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اعتالی قاینات با توسعه و اعتالی 

فرهنگی و علمی
ــي  ــش مل ــن هماي ــر اولی ــه ديگ ــک هفت ــر از ي کمت
ــه  ــگري ب ــت و گردش ــت، امنی ــط  زيس ــا، محی جغرافی
میزبانــی دانشــگاه بزرگمهــر قايــن برگــزار خواهــد 
ــطح  ــه در س ــت اين ک ــم از جه ــداد ه ــن روي ــد. اي ش
ملــی و کشــوری برگــزار می شــود و هــم از جهــت 
اين کــه دانشــگاه بزرگمهــر کــه دانشــگاهی نســبتاً 
نهــاد  يــک  به عنــوان  می شــود،  محســوب  نوپــا 
علمــی و فرهنگــی متولــی برگــزاری آن می باشــد، 
ــن  ــزاری اي ــی برگ ــه متول ــت. اين ک ــت اس ــز اهمی حائ
بــه تجربه هــای  باتوجــه  همايــش مشــخص اســت 
تلخــی کــه در زمینه هــای مشــابه وجــود داشــته اســت، 
کــه  زعفــران  و  زرشــک  به خصــوص جشــنواره های 
ــزاری  ــی برگ ــی مدع ــک به نوع ــف هري ــای مختل نهاده
ــزاری آن  ــی برگ ــی اصل ــد و خــود را متول ــش بودن هماي
می دانســتند، و ايــن امــر ســبب مشــکالت فراوانــی 
کــه  زيــرا  می گــردد؛  محســوب  مهــم  می گرديــد، 
ــی از هــم  ــن همايــش مل رويکــرد و هــدف برگــزاری اي
ــوارد،  ــن م ــه اي ــار هم ــت. در کن ــخص اس ــون مش اکن
ــن اســت  ــز اهمیــت اســت، اي مســأله ديگــری کــه حائ
کــه بــه جهــت برگــزاری چنیــن همايش هايــی از ســوی 
دانشــگاه بزرگمهــر قايــن به عنــوان مرکــز علمــی و 
و  چهره هــا  اســاتید،  حضــور  به دلیــل  دانشــگاهی، 
ــی از  ــی و فرهنگ ــگاهی، علم ــته دانش ــگان برجس نخب
ــا و شــخصیت های  ــز ســاير چهره ه سراســر کشــور و نی
ــن  ــش اي ــش از پی ــم موجــب شناخته شــدن بی ــی ه مل
ــأن و  ــار و ش ــش اعتب ــی و افزاي ــطح مل ــگاه در س دانش
منزلــت علمــی آن می گــردد و هــم نــام قايــن به عنــوان 
ــطح  ــش در س ــش از پی ــی بی ــی و فرهنگ ــهری علم ش
ــرآوازه خواهــد شــد و بديــن طريــق  ملــی و کشــوری پ
بــا افزايــش شــأن و منزلــت و جايــگاه فرهنگــی و علمــی 
ــه بیشــتر و  ــرای توســعه و اعتــالی منطق ــات، راه ب قاين

بهتــر فراهــم می گــردد. 
ــی  ــم فرصت ــداد مه ــن روي ــزاری اي ــت برگ ــن جه از اي
مغتنــم بــرای همــه نهادهــا و ادارات و ارگان هــای 
ــالی  ــه اعت ــدان ب ــوزان و عالقه من ــز دلس ــات و نی قاين
ــت  ــم در جه ــت مغتن ــن فرص ــا از اي ــت ت ــات اس قاين
ــه  ــم و نهفت ــیل های عظی ــا و پتانس ــی توانمندی ه معرف
ــرداری  ــال بهره ب ــات، کم ــده قاين ــناخته ش ــر ش و کمت
ــه  ــی ک ــن فرصت هاي ــن چنی ــد اي ــد و نگذارن را نماين
بــه ســرعت می گــذرد، به راحتــی از دســت بــرود. 
ادارات و مســئولین و مديــران قاينــات و همچنیــن 
مســئولین دانشــگاه بزرگمهــر وظیفــه دارنــد تــا در ايــن 
ــا هــم داشــته  مســیر بیشــترين همــکاری و تعامــل را ب
باشــند تــا برگــزاری موفــق ايــن همايــش بــه تجربــه ای 
ــرای گام هــای محکم تــر بعــدی و  ارزشــمند و شــیرين ب

ــردد. ــل گ ــده تبدي ــر در آين ــات مؤثرت اقدام

سـرمقـاله

. .  .  .

