
دكتر سعيد جليلى در ديدار فعاالن شركت هاى دانش بنيان خراسان رضوى:

ديوان ساالرى دولتى، تهديدى براى پيشرفت كشور است
��ر

احمد فيــاض  عضو مجمع تشــخيص 
مصلحت نظام در جلسه با نمايندگان برخى از 
شركت هاى دانش بنيان خراسان رضوى، ظهور 
يك قدرت تمدن ساز جديد را عامل هراس و 

نگرانى غربى ها بر شمرد.
به گــزارش خبرنگار ما، دكتر ســعيد جليلى 
صبح ديروز در جلســه هم انديشى با مديران 
و نمايندگان شــركت هاى دانش بنيان استان 
خراســان رضوى با ذكر خاطره اى از مواجهه 
خود با خاوير ســوالنا - مسئول وقت مذاكرات 
1+5 بر سر مسائل هسته اى ايران- اظهار كرد: 
سختگيرى غربى ها بر سر مسائل هسته اى با 
اين عنوان كه ايران مى خواهد يا مى تواند بمب 
هسته اى بســازد؛ بهانه اى بيش نيست و خود 
غربى ها نيز به بهانه جويى هاى شان اذعان دارند. 
وى افزود: ســوالنا در پاسخ به اين سؤال كه بر 
اساس گمانه زنى هاى غربى ها با فرض درستى 
ساخت بمب هسته اى، ايران چند بمب مى تواند 
بسازد؛ گفته، كه احساس مى كنيم ظرف چند 

ماه ايران بتواند يك بمب هسته اى بسازد!
وى ادامه داد: سؤال اينجاست در حالى كه آمريكا 
به تنهايى بيش از 5000 كالهك هسته اى فوق 
پيشرفته دارد و بقيه كشورهاى مذاكره كننده 
هم به تناسب همين ميزان كالهك هسته اى 
دارند، چرا بر سر مسائل هسته اى با ايران بر سر 
ميز مذاكره مى نشينند؟ در حالى كه فعاليت هاى 
هسته اى ايران مورد تأييد آژانس هسته اى است 
و دوربين هاى نظارتى نيز مراحل غنى سازى را 
رصد مى نمايند. چرا اين حساسيت ها نسبت به 
كشورهايى مانند هند و پاكستان كه داراى بمب 

هسته اى هستند؛ نيست؟!

 احساس خطر غربى ها
رئيس سابق گروه مذاكره  كننده هسته اى ايران 
با كشورهاى غربى خاطرنشان كرد: غربى ها از 
ظهور يك قدرت نوظهور تمدن ساز احساس 
خطر كرده و دست به بهانه جويى مى زنند. اين 
قدرت البته ساخت بمب هسته اى نيست،بلكه 
ظهور قدرت در تمامى عرصه هاست. آن ها اين 
قدرت تمدن ساز جديد را رقيب خود يافته در 
حالى كه طى چند قرن در حوزه تمدنى رقيب 

جدى نداشته اند.
عضو مجمع تشــخيص مصلحت نظام در اين 
جلسه تصريح كرد: انديشــه اگر امتداد يابد و 
تبديل به عرصه هاى واقعى شود، مى تواند تمدن 
سازى كند. غربى ها احساس كرده اند كه ايران 
با تمام فراز و نشيب هاى 40 ساله اش در حال 
شــكل گيرى يك تمدن جديد با انديشه هاى 
متفاوت اســت و اكنون مظاهر اين انديشه در 

عرصه هاى مختلف بروز پيدا كرده است.

