال ش��ما ق��رار گرفته
خوشحالم .برایتان سال خوشی آرزو دارم.
٭ فرشته مینایی-؟
کاش اش��اره م��ی کردید که از کدام ش��هر و
دیار برایم نامه نوش��ته اید  .از اینکه یادداشت
هفته مورد توجه ش��ما قرار گرفته خرس��ندم.
همانطور که شما هم اشاره داشتید امیدو نشاط
الزمه پیش��رفت و توسعه هر جامعه ای است.
خداوند به همه ما این نعمت را ارزانی دهد و به
مسئوالن ما کمک کند تا امید را بارور سازند.
٭ جعفر حاتمی-ایالم
نامه ش��ما به همراه کارت پس��تالهای زیبایی
که برایم فرس��تاده بودید به دس��تم رسید از
لطف ش��ما متشکرم و برایتان سال خوبی آرزو
میکنم .انشاءهلل همانطور که شما هم خواسته
بودیدبتوانیم در س��ال جدی��د مطالب بهتری
را ب��رای خوانندگان خوبی چون ش��ما تدارک
ببینیم .سرافراز باشید.
٭ هما مرشد-تهران
نامه محبت آمیزت��ان به همراه کارت تبریک
س��ال جدید به دستم رس��ید .همچنین تشکر
ش��ما را از مطالب همکارانم به دوس��تان ابالغ
کردم که همگی متقابلًا تش��کر کرده اند .برای
ش��ما خواننده صمیمی و وفادار و دیرپا آرزوی
سرفرازی دارم.
٭ ذبیح اهلل تقی پور-بندرانزلی
نامه و شعر ارسالی به دستم رسید و از مالحظه
خط زیبایتان لذت ب��ردم .همکاران متقابلًا به
شما سالم رساندند .شعر نوروزی شما را نیز در
همین شماره چاپ کرده ایم .موفق باشید.