جواد رزوینی
مدیر مسئول

 پیام آیت ا...  امینی درپی ارتحال آیت ا... رفسنجانی

خداحافظ رفیق بی بدیل روزهای 
سخت و بحرانی ایران

ــه مناســبت  آیــت ا... ابراهیــم امینــی پیامــی متفــاوت ب
ــت ا...هاشــمی رفســنجانی نوشــت... ارتحــال آی

نگاهی به برگزاری نمایشگاه سوغات و هدایا در قاین

حمایت از مردم 
یا بازی با شعور مردم
برگزاری نمایشگاه سوغات و هدایا در قاین بار دیگر ...

مدیر کل دامپزشکی خراسان جنوبی خبرداد: 

احداث آزمایشگاه منطقه ای 
دامپزشکی در قاین 

مدیــر کل دامپزشــکی خراســان جنوبــی ضمــن بازدیــد 
از  اداره دامپزشــکی قایــن و رونــد ســاخت ...
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صفحه4

سیدجواد احمدی مدیر اجرایی بنیاد بیدل دهلوی در گفتگو اختصاصی با طنین قاینات بیان کرد :

برگزاری چهارمین عرس بین المللی بیدل دهلوی 29 و30 دی ماه در تهران

یادت بخیر
 مرد سخت 

خاطرات انقالب 
صفحه 2

دبیر اولین همایش ملی جغرافیا، محیط زیست، 
امنیت وگردشگری قاین  بیان کرد:

پذیرش 235 مقاله و حضور 300 
مهمان در اولین همایش ملی جغرافیا، 

محیط زیست، امنیت وگردشگری
صفحه2
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تجلیل از شهدای مدافع حرم

یــن شــهدا نــه تنهــا ا
بلکــه  ارتــش  بــرای 
ــه  ــت مای ــه مل ــرای هم ب
همســران  افتخارنــد.  
محتــرم برخــی از ایــن 
ــازه  شــهدا در تشــییع جن
مطالبــی  همسران شــان 
ــوق ســطح  ــه ف ــد ک گفتن
ــت.  ــادی اس ــان های م ــا انس ــول م ــم معم فه
اگــر جلــوی بدخواهــان و فتنه گــران کــه 
دســت مایه دشــمنی آمریــکا و صهیونیســم 
هســتند، در آن جــا گرفتــه نمی شــد، بایــد 
در تهــران و فــارس و خراســان و اصفهــان 
ــا دشــمن  ــم. این ه ــا را می گرفتی ــوی آن ه جل
را زمین گیــر کردند.)ســخنان در دیــدار بــا 
ــرم از  ــع ح ــهید مداف ــت ش ــای هف خانواده ه

تــکاوران ارتــش(

 
یک تصویر دیدنی و جمله ای 
خاص دربـاره هـاشمی در

 کانال تلگرامی رهبـری

ــر مقــام معظــم رهبــری  ــال تلگرامــی دفت کان
بــا انتشــار تصویــری دونفــره از رهبــر انقــاب و 
آیــت اهلل هاشــمی بــه نقــل از رهبــری نوشــت: 
 بــا فقــدان هاشــمی اینجانــب هیــچ شــخصیت 
تجربــه ای  کــه  نمی شناســم  را  دیگــری 
مشــترک و چنیــن دراز مــدت را بــا او در 
ــه  ــن دوران تاریخ ســاز ب نشــیب و فرازهــای ای

