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غفلت از پاره های تن ایران عزیز!
«مــی گفت فــرزنــدم ســال ها با تــاش و تحمل
سختی های زیاد و کسب دو رتبه تک رقمی در
مقطع ارشــد و دکترای دانشگاه هــای دولتی
در یکی از رشته های علوم انسانی ،حاال باید
در به در دنبال کار بگردد .با امکانات همین
مملکت با کارنامه علمی قابل توجه «دکتر» شده
اما دریغ از این که حتی یک بار هم کسی سراغی
از او گرفته باشد .دو نوبت در فرایند جذب هیئت
علمی دانشگاه ها شرکت کــرد ولــی حتی به
مصاحبه هم دعوت نشد .دخترم می گوید جذب
در هیئت های علمی بیشتر برای خواص است
و تا آن ها باشند برای کسانی که زد و بند ندارند
جایی نیست ...اکنون من مانده ام با دخترم که
سال های زیاد بیدار خوابی کشید و استرس ها
تحمل کرد!حاال گاهی در تب و تاب مهاجرت
است و گاهی هم در خلوت ها و افسردگی هایش
می سوزد»...
احتماال مواردی از این قبیل را شما هم تاکنون
دیده یا شنیده اید .افرادی که با وجود توانمندی
های علمی و فنی اما حداقل جایگاهی هم ندارند
در مقابل «جریان همیشه در صحنه» که با رانت و
«آشنابازی» از همه موقعیت ها سر درآورده اند؛
حتی در هیئت های علمی دانشگاه ها.
در چنین شرایطی آیــا بــرای یــک جــوان نخبه
پرانگیزه جز «سرخوردگی» می ماند؟
رهبر انقالب روز گذشته در بخشی از سخنان
شان به ضرورت توجه و اجرای «سند راهبردی
کشور در امور نخبگان» اشاره کردند که به نظر
می رسد تمام کاستی های امروز در امر نخبگان و
فناوران علمی را باید در عدم تحقق این سند مهم
جست وجــو کــرد.بــدون شک توجه به جایگاه
نخبگان به ویژه نخبگان علمی برای هر دولت
و ملتی هم فرهنگ و تمدن بالنده و متعالی می
سازد و هم ثروت آفرینی و توسعه ایجاد می کند که
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چون وا نمی کنی گرهی ،خود گره
مباش!
این روزهــا وضع اقتصادی مردم واقعا سخت و
طاقت فرساست و شرایط معیشتی افراد عادی
جامعه به بدترین وضع ممکن و قابل تصور رسیده
است .هرگز طی همه این سال ها اوضاع مالی
طبقه متوسط و پایین تر از آن ،تا این اندازه فجیع
نبوده است.
تورم شدید و روزافزون ،محدودیت های ناشی از
تحریم ،سیاست های نادرست اقتصادی دولت،
خیانت و سوءاستفاده دانه درشت ها و عوامل
مختلف دیگر ،سرنوشتی تلخ را برای بسیاری از
شهروندان رقم زده است که آثار و نشانه های آن به
خوبی در فضای عمومی جامعه و در سطح کشور
مشاهده می شود.
اما در کنار همه فشارهای فراوان و تلخی های
ناگوار ،این که کسی از مسئوالن و مدیران کشور
این فاجعه را به روی خودش نمی آورد بدتر است!
شاید اگر کسی می آمد و صادقانه و شفاف به این
شرایط سخت اعتراف می کرد و به مردم می گفت
می فهمیم که شما چه می کشید! ما نیز همراه و

تحقق این موضوع بیش از هر موضوعی دو الزام
اساسی در مواجهه با این قشر دارد:
یک -نخبگان را بشناسیم ،قدر بدانیم و اجازه
ندهیم سرخورده شوند.
دو -توزیع عادالنه فرصت ها و به کارگیری
آن ــان در تخصص هــا و موقعیت هــایــی که
بیشترین کارآمدی را دارند.
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کدام توزیع عادالنه فرصت ها؟!