 علت ترور دانشمندان هسته اى
جليلى در ادامه گفت: در مذاكرات هســته اى 
تمام ســعى و تالش شــان اين بود كه اجازه 
ندهند ما روى پاى خود ايســتاده و پيشرفت 
نماييم. آن ها حتى از تحريم، تخريب و ترور نيز 
دريغ نورزيدند. علت ترور دانشمندان هسته اى 

ما ريشه در همين استراتژى دارد.
وى در واكاوى داليل عقب نشينى غربى ها بر 
سر مسائل هسته اى خاطرنشان كرد: در سال 
88 در ژنو2 گفتند نبايد ســوخت 20 درصد 
داشته باشيد؛ ما سوخت 20 درصد را براى 850 
هزار بيمار و توليد دارويى مى خواستيم. پيشنهاد 
داديم وقتى اجازه غنى سازى نمى دهيد الاقل 
به ما بفروشيد و در اختيار ما بگذاريد، اما آن ها 
با درك نياز ما تالش كردند جهت امتياز گيرى 

ما را جلو بياورند. سعيد جليلى افزود: در همان 
ژنو 2 وقتى خطاب به مذاكره كنندگان گفتيم 
حال كه نمى فروشيد پس خودمان مى سازيم 
يكى از اعضا با تمسخر و لبخند كنايه آميزى 
گفت؛ اگر مى توانيد برويد بسازيد!. تصور آنان بر 
اين مبنا بود كه ساخت آن كار آسانى نيست، 
اما همين شهيد شــهريارى و تيم همراه شان 

اين مهم را انجام دادند. به همين دليل شهيد 
شــهريارى را ترور كرده و به شهادت رساندند. 
پس از اين اقتدار هسته اى دشمن خود به خود 
عقب نشينى كرد و آنجا بود كه در ژنو 3 براى 

20 درصد پاى ميز مذاكرات آمدند.
وى كه در جمع نمايندگان شركت هاى دانش 
بنيان و در محل گروه مهام شرق سخن مى راند؛ 

گفت: اين قدرت بايد در تمامى عرصه ها تكثير 
شــود تا منجر به ظهور قدرتى شود كه آنان از 
همان مى هراســند. وقتى در صنايع موشكى 
پيشرفت حاصل مى شــود؛ به طريق اولى نيز 
مى توان در ســاير صنايع مانند خودروسازى، 
نفت و برق و... نيز پيشــرفت كرد. عامل توليد 
قدرت نيز شناخت منابع و توان داخلى و تكيه 

بر داده هاى داخلى است.
نماينده رهبرى در شــوراى عالى امنيت ملى 
تأكيــد كرد: ماشــين ديوان ســاالرى دولت 
تهديدى براى پيشــرفت كشــور است و بايد 
اصالح شود. بى تفاوتى نيز اين مسير پيشرفت 
را كند مى نمايد. اصحاب صنايع بايستى از سوى 
دســتگاه هاى متولى مورد حمايت جدى قرار 
گيرند و موانع توليد مرتفع شود. بودجه 380 
ميليارد تومانى دولت براى دستگاه هاى اجرايى 
منحصر به هزينه هاى جارى نيست بلكه بايستى 

براى تسهيل روند پيشرفت كشور هزينه شود.
وى تصريح كرد: يكى از بحث هاى بسيار مهم؛ 
شناخت مسئله اســت. مسئله هاى كاذب براى 
انقالب آفت اســت و مسائل اصلى را به حاشيه 
مى برد. اوايل دهه هفتاد در شوراى عالى امنيت 
كشــور مسئله بدهكاران بانكى مطرح شد و در 
گزارشى كه آمد متوجه شديم 11 هزار ميليارد 
معوقه بانكى تنها متعلق به 23 نفر است كه هيچ 
كدام اهل توليد و صنعت نبودند. يك نفر تنها 
52 شركت ثبت كرده بود كه هيچ كدام ماهيت 
صنعتى نداشت. هفته گذشته در جلسه اى كه 
اسناد آن موجود است متوجه شدم شركتى كه 
به بهانه خصوصى سازى واگذار شده، شخصى؛ 
اين شركت مهم توليدى و صنعتى را به قيمت 
كمتــر از يك پرايد خريدارى كرده و از كنار آن 
صدها ميليارد وام گرفته و سپس آن را رها كرده 
است. سعيد جليلى گفت: ناگفته نماند اين مسائل 
مربوط به اين دولت و آن دولت نيست و چپ و 
راست نمى شناسد. چه بسا اگر بنده هم در رأس 
دولت مى بودم همين مسائل بود. منظور اينكه 
عده اى فرصت طلب هميشه بناى سوءاستفاده 
دارند. در مقابل شــركت هايى هم حضور دارند 
كه خالصانه كار جهادى مى نمايند. شركت هايى 
كه باوجود موانع موجود اما همچنان با شــعار 
«مامى توانيم» پيش مى روند. چگونگى تكثير اين 
مدل هاى جهادى بايد تحليل و واكاوى شود و 

موانع حضور برطرف شود. 