ــاد داشــته باشــم. ی

رهبری و سیره  با کالم 

آگهی مزایده مال غیرمنقول نوبت اول

دادنامه  به  شماره9310425634100090-1393/07/08مربوط  اجراییه  مفاد  راستای  در 
حقوقی  عمومی  دادگاه  دوم  شعبه  از  910997563410075-1391/09/14صادره  شماره 
)خانواده( قاین له خانم زهرا عابدزاده فرزند غالمرضا و علیه آقای حسن عابدی فرزند قاسم، 
شخص ثالث آقای قاسم عابدی ششدانگ یک باب منزل مسکونی واقع در روستای پهنایی 
دارای پالک ثبتی شماره 1296/999 - اصلی بخش یازده قاینات را در قبال بدهی محکوم 
اعیان  و  مترمربع  با مساحت 233/7  مزبور  ملک  به طور ی که عرصه  نموده  معرفی  علیه 
مسکونی با زیر بنای 120 مترمربع با قدمت بالغ بر 17 سال، به صورت همکف دارای دیوار 
باربر، سقف طاق ضربی و نمای سیمانی و همچنین انشعابات منصوبه شامل آب، برق و گاز 
هرکدام یک انشعاب و با قیمت کارشناسی مبلغ 328/000/000ریال توقیف گردیده، فلذا در 
اجرای ماده 114 قانون اجرای احکام مدنی در قبال محکوم به به محکوم له از طریق مزایده 

به فروش می رسد)توضیح این که ملک مذکور در اجاره و قابلیت تخلیه را دارد(
شرايط مزايده: 1 - جلسه مزایده یک شنبه مورخه1395/11/03 از ساعت 9 صبح لغایت 
10 صبح با حضور طرفین و نماینده محترم دادستان در دفتر اجراي احکام مدني دادگستري 
قاین برگزار خواهد شد.2- متقاضیان میتوانند در مدت 5 روز قبل از جلسه مزایده از مال 
مورد نظر بازدید به عمل آورند. 3- مزایده وفق ماده 128 قانون اجرای احکام مدنی در مورد 
فوق، از قیمت پایه شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی واگذار و کلیه هزینه های اجرا بر 
عهده برنده مزایده می باشد.4- برنده مزایده، فی المجلس می بایست ده درصد مبلغ پیشنهادی را 
به حساب سپرده دادگستری تودیع و الباقی را ظرف یک ماه به حساب مذکور تودیع و فیش مربوطه 
را ارائه نماید.5- چنان چه متقاضی پس از برنده شدن انصراف نماید، مبلغ واریزی ودیعه به نفع 

دولت ضبط خواهد شد.
 مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری قاین- محمدحسین بنی اسدی

آگهی مزایده مال غیرمنقول نوبت اول
به  مربوط  بیرجند  دادگستری  مدنی  احکام  اجرای  از  واصله  نیابت های  اجرای  راستای  در 
غالم رضا  آقای  له  ترتیب  به  اجرایی   /950303 و  /اجرایی  کالسه950302  پرونده های 
شمس آبادی فرزند عباسعلی و علیهم شرکت فراز راه قاینات، آقای عباس عباس نژاد فرزند 
محمدرضا، آقای رضا داوطلب فرزند عباس، شخص ثالث آقای کاظم کوه گرد ششدانگ یک 
باب منزل مسکونی به مساحت 344/30 مترمربع که مساحت 16/26 مترمربع از حدشمال در 
آینده در تعریض واقع خواهد شد، تحت پالک ثبتی شماره 213 فرعی از 68 فرعی از 1502 
- اصلی بخش 11 قاینات واقع در روستای ورنجان در قبال محکوم به معرفی که اصل و 
مازاد اول در پرونده های مزبور توقیف و عرصه پس از کسر مساحت تعریض از قرار متری 
سیصد هزار ریال و اعیان واقع در همکف و اول از قرار متری چهار میلیون و پانصد هزار ریال 
و دیوارکشی و محوطه سازی به مبلغ شصت میلیون ریال جمعًا به ارزش  878/412/000 
ریال با قیمت 878/412/000 ریال توقیف گردیده، فلذا در اجرای ماده 114 قانون اجرای 