مــرور سیاست هــای کلی علم و فــنــاوری که
در ســال  1393بــرای اجــرا ابــاغ شــده است
همچنین در بــخــش قــابــل تــوجــهــی از سند
راهبردی کشور در امور نخبگان مصوب سال
 1391مــا را بــا اصــل «شناسایی نخبگان»
رو به رو می کند .اصلی که به طور مشخص در
سند راهبردی نخبگان به عنوان «اولین راهبرد
کالن» به آن تصریح شده است .راهبردی که از
مجریان امر خواسته با «استقرار نظام شناسایی
و هدایت نخبگان» مسیر وصول به این قشر و
شناخت آنان را فراهم آورد .حاال به نظر من و
شما به عنوان یک ناظر که احتماال در مجامع
علمی و دانشگاهی چند صباحی را سپری کرده
ایم یا ماجراهایی از قبیل نگرانی های آن پدر در
اول این یادداشت را شنیده ایم ،آیا شناسایی
نخبگان علمی دارای سیستم و فرایندی تعریف
شده و قاعده مند است؟
به نظر می رسد این موضوع نه تنها در حوزه های
علمی و فناوری که در بسیاری دیگر از بخش ها
همچون ورزش و دیگر استعدادها نیز چندان
جایگاه نظام مند و مشخصی در کشور ندارد به
طوری که وقتی یک برنامه تلویزیونی همچون
«عصر جدید» با چنین رویکردی پا به عرصه می
گذارد ،بسیار مورد توجه قرار می گیرد چرا که
جامعه با انبوهی از استعدادها و توانمندی هایی
از متن خود آشنا می شود که تاکنون آن را نمی
شناخته است.بنابراین بخش هــای سیاست
گذاری علمی و فناوری کشور با تمام اهتمامی که
تاکنون بر امر نخبگان داشته اند که امروز شاهد
رشد و نمو بسیاری از همین استعدادها هستیم
باید بپذیرد هنوز نتوانسته آن طور که باید طریق
مطلوب شناسایی و هدایت نخبگان را بیابد و
پیش بگیرد.

در یــک نگاه کلی آسیب عــدم تــوزیــع عادالنه
فرصت ها و امکانات بخش های قابل توجهی از
جامعه را فراگرفته است که ایجاد فرصت برای
بروز توانمندی نخبگان یکی از آن آسیب ها به
شمار می آید.
باید بپذیریم تا زمانی که این تفکر و روش بر بخش
هایی از جامعه حاکم باشد که آن آقازاده می تواند
در فــان شــورای راهــبــردی منطقه آزاد کیش
صاحب مسئولیت و جایگاه باشد اما بسیاری از
افراد دارای شایستگی به دلیل نداشتن امکان
«آشنابازی» نمی توانند به چنین موقعیتی برسند
به طور قطع نباید منتظر رشد و شکوفایی سیستم
ها باشیم.مرور حــرف و حدیث هــای بسیاری
از جوانان وقتی که با چنین اخباری در فضای
مجازی مواجه می شوند ،موید همین آسیب است
که تا موقعیت ها براساس ارزیابی سیستم های
شناسایی نخبگان و افراد توانمند توزیع نشود
در بر همین پاشنه خواهد چرخید!
از سوی دیگر توزیع نشدن عادالنه فرصت ها در
حوزه رسانه ها در حال گسترش است؛ امروز
رسانه ها به ویژه رسانه ملی اقبال بیشتری به
سلبریتی ها و ورزشــکــاران دارنــد تا نخبگان.
در واقع رسانه به این دلیل که نتوانسته است
مخاطب خــود را نسبت بــه اهمیت جایگاه
نخبگان ،مخترعان و دانشمندان آگاه سازد،
حاال به سرعت هر چه تمام تر در مسیر اشتباه
خود در حال حرکت است.
طبیعی اســـت اولــیــن آســیــب چــنــیــن فــضــا و
رویکردهای رسانه مغفول ماندن شأن و جایگاه
نخبه و نخبه پروری است.
آیا تاکنون از خود نپرسیده ایم چرا فرزندان
مان بیش از این که حسابی و سمیعی و کاظمی
آشتیانی را بشناسند آن فوتبالیست و بازیگر را
می شناسند؟
ما امروز برای آبادانی و سربلندی این سرزمین
بزرگ بیش از هر زمان دیگری نیازمندیم نخبگان
مان را که هر یک «پاره تن ایران عزیز» هستند قدر
بدانیم.چرا که غفلت از این موضوع مهم با تهی
کــردن جامعه از تولید فکر و اندیشه ،خسران
جبران ناپذیری را برجای می گذارد.