در حوالى امروز2

معاون اداره كل اوقاف و امورخيريه خراسان رضوى 
در گفت و گو با قدس عنوان كرد
  گردشگرى بقاع متبركه 

در راستاى گردشگرى زيارتى 

سرورهاديان: معاونت بهــره ورى اقتصادى موقوفات اداره كل 
اوقاف و امورخيريه خراسان رضوى گفت:استان خراسان ظرفيت 

گردشگرى زيارتى بقاع متبركه را دارد.
مرتضى حقيقى در گفت و گو با خبرنگار ما افزود: استان خراسان 
دركنار گردشگرى از بارگاه ملكوتى ثامن الحجج(ع) داراى ظرفيت 

گردشگرى زيارتى بقاع متبركه است.
وى ادامه داد: اســتان خراسان داراى 304 بقعه است اما با وجود 
اين بضاعت، متأسفانه برنامه جامعى براى زائران پس از ورود به 
مشهد و مشرف شدن به حرم نداريم. وى خاطرنشان ساخت: بايد 
دربحث تقويت زيارت بقاع متبركه جدى تر بينديشيم وبه اعتقاد 
من، در سيستم گردشگرى از شــاخص هاى اين امر در استان، 

 حمل و نقل مناسب است كه بايد اين مهم انجام شود.
معاونــت بهره ورى اقتصادى موقوفات درادامه با اشــاره به بقاع 
متبركه درسايرشهرهاى استان خراسان اظهار داشت:با توجه به 
بقاع متبركه اى كه در نيشــابور، كاشمر، قوچان، گناباد و...وجود 
دارد، مى توان اين نوع گردشگرى را پى گرفت و اين درحالى است 
كه در چند بقعه متبركه چون ميامى، امامزاده حمزه، امامزاده سيد 
مرتضى در كاشمر و امامزاده عابد در كاخك به صورت پايلوت در 

حال اجراى اين طرح هستيم.

رئيس سازمان حج و زيارت خراسان رضوى عنوان كرد
  آمادگى صدور روزانه 6000 رواديد 

براى زائران اربعين 
قدس آنالين: رئيس حج و زيارت خراسان رضوى با بيان اينكه 
تاكنون 23 هــزارو 372 نفر در قالب 11 هزار و 690 گروه براى 
زيارت اربعين از استان ثبت نام كرده اند، گفت: روزانه امكان صدور 
6000 رواديد از ســوى سازمان حج و زيارت استان براى زائران 

اربعين فراهم است. 
جواد شــاد گفت: در حال حاضر ميزان ثبت نام زائران نســبت 
به سال گذشته عقب اســت. اين مسئله از يك طرف با مسائل 
اقتصادى و از طرف ديگر با مسائل مربوط به حوزه اطالع رسانى 

مرتبط است.
وى افزود: صدا و سيما هنوز برنامه خاصى در راستاى اطالع رسانى 
و تبليغ سفر اربعين انجام نداده است؛ بنابراين از اين دستگاه تقاضا 

مى شود تا در اين راستا اقدام مناسب را ترتيب دهد.
رئيس حج و زيارت خراسان رضوى عنوان كرد: از ابتداى بازگشايى 
سامانه سماح تاكنون 23 هزار و 372 زائر در قالب 11 هزارو 690 

گروه در استان خراسان رضوى اقدام به ثبت نام كرده اند.
وى ضمن تأكيد بر صدور ويزا در مشهد و ممانعت از ايجاد دفتر 
در ساير شــهرها اظهار كرد: اين اقدام براى جلوگيرى از صدور 
ويزاى تقلبى از سوى برخى سودجويان انجام شده است؛ ضمن 
اينكه دفاتر جذب زائران براى سفر اربعين در مناطق حاشيه شهر 
فعال شده است.رئيس سازمان حج و زيارت خراسان رضوى بيان 
كرد: روزانه آمادگى صدور ويزا براى 6000 زائر فراهم است؛ ضمن 
اينكه بيمه كردن عوامل موكب ها مورد تأكيد ماست كه از سامانه 

سماح صورت مى گيرد.