احکام مدنی در قبال محکوم به به محکوم له از طریق مزایده به فروش می رسد.
شرايط مزايده: 1 - جلسه مزایده سه شنبه مورخه1395/11/05 از ساعت 10 لغایت 11 
احکام مدني دادگستري  اجراي  نماینده محترم دادستان در دفتر  و  با حضور طرفین  صبح 
قاین برگزار خواهد شد.2- متقاضیان میتوانند در مدت 5 روز قبل از جلسه مزایده از مال 
مورد نظر بازدید به عمل آورند.3- مزایده وفق ماده 128 قانون اجرای احکام مدنی در مورد 
فوق، از قیمت پایه شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی واگذار و کلیه هزینه های اجرا بر عهده 
برنده مزایده می باشد.4- برنده مزایده، فی المجلس می بایست ده درصد مبلغ پیشنهادی را به حساب 
سپرده دادگستری تودیع و الباقی را ظرف یک ماه به حساب مذکور تودیع و فیش مربوطه را ارائه نماید.
5- چنان چه متقاضی پس از برنده شدن انصراف نماید، مبلغ واریزی ودیعه به نفع دولت ضبط 

خواهد شد.
 مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری قاین- محمدحسین بنی اسدی

آگهی تحدید حدود اختصاصی
حوزه ثبتی قاینات

پیــرو آگهــی تحدیــد حــدود قبلــی کــه بــه موجــب مقــررات مــاده 14 قانــون 
ثبــت منتشــر گردیــده، اینــک برحســب درخواســت واصلــه مســتند بــه مــاده 
ــمتی از  ــدود، قس ــد ح ــت تحدی ــون ثب ــه قان ــاده 61 آئین نام ــور و م مذک

امــاک واقــع در بخــش 11حــوزه ثبتــی ایــن واحــد بــه شــرح ذیــل: 

بخش 11شهر قاین
1978 - اصلـی بـرات شـخم گر ششـدانگ یک قطعه زمین بندسـار 

واقـع در پارکینـگ اول جاده قاین بیرجنـد در روز 1395/11/14
انجـام خواهـد شـد. لـذا بـه موجب مـاده 14 قانـون ثبت بـه صاحبـان اماک 
و مجاوریـن شـماره فوق الذکـر به وسـیله ایـن آگهـی اخطـار می گـردد، که در 
موعد مشـخص شـده فوق سـاعت 8 الی 10 صبح در محل وقوع ملک حضور 
به هـم رسـانند، چنان چـه هر یـک از صاحبان اماک یـا نماینـده قانونی آن ها 
در موقـع مقـرر حاضـر نباشـند، مطابـق مـاده 15 قانـون مزبـور ملـک مـورد 
آگهـی بـا حدود اظهارشـده از طـرف مجاورین تحدید خواهد شـد و اعتراضات 
مجاوریـن نسـبت بـه حـدود و حقـوق ارتفاقـی و نیـز صاحبـان امـاک که در 
موقـع مقـرر حاضـر نبوده انـد، مطابق مـاده 20 قانـون ثبت فقط تـا 30 روز از 
تاریـخ تحدیـد حدود پذیرفتـه خواهد شـد و برابر مـاده 86 آیین نامه اصاحی 
قانـون ثبـت، معترضیـن می بایسـت، از تاریـخ تسـلیم اعتـراض خود بـه اداره 
ثبـت اسـناد و امـاک قاینـات ظرف یک مـاه دادخواسـت اعتراض خـود را به 
مرجـع ذیصـاح قضائـی تقدیـم و گواهـی الزم از مرجـع مذکور اخـذ و به این 
اداره تسـلیم نماینـد، در غیـر این صورت متقاضـی می تواند بـه دادگاه مربوطه 
مراجعـه و گواهـی عـدم تقدیم دادخواسـت را دریافـت و به اداره ثبت تسـلیم 
و اداره ثبـت هـم بـدون توجـه بـه اعتـراض، عملیـات ثبتـی را طبـق مقررات 

می دهد. ادامـه 
تاریخ انتشار: 1395/10/22

علی صفایی فر    
            رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قاینات