همدرد شماییم! آن وقت تحمل این سختی ها
برای مردم راحت تر می شد.
شاید بپرسید آیا بدتر از بدتر هم وجــود دارد؟
خواهم گفت :آری ،زیرا نه تنها مردم این اظهار
هــمــدردی را نمی شنوند و نمی بینند بلکه
برعکس ،شاهد تفاخر و تکاثر بخش هایی از
طبقات مرفه و بی درد جامعه هستند!
امیرمؤمنان(ع)دروظیفهرهبرانجامعهاسالمی
می فرمایند :باید سطح زندگی شان همسطح
پایین ترین طبقات جامعه باشد «کیال یتبیغ
بالفقیر فقره»تا فقر و ناکامی ،مــردم را آشفته
نسازد و به خشم نیاورد و به طغیان نکشاند!
حرمان و فقر حــرارت دارد و می سوزاند ،زخم
می زند و درد دارد اما وقتی فراگیر باشد باز قابل
تحمل است .ولی وقتی فقیر ببیند در پیش چشم
و کنار گوش او شکم هایی از فرط پرخوری ورم
کرده اند ،اما او برای درمان همسرش یا ثبت نام
مدرسه فرزندش درمانده است دیگر نمی تواند
تحمل کند.وقتی از رهبری جامعه و مرجعیت
اجتماعی سخن می گوییم جایگاه رسانه ملی از
همه باالتر است.
صدا و سیما برای افکار عمومی نقش امامت و
مرجعیت دارد و در این دوران تاریخی سخت
و دشــوار جامعه متأسفانه شاهد آن هستیم که
آگهی های بازرگانی صدا و سیما دارد بر روح و
جان مخاطب عمومی تازیانه می زند و زخم وارد
می سازد.

برای شکنجه زندانی گرسنه ،بوی کباب را به
مشامش می رسانند و جلوی چشمش می خورند
یا در مقابل زندانی تشنه آب می نوشند!
اینک برخی آگهی های بازرگانی سیما دقیقا
دارد همان نقش را بــرای خانواده های عموم
شهروندان ایفا می کند.
تلویزیون اکنون شده است وسیله ای برای کسب
درآمد بیشتر برخی صاحبان ثروت که بعضا برای
تجارت خود مالیات الزم را هم نمی پردازند و از
رسانه ملی برای افزایش ثروت خود بهره می برند
و رسانه ملی هم  -که اکنون تنها وسیله تفریح و پر
کردن اوقات فراغت عموم شهروندان است -هر
روز و هر ساعت روح و روان آنان و فرزندان شان
را به آتش می کشد و به طغیان و خشم وخروش
شان می کشاند.
پیش چشم گرسنگان خوردنی ها و نوشیدنی
های رنگارنگ را با آب و تاب فراوان و اثرگذاری
باال ،نمایش می دهد و  -بدون آن که کمترین
نظارت و کنترلی بر پخش محتوا و مفهوم آگهی
ها اعمال شود  -خانه ها و زندگی هایی را به آن
ها نشان می دهد که حتی در خــواب هم نمی
توانند ببینند!
آیــا دردمــنــد آگــاه و مسئول دانــایــی هست که
هشدارها را بشنود و به کار بندد ،تا اگر نمی تواند
گره از کار فروبسته وضع اقتصادی مردم بگشاید
الاقــل خــودش گره نباشد و دردی به دردهــای
مردم اضافه نکند؟

کدام شناسایی ،کدام نخبه پروری؟!

حجت االسالم والمسلمین مروی در افتتاحیه کنگره جهانی قلب:

توسعه و پیشرفتعلمی ،راهبرد مهمآستانقدس رضوی
حضور  700متخصص و جراح قلب و عروق از  18کشور جهان در مشهد

روز گذشته سومین کنگره جهانی قلب رضوی با
حضور  700نفر از متخصصان و جراحان قلب و
عروق از  18کشور جهان در بیمارستان رضوی
آغاز شد که تا  19مهر ادامــه دارد .طی سه روز
برگزاری این کنگره ،آخرین دستاوردها و تکنیک
های درمــان بیمار یهای قلبی در قالب ۲۰۰
سخنرانی ۲۲،عمل جراحی زنده و  ۱۲کارگاه
آموزشی ارائه خواهد شد.به گزارش «خراسان
رضوی» ،حجت االسالم والمسلمین احمد مروی
تولیت آستان قدس رضوی در مراسم افتتاحیه
این کنگره ،برگزاری کنگره جهانی قلب رضوی را
فرصتی مغتنم برای تبادل آخرین دستاوردهای
علمی معرفی و با اشــاره به جایگاه علم در دین
مبین اســام اظــهــار کــرد :یکی از مهم ترین و
برجستهترین راهبردهای آستان قدس رضوی،
راهبرد توسعه و پیشرفت علمی است .وی توجه
به پیشرفت و تعالی علم را راهبردی اساسی در
آستان قدس رضوی معرفی کرد و گفت :با عنایت
به انتساب آستان قدس رضوی به امام علی بن
موسی الرضا(ع) ملقب به عالم آل محمد(ص) و
توصیههای رهبری عظیم الشأن انقالب اسالمی،
یکی از مهم ترین و برجستهترین راهبردهای

