نامههاي بيواسطه
پشت پرده افزايش قيمت تخممرغ

در دو هفتهاي که گذش��ت قيمت تخممرغ ناگهان
از قيم��ت مرغ پيش��ي گرفت و تمام م��ردم را در
بهت و حيرت فرو برد .البته در کش��ور ما اين عمل
مس��بوق به سابقه است و هر چند وقت قيمت يک
کاال دچار تنش ميش��ود و بعد از باال رفتن ناگهاني
قيمت آن اندکي پايين ميآيد .مردم هم خوشحال
ميش��وند که قيمت آن کاال پايين آمده است ،اما
ببينيم پش��ت پرده باال رفتن قيمت تخممرغ واقعًا
چه خبر بوده است؟!
دول��ت بع��د از دو س��ه روز از اوج گرفتن قيمت
تخمم��رغ خب��ر داد که مقدار بيس��ت ه��زار تن
تخممرغ وارد بازار کرده است!
ش��ما ميدانيد که وارد کردن يک کاال به کشور از
ثبت س��فارش و خريد از کشور مبدا و حمل آن به
داخل کشور و عبور از گمرک مدتي طول ميکشد؛
حاال چطور دولت ظرف چند روز تخممرغ را وارد
بازار کرده ،جاي بسي سوال است.
آيا بهتر نيس��ت دولت با مردم روراس��ت باشد و
کس��اني را که اين آشفته بازار را به وجود آوردهاند
ب��ه مردم معرفي کن��د نه اينکه بر گرانفروش��ي و
احتکار سرپوش بگذارد؟
چه کسي دست دولت را در اين کار بسته است؟
بخ��ش مهم��ی از امکان��ات کش��ور در دس��ت
رئيسجمهور اس��ت و هيچگونه مماش��اتي در اين
مورد پذيرفته نيس��ت چو ن فقط قش��ر ضعيف از
اينگونه نوس��انات قيمت متضرر ميش��ود؛ بخش
مهمی از همانهايي که به آقاي روحاني راي دادند.

عبدالحسين اسماعيليان  -بجستان

به ياد همه مادران

ﻣﺎﺩﺭﺵ آﻟﺰﺍﯾﻤﺮ ﺩﺍﺷﺖ.
ﮔﻔﺖ :ﻣﺎﺩﺭ ﯾﻪ ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ ﺩﺍﺭﯼ ،ﺑﺎﯾﺪ بهخ��اﻃﺮ ﻫﻤﯿﻦ
ﺑﺒﺮﯾﻤﺖ آﺳﺎﯾﺸﮕﺎﻩ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪﺍﻥ...
ﻣﺎﺩﺭ ﮔﻔﺖ :ﭼﻪ ﺑﯿﻤﺎﺭي؟
ﮔﻔﺖ :آﻟﺰﺍﯾﻤﺮ .ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﻪ ﭼﯿزرو ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻣﯿﮑﻨﯽ.
م��ادر ﮔﻔﺖ :مثل اینک��ه ﺧﻮﺩﺗﻢ ﻫﻤﯿﻦ بیماری رو
ﺩﺍﺭﯼ.
ﮔﻔﺖ :ﭼﻄﻮﺭ؟
مادر ﮔﻔﺖ :ﺍﻧﮕﺎﺭ ﯾﺎﺩﺕ ﺭﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﭼﻪ ﺯﺣﻤﺘﯽ ﺑﺰﺭﮔﺖ
ﮐﺮﺩﻡ .ﭼﻘﺪﺭ ﺳﺨﺘﯽ ﮐﺸﯿﺪﻡ ﺗﺎ ﺑﺰﺭﮒ ﺑﺸﯽ .کم��ر
ﺧﻢ ﮐﺮﺩﻡ ﺗﺎ ﻗﺪ ﺭﺍﺳﺖ ﮐﻨﯽ...ﭘﺴﺮ ﺭﻓﺖ ﺗﻮﯼ ﻓﮑر...
ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﺩﺭﺵ ﮔﻔﺖ :ﻣﺎﺩﺭ ﻣﻨﻮ ﺑﺒﺨﺶ!
مادر ﮔﻔﺖ :ﺑﺮﺍﯼ ﭼﯽ؟
ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﺎﺭﯼ ﮐﻪ ميخواﺳﺘﻢ انجام بدم.
ﻣﺎﺩﺭ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﮐﻪ ﭼﯿﺰﯼ ﯾﺎﺩﻡ نمیاد...
عبداالمير اسداهلل زاده ـ شوشتر
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استمدادخبرنگاربرايحیاتيكمادر