 دبیــر اولیــن همایــش ملــی جغرافیــا، محیــط زیســت، 
امنیــت وگردشــگری قایــن در نشســت اصحــاب رســانه 
ــگاه  ــل دانش ــه در مح ــش ک ــن همای ــی ای ــل اجرای و عوام
بزرگمهــر قایــن برگــزار شــد، اظهارداشــت: حــدود 630 
ــت و از  ــده اس ــال ش ــش ارس ــه  همای ــه دبیرخان ــه ب مقال
ایــن تعــداد حــدود 235 مقالــه توســط کمیتــه علمــی داوری 
ــه دو صــورت  ــه ب ــد ک ــرار گرفته ان ــرش ق ــورد پذی شــده و م
ــه خواهنــد شــد. وی  ســخنرانی و پوســتری در همایــش ارائ
ــام  ــه ن ــه ب ــا کاس ک ــل ی ــاالت در 4 پَِن ــه مق ــزود: ارائ اف
محورهــای همایــش )جغرافیا،گردشــگری، محیــط زیســت و 
ــر  ــد. دکت ــد ش ــه خواهن ــده اند، ارائ ــذاری ش ــت( نام گ امنی
ــده  ــر ش ــه ذک ــای چهارگان ــت: در پنل ه ــدی اظهارداش احم
ــی  ــورد ارزیاب ــاالت را م ــه مق ــیوه ارائ ــخص و ش ــا مش داوره
ــده  ــر برگزی ــه برت ــل 3 مقال ــر پن ــد داد و در ه ــرار خواهن ق
و مقاله هــای برتــری کــه تأییــد می شــوند، در مجــات 
ــت:  ــان داش ــد. وی بی ــد ش ــاپ خواهن ــی چ ــی پژوهش علم
ــه به صــورت پوســتر نصــب  ــه منتخــب 130مقال از235 مقال
ــو  ــد. عض ــد ش ــه خواهن ــخنرانی ارائ ــورت س ــه به ص و بقی
ــت:  ــه گف ــن در ادام ــر قای ــگاه بزرگمه ــی دانش ــت علم هیئ
ــن همایــش  ــز در حاشــیه برگــزاری ای 4 کارگاه آموزشــی نی
برگــزار می شــود کــه عبارتنــد از: اخــاق در پژوهــش، نقــش 
ــعه  ــت، توس ــط زیس ــت از محی ــی در حفاظ ــوم جغرافیای عل
گردشــگری و امنیــت پایــدار، ارتقــا فرهنــگ حفاظــت 

ازمحیــط زیســت و توســعه توریســم، و کارگاه شــیوه تدویــن 
ــد  ــان  75 درص ــرای فرهنگی ــارم ب ــه کارگاه چه ــاالت ک مق

ــف دارد. تخفی

دکتــر احمــدی برپایــی نمایشــگاهی از پتانســیل های زیســت 
ــراث  ــا و می ــوغات و هدای ــامل: س ــگری ش ــی وگردش محیط
ــات  ــتان و قاین ــگری اس ــتی وگردش ــع دس ــی و صنای فرهنگ

ــر  ــود. دکت ــام نم ــش اع ــن همای ــای ای ــر برنامه ه را از دیگ
ــش در  ــه همای ــه و اختتامی ــت: مراســم افتتاحی احمــدی گف
ســالن آمفــی تئاتــر فرهنــگ و ارشــاد برگــزار خواهــد شــد که 
ــه عصــر  ــح روز چهارشــنبه 29 دی و اختتامی ــه  صب افتتاحی

ــود. ــد ب ــنبه 30 دی خواه پنج ش
ــت، امنیــت  ــی جغرافیــا، محیــط زیس دبیــر همایــش مل
ــا بیــان این کــه در ایــن همایــش حــدود300  وگردشــگری ب
نفــر به عنــوان مهمــان حضــور خواهنــد داشــت، گفــت: 
اســاتید برجســته ای از دانشــگاه های سراســر کشــور از جملــه 
دانشــگاه تهــران، اصفهــان، بیرجنــد، ســبزوار، فردوســی و.... 
ــان  ــا بی ــود. وی ب ــد ب ــدی خواهن ــخنرانان کلی ــوان س به عن
ــام دانشــگاه  ــه ن ــش ب ــن همای ــزاری ای ــه مجــوز برگ ــن ک ای
بزرگمهــر قایــن ثبــت شــده اســت و اگــر دانشــگاهی قصــد 
ــگاه  ــد از دانش ــد، بای ــته باش ــش را داش ــن همای ــزاری ای برگ
بزرگمهــر مجــوز بگیــرد. دکتــر احمــدی در بخــش دیگــری 
ــش 4  ــن همای ــه در ای ــن ک ــان ای ــا بی ــود ب ــخنان خ از س
ــات،  ــاوری اطاع ــی، اطاع رســانی و فن ــه شــامل اجرای کمیت
راهبــردی وکمیتــه سیاســیت گذاری همایــش از 9 مــاه 
ــاه  ــن م ــت: درای ــد، گف ــاز کرده ان ــت خــود را آغ پیــش فعالی
ــتقیم در  ــورت مس ــی به ص ــل اجرای ــر از عوام ــی 50 نف پایان
ــود  و50  طــی 2 روز برگــزاری همایــش مشــغول خواهنــد ب
ــد  ــا همــکاری خواهن ــا م ــز به صــورت غیرمســتقیم ب ــر نی نف

داشــت.