آستان قدس رضوی ،راهبرد توسعه و پیشرفت
علمی است و این مهم همواره مورد توجه بنده
بوده و خواهد بود .ویافزود :آستان قدس رضوی
با تکیه برظرفیتهای عظیم علمی کشور ،جهان
اسالم و نیز استفاده بهینه از امکانات و تشکیالت
موجود و نیز ایجاد ساختارهای جدید در دستیابی
به توسعه و پیشرفت علم ،شتاب مضاعفی خواهد
داشت.وی با اشاره به آیات و روایاتی درباره تأثیر
قلب بر تعالی معنوی انسا نها گفت :سالمت
جسمانیقلبکهمرهونفعالیتهایدانشمندان
و استادان رشته پزشکی قلب است ،بستر و مسیر
را برای تعالی قلب ،رأفت و رسیدن انسان به مقام
اطمینان قلب مهیا می کند .وی با بیان این که
بسیاری از آموزههای دینی بر سالمت جسمی
استوار است ،تصریح کرد :علت تحریم بسیاری
از آشامیدنیها و خوردنیها در دین اسالم ،این
است که بــرای بدن و سالمت جسمی زیــان آور
هستند .در نگاه شریعت اسالم ،مسئله سالمت
جسمی آن قدر اهمیت دارد که در علم فقه به
صورت قاعده کلی در آمده و فقها معتقدند هرچه
برای جسم مضر است ،قطعا حرام است.تولیت
آستان قدس با اشاره به این روایت از امام باقر(ع)

که میفرمایند «هیچ دانشی چون جستن دانش
سالمت نیست» ،تاکید کرد :سالمت بدن مکمل
سالمت ذهن بوده و صحت جسم مقدمهای برای
معنویت درونی است و آستان قدس رضوی همان
گونه که برای تعمیق معنویت برنامهریزی میکند،
برای توسعه سالمت و ارتقای سالمت منطقه نیز
تالش میکند.وی افزود :مشهد الرضا(ع) کانون
معنویت دینی اســت ،چنان که کانون سالمت،
درمانگری و کانون اخالق پزشکی نیز باید باشد،
در این خصوص بنیاد سالمت آستان قدس رضوی
بنا دارد با استفاده از همه ظرفیتهای دانشگاهی
و مراکز درمانی و تحقیقاتی خود در راستای ارتقای
سالمت جهانی و خدمات درمانی منطقه ،نقشی
ممتاز و تأثیرگذار ایفا کند.همچنین در این کنگره
دکتر محمود شبستری رئیس بنیاد سالمت
آستان قدس رضوی نیز گفت :این کنگره میزبان
بیش از  40متخصص و جراح خارجی است که از
رؤسای انجمنهای علمی قلب و عروق و پزشکان
برجسته و درجــه یک جهان هستند ،امسال
حداقل  15مهمان بیشتر از سال گذشته در این
کنگره حضور دارند ....ادامه این خبر را در سایت
روزنامه مطالعه فرمایید.

حرف مردم
ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

پیامك2000999 :