اينجانب محمد حسين شريفان خبرنگار مطبوعات در
شهرستان اسفراين با مادري مواجه شدم به نام ׳׳ك׳׳
س��ي ساله ساكن يكي از روستاهاي اين شهرستان كه
داراي س��ه فرزند پسر  ،11دختر  6ساله و پسر چهار
ماهه اس��ت كه نامبرده يك هفته پس از تولد طبيعي
آخرين فرزندش ،يعني ح��دود چهارماه پيش بر اثر
تپش قلب و تنگي نفس به بيمارس��تان قائم مش��هد
اعزام ش��د و هفده روز در آنجا بس��تري بود و پس از
تشخيص پزشك فوق تخصص قلب اعالم شد كه هر
چه س��ريعتر بايد پيوند قلب انجام ش��ود و در همين
خصوص در بيمارس��تان امام رضا (ع) مش��هد عمل
پيوند قل��ب او را در اولويت قرار دادهاند ،لذا نامبرده
هرچه سريعتر بايد هزينه مالي آن را تأمين كند ،اما از
آنجايي كه خودش خانه دار و ش��وهرش كارگر ساده
اس��ت و خانواده هر دو نيز مستضعف و ساكن روستا
هس��تند ،توان مالي الزم را ندارند به همين منظور از
خير و نيكوكار در اين امر خداپسندانه ياري
كليه افراد ّ
ميطلبيم تا خير دنيا و آخرت شامل آنان شود.

مدارك و مشخصات پزشكي این مادر دردمند و چشم به راه
یاری نیکوکاران و خ ّیران ،در دفتر مجله موجود است.

تا زندهايم قدر يکديگر را بدانيم

زلزل��ه و پسلرزههاي ويرانگر کرمانش��اه و متعاقب
آن در ته��ران ،تلنگ��ري بود تا مردم بيش��تر به خود
آيند.هنگام وقوع زلزله برخي از خانوادهها به پارکها
 گريختند .هنگامي که ديدند س��رد است ،برگشتند و
باک خودروهایش��ان را پر از بنزين کردند تا بتوانند
بخاري را روشن کنند و همانجا بخوابند؛ غافل از آنکه
خوابيدن در خودروي روشن ،خطر خفگي بويژه براي
کودکان را ب��ه همراه دارد .حتي اگر شيش��ه خودرو
پايين باش��د ب��از جريان هوا يک س��ويه خواهد بود و
خارج ميشود ولي هواي تازه به داخل نميآيد! (اصلًا
بگو کدام هواي تازه؟)
اينها همه مقدمهاي بود تا موضوع ديگري را خدمت
ش��ما عرض کنم .روزهاي گذش��ته يکي از همکاران
قديمي و بازنشس��ته ،س��وگوار يکي از عزيزانش بود،
وقتي ب��ه مجلس ترحي��م زندهياد رفت��م ،عدهاي از
همکاران بازنشس��ته و شاغل را ديدم که براي تسلي
خاط��ر بازماندگان ،حض��ور يافته بودن��د و برخيها
ه��م ميآمدند و ميرفتند .به اين نتيجه رس��يدم که
چقدر خوب اس��ت تا زنده هستيم با گذشت و رفاقت
و زدودن کينه و کدورت ،قدر يکديگر بيش��تر بدانيم
و چقدر برخيها با اينکه بازنشس��ته شدهاند ،آنقدر با
اخالق بودهاند که با اينکه س��الها در ميان ما نيستند،
د! برعکس کساني ديگر
کسي آنها را فراموش نمیکن 
 90سال است زندهاند ولي در دلها نيستند.
هفت��ه پي��ش يکي از هم��کاران خوب ک��ه در خوش
اخالقي زبانزد است گفت ،شنيدي فالني مرده .گفتم
او  50سال پيش مرده ،تو خبر نداري!
علي اکبر فرقاني  -خبرنگار اجتماعي اطالعات هفتگي