دبیر اولین همایش ملی جغرافیا، محیط زیست، امنیت وگردشگری قاین  بیان کرد:

پذیرش 235 مقاله و حضور 300 مهمان در اولین همایش ملی جغرافیا، محیط زیست، امنیت وگردشگری

یادت بخیر مرد سخت خاطرات انقالب 
امـام در رثـای بهشـتی فرمـود: آن چـه کـه مـن راجـع بـه ایشـان متأثرهسـتم، 
شـهادت ایشـان درمقابـل او ناچیـز اسـت و آن مظلومیـت ایشـان در این کشـور 

 . د بو
چیـزی کـه در مـورد هاشـمی درد را افـزون می کنـد، مظلومیـت و لبخنـد مظلومانـه 
همیشـگی بـر لبانـش بود. شـاید هر کس جـای او بود بارهـا از ادامـه حرکت منصرف 

شـده بـود، امـا چیـزی نتوانسـت او را از آرمان و اهـداف الهی اش دور سـازد.
اگـر در مجلـس ششـم چنـان مظلوم شـد کـه حتی تهدیـد به عـدم تأییـد اعتبارنامه 
گردیـد، اگـر سـال 84، مافیـای قـدرت خوانـده شـد، اگر در سـال 88، چنـان از همه 
سـو بمبـاران شـد و جفا شـنید که بسـیاری مرگ سیاسـی وی را پیش بینـی نمودند، 
اگـر در سـال 92 صاحیتـش تأیید نشـد و در 94 لیسـتش انگلیسـی خطـاب گرفت، 
امـا ایـن داغ را بـر دل بدخواهان انقاب گذاشـت که لحظه ای از حرکـت در چارچوب 

اسـام و انقـاب و نظـام، به سـمت درد دل هـای خود منحـرف گردد.
بی گمـان هـر کـس در جایگاهـی بـا نصـف موقعیـت و اطاعـات او بـود، این گونـه بـا 
سـعه صـدر بـرای عـزت نظـام زبـان بـه کام نمی گرفـت و پیاپـی بـر آتـش فتنه های 

ظالمانـه ای کـه خناسـان مرتبـاً بـر علیـه اش بپـا می کردنـد، هیـزم می افـزود.
شـاید هـر کـس بجـای او بـود، از مناصبـش کنـاره گرفته بـود، امـا او مانـد. صبورانه، 
از  امـا  آموخـت،  می تـوان  زیـادی  درس هـای  هاشـمی  از  دوراندیشـانه.  عاقانـه، 
ایجـاد  در مسـیر سـخت  او  و سـعه صـدر  دوراندیشـی  ایـن درس هـا،  بزرگ تریـن 
تحوالت برای بهتر شـدن اسـت. مردی که دوسـت و دشـمن از او سیاسـت آموختند، 
سیاسـت صبـر و عقـل. ای تاریـخ مظلـوم انقـاب! گاهـی خیـال می کردیم کـه یاران 
دوران غربتـت هسـتیم، امـا امـروز کـه جایـت خالی اسـت تـازه فهمیدیم که تـو پناه 

دلتنگی هـای مـا بـودی. دل سیاسـت بـرای تـو تنـگ می شـود.
یادت بخیر مرد سخت خاطرات انقاب...

توئیت رئیس جمهور درمورد ارتحال
 آیت ا... هاشمی رفسنجانی

 امــروز اســام ســرمایه پــرارزش، ایــران امیــری بــزرگ، انقــاب اســامی پرچمــداری 
شــجاع و نظــام ُمدبــری کم نظیــر را از دســت داد.