براى خدمت رسانى به زائران عتبات عاليات در 
اربعين صورت مى گيرد 

  جابه جايى روزانه 18 هزار نفر توسط 
اتوبوسرانان مشهدى در مسير نجف 

قدس: قائم مقام ســتاد اربعين و زيارت شهردارى مشهد گفت: 
100 دســتگاه اتوبوس اعزامى از شهردارى مشهد براى خدمت 
رســانى به زائران اربعين در عراق، روزانه 18 هزار نفر را در مسير 

220 كيلومترى شوملى، ديوانيه و نجف جابه جا خواهند نمود.
حسين حسامى در جلسه آموزشى و فرهنگى خدام الحسين(ع) 
كه با حضور اتوبوسرانان منتخب براى اعزام به عراق جهت خدمت 
به زائران اربعين حسينى در تاالر شهر برگزار شد، اظهار داشت: 
رويداد جهانــى و ميليونى اربعين، رويدادى توحيدى و منحصر 
به فرد اســت و رويدادى كامالً مردمى كه در جغرافياى جهانى 
صــورت مى گيرد. وى ادامــه داد: با اعزام ايــن كاروان در حوزه 
خدمات شــهرى و حمل و نقل به زائران اربعين در كشور عراق 
خدمت رسانى خواهيم نمود كه در اين راستا، 600 نفر از پاكبانان، 
250 نفر از اتوبوسرانان و 100 نفر نيز عوامل اجرايى عهده دار ارائه 

خدمات در ايام اربعين خواهند بود.
وى گفت: با استقرار پاكبانان، نظافت 18 كيلومتر از خيابان هاى 
اطراف حرم براى جمع آورى حدود 350 تن زباله، هر روز در نجف 
اشرف انجام مى شود. پاكبانان بيشتر زيارت اولى بوده و يا به عنوان 
پاكبانان نمونه و به صورت تشويقى در اين كاروان حضور يافته اند 

كه فرايند گزينش نيز انجام شده است.
وى بــا اشــاره به اينكه صبــح روز 26 مهرماه جــارى، كاروان 
خدام الحسين(ع) شهردارى مشهد حركت خود را به سوى عراق 
آغاز خواهند كرد، ادامه مى دهد: مســير شوملى، ديوانيه و نجف 
كه مسيرى 220 كيلومترى است توسط اتوبوسرانان شهردارى 
مشهد پوشش داده شده و پيش بينى مى شود روزانه 18 هزار نفر 

از زائران توسط اين اتوبوس ها جابه جا شوند. 
حسامى ادامه داد: از شام اربعين، حركت اين كاروان در سه بخش 
به سوى مشهد آغاز مى شود تا هيچ خللى براى خدمت رسانى به 

زائران دهه آخر صفر در مشهد ايجاد نشود. 

معاون بازرسى و نظارت سازمان 
صنعت، معدن و تجارت خبر داد

  مراكز اقامتى با 210پرونده 
در صدر تخلفات اصناف خراسان رضوى

هاشم رسائى فر: رئيس اتاق اصناف مشهد گفت:در چند ماه 
اخير با توجه به مشــكالتى كه به صورت بين المللى يا داخلى 
يا سياســت هاى ارزى به وجود آمده است، يكسرى التهابات در 
بازارايجاد شــده كه براى كنترل و جلوگيرى آن طرح هايى را با 
همكارى اتحاديه ها و مردم اجرا كرديم كه اجراى اين طرح ها در 
ايام بخصوص مثل دهه اول محرم يكى از اين نمونه ها بوده است. 
محمود بنا نژاد اظهار داشت: در طرح نظارتى ويژه تابستان امسال 
545 گشت و بازرســى مشترك با ساير دستگاه هاى نظارتى از 
صنوف مختلف در مشهد انجام و 4436 واحد صنفى بازرسى شد. 
در اين مدت 5562 فقره تخلف شناسايى و 2879 پرونده شكايت 
مردمى و 993 پرونده تخلف در مجموع به ارزش 40 ميليارد ريال 