•• نوشتید «گرانی با وجود آب رفتگی» می
خوام بدونم این عبارت غیر از دزدی معنی
دیگری هم داره؟
••پس ایــن کارکنان دارایــی چه کــاره اند.
کسی که پروانه کسبش راچندسال است
باطل کرده وفعالیتی نداره مالیات ارزش
افزوده چه را می خواهد پرداخت کند که هی
برایش پیامک می فرستید؟
••چرا نظارتی بر نرخ رهن و اجــاره منازل
نیست؟ مستاجرین با این اوضاع و شرایط
چه کارکنند؟!
•• یکی اززیباترین وپرکاربردترین دیالوگ
های ماندگاری که تاکنون خواندم دیالوگ
فیلم شــوالــیــه بــی ســریــاهــمــان اسلیپی
هالوبودخیلیخیلیبهجاوزیبابود.دستتون
دردنکنه.
••همین طورکه مخالفان حضورخانم هادر
ورزشگاه آتش به اختیارجلوی مجلس تجمع
برگزار می کنند آیا موافقین هم مجال تجمع
جلوی مجلس را دارند؟
••فساد وقتی درایــن مملکت ازتصدق سر
بعضی هانهادینه شد که پس ازجنگ به
خیلی ازصنایع اجازه داده شد در زیرزمین
ها کاالهایی بابرند آمریکا تولید شود تامثال
آمریکا را به زانو درآوریم.
••پسرمکالسچهارماستومعلماویککتاب
کمک آموزشی ریاضی معرفی کرده که قیمت
آن از پول تمام کتاب های درسی امسال آن ها
بیشتر است یعنی  50هزار تومان؟پس یک
دفعه اعالم کنند کتاب های درسی نخریم.
••گــزارش آرزوی زیــارت آن مادرشیروانی
راخواندم  .برای اطالع کمیته امداد حضرت
امام خمینی(ره) برای افرادتحت پوشش
مبلغ یک میلیون کمک هزینه سفرکربال می
پردازد که پس ازبازگشت پرداخت می شود.
••مشکل طــرح رجیستری و سامانه همتا
فقط گوشی هــای وارداتـــی جدید نیست
بلکه خیلی از گوشی های مربوط به چند
ســال قبل از طــرح هم از کــار افــتــاده انــد و
کسی جــواب گــوی مــردم نیست  .از آقای

ایتا،

آیگپ ،

سروش9033337010:

رئیسی درخواست داریم به مشکالت ما هم
رسیدگی کنند.
••چرافروش قرص استامینوفن دربقالی
روس ــت ــا ک ــه بــانــزدیــک تــریــن داروخـــانـــه
کیلومترهافاصله دارد تداخل صنفی است
وکلی جریمه می شــود؟ امادرشهر هاکه
قدم به قدم دکه ها ی مطبوعات وجوددارد
درسوپرمارکت روزنامه می فروشندوتداخل
صنفی محسوب نمی شود؟
••«و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه» به
فرموده خداوند ابتدا تربیت سپس تعلیم،
یعنی «پرورش و آموزش» که به اشتباه گفته
می شود «آموزش و پرورش» ،به علت وجود
کنکور و کالس های تست زنی در بعضی
مــدارس کال فقط بحث آمــوزش اســت و از
پرورش خبری نیست!
••باتوجه به تغییرات مکرر تعداد افرادخانوار
به نظرمی رسد برای ثبت وحذف نام مداوم
افرادمستحق دریافت سود سهام عدالت،
تشکیل سازمانی دراین زمینه مثل سازمان
هدفمندی یارانه هاواجب وضــروری است
تامردم برنامه های شان را به آن ارجاع دهند
وسرگردان نباشند.
••خراسان جان ،کاش روزانه صفحه ای را
به طنزی تلخ و گزنده اختصاص داده بودی!
در باره زندگی ما بدبخت و بیچاره های بی
پول بی آشنا!
••آقای اصفهانیان با مدیریت ضعیف خودش
در کمیته داوران باعث شد بهترین داوران
تاریخ ایــران صحنه قضاوت را تــرک کنند
افــرادی مثل ترکی ،فغانی ،کامرانی فر و
سخندان دیگر تکرار نخواهند شد.
••در کــجــای دنــیــا نـــام مــحــصــوالت شــان
را به زبــان دشمنان شــان تغییرمی دهند
تا مثالصادرکنند!درحالی که صــادرات
دارای دووجــهــه صـــدور جنس ایــرانــی و
صدور زبان وادبیات فارسی است تامصرف
کننده خارجی رامجبورکند معنی اسم
کاالرابفهمدامانمی دانم فرهنگستان زبان
وادب فارسی و وزارتــخــانــه هــای مربوطه

نمابر05137009129 :