***

پیام متفاوت آیت ا...  امینی درپی ارتحال آیت ا... رفسنجانی

خداحافظ رفیق بی بدیـل 
روزهـای سخت و بحرانی ایـران

ــت ا...هاشــمی  ــه مناســبت ارتحــال آی ــاوت ب ــی متف ــی پیام ــم امین ــت ا... ابراهی آی
ــن شــرح اســت: ــی بدی ــت ا... امین ــام آی ــن پی رفســنجانی نوشــت. مت

بسم ا... الرحمن الرحیم
انا هلل و انا الیه راجعون.

حضــرت آیــت ا... هاشــمی رفســنجانی! خبــر درگذشــت و فقدانــت را بــه مــن دادنــد. 
ــود  ــوار و دردآور ب ــکاه، ناگ ــار، جان ــت اندوه ب ــن مصیب ــان ای ــد آن چن ــدا می دان خ
ــر، هم ســنگری  ــرادری بصیــر، ســنگ صبــوری مدب ــرا ب کــه ســاعت ها گریســتم؛ زی
صمیمــی و یــار و رفیقــی شــصت ســاله را از دســت داده ام. گرچــه متأســفانه ظاهــراً 
ــده  ــه زن ــون همیش ــما را هم چ ــا ش ــت، ام ــا نیس ــار م ــر در کن ــما دیگ ــم ش جس
می دانــم؛ چــون انقــاب باید»زنــده« بمانــد. شــما در هســته اصلــی مبــارزات قبــل 

از انقــاب بودیــد، زندانــی شــدید، 
تبعیــد شــدید، شــکنجه شــدید، ولــی 
دســت از همراهــی امــام عزیــز و بزرگوارمان 
انقــاب  از پیــروزی  برنداشــتید و پــس 
به عنــوان یکــی از اســتوانه های نظــام در 
ــی  ــه فرمانده ــف؛ از جمل ــمت های مختل س
جنــگ، ریاســت قــوه مقننــه، ریاســت قــوه 
ــر  ــگ و عص ــس از جن ــه در دوران پ مجری
ســازندگی، ریاســت مجلــس خبــرگان و 
ریاســت مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام، 
ــه نظــام،  ــرد ب ــن و دلســوزترین ف وفادارتری

ــد. ــردم بودی ــری و م رهب
ــدای  ــت را ف ــه دنیای ــه هم ــم آن ک علی رغ
انقــاب و نظــام کــردی، در ایــن اواخــر بــه 

ــل  ــودی و تحم ــتی ب ــهید بهش ــر از ش ــد، مظلوم ت ــراوان ش ــای ف ــما بی مهری ه ش
ــد:» اگــر صبــر نکنــم چــه  و صبــر کــرده و مکــرراً در نامایمــات روزگار می فرمودی
ــان و  ــوام فریب ــل ع ــما در مقاب ــا از ش ــد«، ام ــر می افت ــه خط ــام ب ــم؟! اصــل نظ کن
ــد،  ــن منهــای روحانیــت بودن ــدار دی دشــمنان حقیقــی و پنهــان انقــاب کــه طرف

ــد. حمایــت نکردن
ــم  ــام معظ ــج(، مق ــر )ع ــی عص ــرت ول ــه حض ــما را ب ــدان ش ــزرگ فق ــت ب مصیب
ــما؛  ــت ش ــام، بی ــای اع ــد و علم ــام تقلی ــع عظ ــی(، مراج ــه العال ــری )مدظل رهب
به ویــژه همســر و آقــازادگان محتــرم و عمــوم عاقمندان تــان تســلیت عــرض 
می نمایــم و از خداونــد متعــال علــو درجــات و صبــر و اجــر بــه بازمانــدگان مســئلت 
دارم. خداحافــظ رفیــق بی بدیــل روزهــای ســخت و بحرانــی ایــران! ســام مــرا بــه 
ــما  ــه ش ــز ب ــن نی ــه م ــان ک ــان. دور نیســت آن زم ــای شــهیدمان برس ــام و رفق ام

ملحــق شــوم.
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هفته نامه فرهنگی اجتماعی