نامه به سردبير
ب��ا س�لامی گ��رم و صمیم��ی خدمت همه ش��ما
خوانن��دگان خ��وب و ارجمن��د مجل��ه اطالعات
هفتگی که همواره یار و همراه قدیمیترین نشریه
کش��ور بودهاید و با این درخواس��ت همیشگی از
شما خوانندگان عزیز که در همه ارتباطات کتبی
یا اینترنتی و تلگرامی از ذکر نام ،نش��انی و بویژه
شهر و دیار خویش دریغ نفرمایید.

٭٭٭

٭ ناصر پوریوسف
مطلبی را که از طرف آقای حس��ین بیضاییان
برایم فرس��تاده بودید خوان��دم .برای من هم
عجیب اس��ت که چط��ور در موسس��های ده
میلیون تومان پول گذاش��تهاید و پس از مدتی
یک میلیون تومان آن را برداش��تهاند و با کسر
ده درص��د پولت��ان را برگرداندهاند! آن هم به
این بهانه که هزینه وکالت وکیل است! من هم
معتقدم چنین رویّهای بویی از انصاف و عدالت
با خ��ود ندارد و امیدوارم بس��اط موسس��ات
اعتباری برای همیشه برچیده شود.
٭ ناصر حاتمي فر ـ انديشه
تصوي��ري از ورزش صبحگاه��ي در س��رماي
زمستان در شهر انديش��ه ،شهريار براي دفتر
مجله ارس��ال كردهايد كه در ص��ورت امكان
هفتههاي بعد آن را چاپ خواهيم كرد.
٭ حسن مرادي ـ؟
نامهاي سرگش��اده ب��ه رئيسجمهوري دكتر
روحاني ،در ارتباط با عدم توجه به خواس��تهاي
به حق مردم از ش��ما به دستم رسيد كه در آن
عن��وان كردهايد چندين بار ب��ه رئيسجمهور
نامه نگاري كرده ،ولي پاس��خي نگرفتهايد و از
اي��ن موضوع گاليهمند هس��تيد .البته بنده هم
با صحبت ش��ما همعقيده هستم .بی تردید اگر
توجه مس��ئوالن به مردم بيشتر شود ،بسياري
از مشكالت برطرف میشود چرا که بزرگترین
رمز موفقیت هر دولت و حکومتی جلب اعتماد
مردم به عن��وان یک س��رمایه اجتماعی مهم
است .موفق باشيد.
٭ احسان اله فقيهي ـ سمنان
سروده پردرد شما در ارتباط با زلزله كرمانشاه
به دستم رسيد كه آن را براي بررسي بیشتر به
بخش تماش��اگه راز ارجاع دادم اما با این حال
با هم بخشي از شعرتان را ميخوانيم:
ش��بانگاهي كه كرمانش��اه لرزي��د /در اعماق
زمين��ش بيمحاب��ا /غم فقدان تع��دادي دگر
ماند /درون قلبها پيوس��ته بر جا /چه مجروح
و چه مصدوم فراوان /كه ش��د در حال سرپايي
م��داوا و ...اميدوارم ديگ��ر چنين غمهاي تلخ و
جانسوزي بر دل مردم ننشيند .موفق باشيد.