در مشهد تشكيل شد.
وى اظهار داشت: از بين شكايات از واحدهاى صنفى 505 فقره 
جلب رضايت انجام و 11 ميليــارد و 600 ميليون ريال وجه به 

شاكيان برگشت داده شد.
وى با اشــاره به فعاليت 97 اتحاديه در مشهد گفت: با همكارى 
اتحاديه ها در 6 ماه گذشته اقدامات مناسبى براى كنترل و تنظيم 
بازار انجام گرفت و برخى اقدامات منجر به كاهش تعرفه الستيك 
از ســوى دولت و همچنين تفويض اختيار تأييديه نخست ثبت 

سفارش كاال به مسئوالن استانى داده شد.
رئيس اتاق اصناف مشهد گفت: طرح ويژه نصب برچسب قيمت 
بر روى كاالها با همكارى اتحاديه ها در شهر مشهد اجرا شد كه در 

كاهش قيمت ها و جلوگيرى از گرانى نقش مهمى داشت.
وى اظهار داشت: براى برخى كاالها تقاضا بيش از حد انتظار بود 
و همين تقاضاى كاذب باعث گرانى شد به عنوان مثال تقاضا در 
حوزه لوازم خانگى در چند ماه اخير به نحوى شد كه فروشندگان 

به سوى پيش فروش اين نوع كاالها سوق يافتند.
بنا نژاد همچنين از برگزارى جشــنواره فروش كلى در مشــهد 
در روزهاى غير پيك مســافر خبر داد و افزود: در نظر داريم اين 
جشــنواره از 20 آبان تا 20 آذر ماه در مشــهد برگزار شود كه 
طى آن دستگاه هاى اجرايى مختلف بويژه مجتمع هاى تجارى 
و شــركت هاى هواپيمايى كاالها و خدمــات خود را با تخفيف 
ويــژه عرضه مى كنند كه اميدواريم بــه مانند تجربه خوبى كه 
جشنواره هاى كيش و قشم در اين زمينه داشتند ما نيز اين مورد 
را در مشهد تجربه كنيم. معاون بازرسى و نظارت سازمان صنعت، 
معدن و تجارت خراســان رضوى نيز گفت: طى سه ماه گذشته 
براى صاحبان 15 انبار در اين اســتان به دليل مقاومت آنان در 

مقابل توزيع كاالهاى انبار شده، پرونده قضايى تشكيل شد.
على باخرد افزود: در مدت ياد شده 750 فقره بازرسى از انبارهاى 

استان انجام شد كه ماموران در 58 انبار ظن به احتكار داشتند.
وى اظهار داشت: صاحبان 43 انبار از اين تعداد نسبت به توزيع 
كاالى انبارها در بازار مصرف اعالم آمادگى كردند كه براى آن ها 

پرونده قضايى تشكيل نشد.
وى اظهار داشت: در نيمه نخست امسال 244 هزار فقره بازرسى 
از بازار استان انجام شد كه منجر به تشكيل 15 هزار پرونده تخلف 
گرديــد كه از اين تعداد مراكز اقامتى با 3900 فقره بازرســى و 
210 پرونده تخلف، بيشترين تخلفات را در بين صنوف به خود 
اختصاص دادند. وى گفت: براســاس گزارش ستاد خدمات سفر 
خراســان رضوى، در 6 ماه گذشته 25 درصد پروازهاى مشهد و 
تعداد زائران ايرانى در مراكز اقامتى استان كاهش يافته، اما تعداد 

زائران خارجى پنج درصد افزايش داشته است.
معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوى با اشاره به 
ثبت اطالعات 31 هزار انبار استان در سامانه جامع انبارهاى كشور 
افزود: هنوز تعدادى از صاحبان انبارهاى خصوصى استان اطالعات 
انبارهاى خود را در اين سامانه ثبت نكرده اند؛ بنابراين در صورت 
كشــف كاالهاى آنان در زمان جابه جايى، كاالهاى داخلى آن ها 
حكــم احتكار و كاالهاى خارجى آنان نيز حكم قاچاق را خواهد 
داشت. وى اظهار داشت: سامانه جامع انبارهاى كشور به سامانه 
راهدارى و ســامانه بيمه متصل شده است و بايد همه انبارهاى 
اســتان در اين سامانه ثبت شود در غير اين صورت صاحب انبار 

نمى تواند كاالى خود را جابه جا كند.