مشغول چه کــاری هستندکه محصوالت
صــد در صــد ای ــران ــی بــا اســامــی بــارلــی،
باراکا،بیسکوتک ،اویال،مکنزی ،السی
من ،اکشن،مای بیبی ،هافمن و ...را شبانه
روز در تبلیغات صداوسیماملت بایدتحمل
کنندوصدای کسی هم درنیاید که چرا نام
این محصوالت،اجنبی وغیرفارسی است.
••آقــای زنگنه میلیون ها کــارت سوخت را
ازرده خارج کرد و حاال دوباره همان تعداد
کارت سوخت صادر و صدها میلیارد تومان
به کشور خسارت وارد کرد همچنین وقت
مردم را هدر داد و استرس به آن ها وارد کرد
بنابراین خسارت وارد شده به کشور را باید
ایشان از جیب مبارک خودش پرداخت کند.
••چند روز پیش در صفحه حــوادث نوشته
بودید بنگاه امالکی به نام جمعه به خانمی
تجاوز کرده .کاش می نوشتید که او مهاجر
بوده .چرا بنگاه ها را بدنام می کنید؟
••هفته نیروی انتظامی مبارک بــاد ،نظم
وامنیت کشورمدیون شماست.
••در عجبم از کسانی که چیزی با عنوان
مالقات با کدخدا را مطرح می کنند مگر
تاریخ را مرور نمی کنند که ما چقدر از این
کارها ضرر کردیم؟ دوستان! ما فقط با اسالم
و استقالل از اجانب ،به عزت و پیشرفت می
رسیم و این موضوعی ثابت شده است؛ غالب
مشکالت ما مربوط به اشــکــاالت داخلی
خودمان است.
••مسعود پزشکیان شما به جــای تشویق
مردم به اغتشاش حقوق کارگران را پرداخت
کنید .شما به فکر معیشت مردم باشیدشما
بیت المال مسلمین را غارت نکنید مردم از
امثال شماها گالیه دارند .مردم انقالب را
دوست دارند.
•• این قدر در فیلم و سریال ها از مضر بودن
مواد مخدر دیدیم که اعصابمان خردشده
و حــاال در شهر خــرده فــروشــان به راحتی
پخش می کنند .خانمی که از روستا برای
کار آمده بود گفت شوهرش معتاد شده این
چه وضعیه !

خط و نشان دادستان شیروان برای مخالن نظم و امنیت

نزاع خونین ۳برادردر بیمارستان
دادستان عمومی و انقالب شیروان خطاب به
افــرادی که با درگیری خونین در بیمارستان
آیت ا ...هاشمی شیروان باعث برهم زدن نظم
و آرامش در این مرکز درمانی شدند خط و نشان
کشید و از برخورد سخت قانون با خاطیان خبر
داد« .هدایتی نیا» با بیان این که شیروان به عنوان
یکی از شهرهای امن استان و کشور به هیچ وجه
اقدامات افراد معدود برای ایجاد اخالل در امنیت
باالی این شهر را برنمی تابد در خصوص ماجرای

هفتتیرکشیفردیدربیمارستانشیرواناظهار
کرد :در پی درگیری سه برادر بر اثر اختالفات
مالی در این شهر افــراد مجروح به بیمارستان
منتقل شدند .پس از انتقال افراد مجروح یکی از
برادران درگیر در این اختالف همراه با دوست
خود دوباره دربیمارستانحاضرشدندو درگیری
را آغاز کردند که در این حین همراه او با اسلحه
کلت غیرمجاز به پای یکی از طرفین درگیری
شلیککردوباعثایجاداخاللدراینبیمارستان

شد .وی افزود :دادستانی شیروان این اقدام را به
مثابه اخالل در نظم و امنیت شهر شیروان تلقی
کرده و بر این اساس رسیدگی به این پرونده را
در اولویت کاری خود قرار داده است .گزارش
خبرنگار ما حاکی است ،یکی از برادران درگیر در
این ماجرا که در بیمارستان اقدام به چاقوکشی و
همراهاوتیراندازیکرده،عضوسابقشورایشهر
شیروان بوده است .روز گذشته شورای تأمین
شیروان این حادثه را بررسی کرد.

هشتمین سالگرد یک سفر پر برکت

خاطرات ناگفته سفر رهبر انقالب به خراسان شمالی
اسدی -موسم مهر بود که بوی مهر در استان
پیچید و چشمان این دیار را روشن کرد .هفت
سال پیش خبری از راه رسید و دل ها را شادمان
کرد و شوری عجیب بر پا شد 19 .مهر  91بود
که مقام معظم رهبری به خراسان شمالی سفر
کرد؛ سفری تاریخی ،پر از خاطرات ناب و لبریز
از برکت 19 .مهر روزی بود که خورشید دو بار
در بجنورد طلوع کــرد .این گــزارش روایــت آن