  90 درصد زكات 
در امور محرومان هزينه مى شود

قدس:معاون مشاركت هاى مردمى كميته امداد خراسان رضوى 
ميزان جذب زكات اين نهاد در 6 ماهه نخســت امســال را 13 
ميليارد و 600 ميليــون تومان عنوان كرد و گفت: 90 درصد از 
زكات جذب شده شــامل 12 ميليارد و 310 ميليون تومان در 

امور محرومان و باقى آن در بخش پروژه هاى عمرانى هزينه شد.
سلمان دانشور، با اعالم اينكه در خراسان رضوى بيشترين بخش 
هزينه كرد زكات به امور محرومان اختصاص داده شــده است، 
افزود: 48 هزار و 96 فعاليت محروميت زدايى شامل تهيه جهيزيه، 
امور درمانى، تحصيل، آزادى زندانيان، ســاخت، تأمين و تعمير 
مسكن و معيشت نيازمندان با استفاده از زكات جمع آورى شده 
انجام شــده است. دانشور بيان كرد: يك ميليارد و 300 ميليون 
تومان اعتبار به منظور اجراى 30 پروژه عمرانى هزينه شده است 
كه شــامل ساخت 6 مســجد، يك خانه عالم، 2 حسينيه و 21 
پروژه ديگر مى شــود. دانشور اعالم كرد: از 1320 روستاى داراى 
اقالم مشمول زكات در استان فقط 742 روستا نسبت به اداى اين 

فريضه الهى به كميته امداد اقدام مى كنند.

ا�بار

پنجشنبه 19 مهر 1397
 1 صفر 1440 11 اكتبر 2018  
سال سى و يكم  
شماره 8803  ويژه نامه 3188 

حركت هاى جهادى نبايد جناحى وحزبى باشد
علــى محمدزاده:نماينده مقام معظم رهبرى در شــوراى عالى امنيت ملى گفت: 
حركت هاى جهادى بايد بر اساس باور جهادى باشد كه هيچ وابستگى حزبى و جناحى 

نداشته باشد.
سعيد جليلى كه به دعوت سازمان مردم نهاد باشگاه كشاورزان جوان مشهد در دفتر 
اين مجموعه با تعدادى از اعضاى آن به تبادل نظر پرداخت، اظهارداشت: يكى از تجارب 
تلخ بسيارى از فعاالن حوزه هاى مختلف در كشور ما برگزارى جلسات و سمينارهاى 
متعدد بــراى يك موضوع با كمترين خروجى بوده وهســت در حالى كه دركارهاى 

خودجوش و جهادى بدون تشريفات همواره شاهد ثمرات بيشترى بوده ايم.
وى با اشاره به جنگ تحميلى افزود: در دوران دفاع مقدس به دليل آنكه همه احساس 
مسئوليت مى كردند هركس به اندازه وسع خود كارى را انجام مى داد كه به نفع كشور 
باشد در حال حاضر نيز اگر اين روحيه جهادى و احساس مسئوليت در برابر سرنوشت 

كشور در بدنه جامعه احيا شود مى توانيم به تمام موفقيت ها برسيم.
جليلى ادامه داد: تمام تالش استكبار جهانى هم معطوف همين نكته است كه نگذارد 
روحيه جهادى در ايران به نسل بعدى منتقل شود چراكه سال ها پس از جنگ ايران 
و عراق و زمانى كه تصور مى كرد نسل بعدى روحيه نسل رزمندگان جنگ را ندارد به 
يكباره با جوانانى چون شــهيد حججى در سوريه روبه رو شد كه تمام معادالت آن ها 