هایی است که خاطراتی ماندگار از دیدار یار را
دردفترزندگیخودنگاشتند .آیتا«...یعقوبی»
نماینده ولی فقیه در استان آن روزها چند ماه
بیشتر از آمدنش به استان نمی گذشت .امام
جمعه بجنورد ،خاطرات خود از آن روزها را در
کتابی به نام «مه ِر ماه» منتشر کرده است؛ آن چه
می خوانید بخشی از خاطرات اوست« .تاریخ
 91.4.24را نشان می داد .در قم مشغول تعمیر

منزل مسکونی ام بــودم .زنگ تلفن همراهم
به صدا درآمــد .معاون محترم امور شهرستان
هــای شـــورای سیاست گـــذاری ائــمــه جمعه
کشور حجت االســام و المسلمین ابراهیمی
پشت خط ،سالم واحــوال پرسی کرد و گفت:
مدارک ،سوابق و تألیفات هرچه داری به سرعت
بفرست که شورای سیاست گذاری الزم دارد.
ادامه این خبر را در سایت روزنامه مطالعه فرمایید.

در ششمین جلسه دادگاه قطعه ساز بزرگ مطرح شد

رشوه سازمان یافته گروه عظام بهکارمندان گمرک
ششمین جلسه دادگــاه رسیدگی به پرونده
«گــروه عظام» به اتهام قاچاق سازما نیافته
و حرفهای قطعات خــودرو در شعبه چهارم
دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخالل گران
و مفسدان اقتصادی در شرایطی برگزار شد
که نحوه نفوذ این گــروه در برخی گمرکات
و رشــوه های متهمان پرونده بــرای ترخیص
کاالها در این جلسه تشریح شد.به گزارش
میزان ،در ابتدای جلسه ،عباس ایروانی با
حضور در جایگاه گفت :به دلیل صحبتی که
دیروز در انتهای جلسه رخ داد و تهمتی که به
سخنگوی دولت زده شده بود از محضر دادگاه
عــذرخــواهــی میکنم مــن عصبانی شــدم.
همین جا از نماینده دادستان هم عذرخواهی
میکنم .در ادامه حامد خاتمیپور به عنوان
یکی از متهمان پــرونــده گــفــت :بــه عنوان
ترخیص کار فعالیت کــرده ام و تنها دغدغه
ام انجام فرامین مدیران بــوده تا خط تولید
متوقف نشود .هر روز ترخیص نشدن کاال

موجب توقف خطوط میشد و فقط به عنوان
یــک ترخیص کــار بــه دنــبــال ترخیص فــوری
بــــــوده ام.وی بــــا اشـــــــاره بــــه ایـــــن کــه
ترخیصکاران هر لحظه تهدید می شوند که
کارشان را از دست می دهند ،برای ترخیص
کــاال مجبور بــودیــم هزینههای کــارگــری و
نگهبانی بدهیم من دقیق ًا رقمها را نمیدانم
اما هر هزینهای که کــرد هام با شرکت بوده
اس ــت .قــاضــی پرسید :رش ــوه را بــه دستور
سلسله مراتب مدیران گروه انجام میدادید
یــا خــودســر .متهم پاسخ داد :مــن درآمــدی
نداشتم ،به دستور و با درآمــد شرکت این
کار انجام میشد و من فقط تشریفات کاال
را انجام مـیدادم.قــاضــی پرسید :گفتهاید
پرداخت رشوه به کارمندان گمرک از طرف
آقایان حسام خاتمیپور و محمد خاتمی پور در
گمرک فرودگاه امام خمینی (ره) انجام شده،
البته این ها احضار شده و موضوع دریافت
رشوه را تأیید کردهاند اسامی تعداد زیادی از

کارمندان گمرک نیز اعالم شده که دستگیر
نشده و به دادسرا نیامد هاند ،به چه تعداد از
کارمندان گمرک رشوه میدادید؟ متهم پاسخ
داد :من خبر نــدارم .قاضی گفت :فهرست
آن ها موجود است .متاسفانه تعداد زیادی
از کارمندان گمرک آلوده شده اند.نماینده
دادستان گفت :دستنویسی در شرکت شما
وجــود دارد که سه میلیون ریــال به صفریان
جانشین معاونت در فرودگاه امام خمینی(ره)
رشــوه پرداخت کــردهایــد ،در واقــع پرداخت
رشوه به صورت سازمان دهی شده بوده است.