را به هم زدند.
وى گفــت: در حال حاضر در جبهه اقتصاد مقاومتى هم اگر هر فرد ايرانى به نقش و 
جايگاه خود پى ببرد و باور داشته باشد كه با هر كار كوچكى كه در جهت تقويت بنيه 
اقتصادى خودش ودر نهايت تقويت ملى انجام مى دهد، خواهد توانست نقشه دشمنان 

را خنثى كند ترديد نخواهيم داشت كه پيروز خواهيم شد.
الزم به ذكر اســت دراين جلسه اعضاى باشگاه كشــاورزان جوان هم به بيان نكاتى 

پرداختند كه در ادامه به برخى از رئوس مطالب گفته شده اشاره مى كنيم.
يكى از اعضا گفت:توليد در كشور ما مبتنى بر نيازهاى اساسى جامعه نيست ومتأسفانه 
آمايش سرزمينى بالتكليف مانده است و زيرساخت هاى امنيت غذايى فراموش شده 
وناقص مانده اســت. يكى ديگر از اعضا از نقص در سيستم زنجيره توليد انتقاد كرد و 
گفت:تحقيقات بسيارى در اين حوزه ها صورت گرفته و راه حل داده شده، اما عملياتى 
نمى شود. عضوديگرى گفت:متأسفانه به دليل نبود راهبردهاى بلند مدت ونبود مديريت 
واحد براى كاهش وابســتگى به خارج امروز در بسيارى از بخش ها با تهديدات جدى 

روبه رو هستيم.
به گفته يكى از اين افراد، روستا در كشور ما متولى ندارد و مهاجرت بى رويه روستايى ها 

وتخليه روستاها چالشى است كه بايد براى آن چاره انديشى شود.
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روز گذشته در مشهد انجام شد

تجليل از راوى و نويسنده كتاب «فرنگيس»

خبر

قدس طى مراسمى از فرنگيس حيدرپور 
راوى و مهنــاز فتاحــى نويســنده كتاب 
«فرنگيس»، كتاب مورد تحســين توســط 

رهبر معظم انقالب در مشهد تقدير شدند.
همايش معرفى و خوانش كتاب «فرنگيس» 
با حضور فرنگيس حيدر پور، راوى و مهناز 
فتاحى، نويسنده اين كتاب، خانواده شهيد 
مدافع حرم جواد محمدى مفرد و جمعى از 

مسئوالن برگزار شد.
مديــركل كتابخانه هاى عمومى خراســان  
رضوى در اين مراسم گفت: كتاب فرنگيس 
منبعى براى آمــوزش مهارت هاى زندگى 
اســت و درخواســت دارم كه بويژه توسط 

بانوان در جامعه ترويج يابد.
ادامه  اكبر ســبزيان  حجت االســالم على 
داد: مقام معظم رهبــرى در اجتماع مردم 
كرمانشــاه توصيه كرده بودند كه داستان 
زندگى «فرنگيس حيدرپور» اين شــيرزن 
كرمانشاهى به رشته تحرير دربيايد كه خانم 

مهناز فتاحى نگارش آن را برعهده گرفت.
وى افــزود: مقام معظم رهبــرى مدت ها 
پيش تقريظى بر اين كتاب نوشــته بودند، 
اما هفته گذشته ايشان اين دو خواهر را به 
حضور نيز پذيرفتــه، مورد تفقد قرار دادند 
و از نقش شــيرزنان ايرانى در دفاع مقدس 
بويژه از شــيرزنى كه با دست خالى از شهر 
و كشــورش دفاع كرد و نويسنده اين اثر، 

تجليل كردند.
وى ادامه داد: متوليان فرهنگ بايد اينگونه 
كتاب ها و شــخصيت ها را در جامعه بيشتر 
معرفى كنند، چرا كه در كاهش آسيب هاى 

اجتماعى مؤثر است. 

مهناز فتاحى نويســنده كتاب فرنگيس نيز 
در اين مراســم اظهار داشــت: نگارش اين 
كتاب سه سال به طول انجاميد؛ مى شد در 
يك ســال آن را نوشــت اما تالش من اين 
بود كه هيچ خاطره اى ناگفته نماند؛ بنابراين 
از خانواده فرنگيس و مردم شهر نيز سؤال 
كردم تا آنچه حاصل مى شود روايتى جامع 

و كامل باشد.
وى افــزود: نگاهــم از روز اول اين بود كه 
كتاب بــه زبان هاى مختلف ترجمه شــود 
البتــه اين كتاب قابليــت پرداخت به همه 
اشكال و قالب هاى هنرى را دارد كه با مجوز 

انتشارات امكان پذير است.
وى تصريح كرد: ما رهبرى كتابخوان داريم 
كه توجه ويــژه اى به اين موضــوع دارند؛ 
ايشــان بر حركت كتــاب و ثبت خاطرات 
تأكيد مى كنند. ايشــان را ابتدا بهمن سال 

گذشــته مالقات كردم و درخواست كردم 
تقريظــى بر كتاب بنويســند، اما ايشــان 
فرمودنــد بايد كتــاب را بخوانند كه 9 روز 
بعد،كتــاب را مطالعــه و قدردانى كردند و 

سپس تقريظى بر آن نوشتند.
وى در پاســخ به ســؤالى مبنــى بر اينكه 
خانم فرنگيس كار با اسلحه را مى دانست؟ 
گفت: فرنگيس روحيــه محكمى دارد؛ در 
صحبت هايش مى گفت اگر دوباره با دشمن 
روبه  رو شــود و تبر نباشد با چاقو دشمن 
را تكه تكه مى كند. او برادر شوهرى به نام 
قهرمان داشت كه آهنگر بود و حتى ساخت 
تبر و اسلحه را نيز به فرنگيس ياد داده بود 
و آن تبر معروف در داســتان را نيز قهرمان 
براى او ساخته بود كه در نهايت قهرمان نيز 

شهيد مى شود .
نويسنده كتاب فرنگيس افزود: رحيم برادر 

فرنگيس است كه بدون پرونده جانبازى و 
بسيجى سال ها جنگيد؛ همچنين جبار برادر 
ديگر ايشان كه جانباز و استاد دانشگاه بود 
كه حرف هاى بسيارى براى گفتن داشتند، 
اما اجل مهلت نــداد و پيش از مصاحبه از 
دنيا رفتنــد؛ بنابراين بايــد قدر گنج هايى 
كه در اطرافمان اســت را بدانيم. گنج هاى 
بزرگى مثل مدافعان حــرم و خانواده هاى 
آن ها براى ما درس هاى بسيارى دارند؛ بايد 
از خواندن و نوشتن نترسيم و خاطرات اين 
بزرگواران ثبت شــود، چرا كه در واقع قلم 

من و تبر فرنگيس، يك كار انجام دادند.
در ادامــه فرنگيــس حيدرپــور؛ شــيرزن 
كرمانشــاهى و قهرمــان كتــاب فرنگيس 
در پاســخ به ســؤالى كه آيا تمام مردمان 
روستايش مانند او هســتند، اظهار داشت: 
آوه زين 200 كيلومترى كرمانشاه  روستاى 
است و حدود سه ساعت راه است. تمام مردم 
روســتاى ما اينچنين بوده و حتى بيشتر از 
من شجاع هستند. ما روحيه خوبى داريم و 

اين خاصيت زندگى كوهستانى است.
وى در پاسخ به ســؤالى مبنى بر اينكه تبر 
معروف داستان اكنون كجاست، تصريح كرد: 
تبر بر سر سرباز عراقى جا ماند. او دشمن بود 
بايد با دشمن محكم برخورد كرد اكنون نيز 
اگر خدايى ناخواسته جنگى شود چند برابر 

بيش از گذشته مقاومت مى كنيم. 
در ادامه با حضور مسئوالن حاضر در جلسه 
اولين كتاب امضا شــده توســط نويسنده 
كتاب فرنگيس به پدر شــهيد مدافع حرم، 
شــهيد جواد محمدى مفرد اهدا و از بانوان 

فتاحى و حيدرپور قدردانى شد.

ض
فيا

د 
حم

: ا
س 

عك