 ارائه بیش از 425هزارنفرساعت 
آموزش در مراکز فنی وحرفه ای 

قاینات و زیرکوه
ــه  ــت: در 9ماه ــن گف ــه ای قای ــی وحرف ــس فن رئی
نخســت امســال 425هــزار و132نفرســاعت آمــوزش 
ــات و زیرکــوه  ــه ای شهرســتان قاین در مراکــز فنــی وحرف
ارائــه شــده اســت، کــه  در مقایســه بــا مــدت مشــابه ســال 
گذشــته  به طــور میانگیــن 25 درصــد رشــد داشــته اســت. 
محمــد حســین مظلــوم افــزود: رشــد اســتقبال  در بخــش 
خواهــران از آموزش هــای 50 درصــد بیشــتر از مــدت 
مشــابه ســال گذشــته بــوده اســت. وی بــا بیــان ایــن کــه 
در 9ماهــه امســال 2 هــزار و 886 نفــر از مجمــوع دوره هــای 
مهارتــی دولتــی رایــگان ایــن مرکــز و مراکــز تابعه اســتفاده 
کرده اندگفــت:420 نفــر در بخــش دانشــجویی830 نفــر در 
ــهری و 195  ــش  ش ــر در بخ ــتایی،1274 نف ــش  روس بخ
ــع و  ــش  صنای ــر در بخ ــدان و 161 نف ــش  زن ــر در بخ نف
ــد. رئیــس مرکــز فنــی وحرفــه ای  اصنــاف آمــوزش دیده ان
ــات  ــتان های قاین ــال شهرس ــگاه های آزاد فع ــن آموزش قای
و زیرکــوه را 26 آموزشــگاه ذکــر کــرد وگفــت: در نــه مــاه 
امســال 900 نفــر آموزش هــای مختلــف مهارتــی را در ایــن 
آموزشــگاه ها فراگرفته انــد. مظلــوم در پایــان گفــت: در 
مجمــوع بخــش  دولتــی و آزاد شهرســتان در نــه ماهــه اول 
ســال 2776 نفــر موفــق بــه گذرانــدن دوره هــای مهارتــی 
ــون  ــراد در آزم ــن اف ــد ای ــه 77 درص ــده اند ک ــازمان ش س
ــی  ــه الکترونیک ــت گواهینام ــه دریاف ــق ب ــان دوره موف پای

شــده اند .

 برگزاری مانور طراحی اردوگاه 
واسکان اضطراری 

مانــور طراحــی اردوگاه و اســکان اضطــراری بــا 
همــکاری هال احمــر و مدیریــت شــبکه توزیــع بــرق 
شهرســتان برگــزار شــد. رئیــس جمعیــت هال احمــر قاین 
هــدف از اجــرای ایــن مانــور را توانمندســازی هرچه بیشــتر 
و بــه کارگیــری مؤثــر نیروهــا و امکانــات و نحــوه اســتفاده 
ــه کارگیــری روش هــای بین المللــی  ــروز و ب از تجهیــزات ب
اســکان دانســت و گفــت: شناســایی و رفــع نقــاط ضعــف 
ــن  ــور اســت و هرچــه ای ــن مان از دیگــر اهــداف اجــرای ای
ــزان آگاهــی مــردم  ــد می مانورهــا و آموزش هــا توســعه یاب
ــا آن  ــه ب ــای مقابل ــی و راه ه ــرات اجتماع ــه خط ــبت ب نس
افزایــش می یابــد و ایــن امــر قطعــاً درکاهــش اثــرات 
ــت:  ــفی گف ــزایی دارد. یوس ــر بس ــوانح تأثی ــوادث و س ح
ایــن مانــور بــه مــدت 2روز در محــل شــبکه توزیــع بــرق 
شهرســتان قایــن برگــزار شــد و پــس از نصــب چادرهــای 
امــداد، کارکنــان اداره بــرق شهرســتان تمریــن برق رســانی 

ــد. ــام  دادن ــراری را انج ــع اضط در مواق

اهدای خون در روستای اسفشاد
رئیــس جمعیــت هــال احمــر قاینــات گفــت: 
ــال  ــم ســیار ســازمان انتق ــا  اســتقرار تی ــان ب هم زم
ــگاه داوطلبــي مســجد جامــع  خــون اســتان در محــل پای
ــود  ــون خ ــي از خ ــگاه بخش ــن پای ــان ای ــاد، داوطلب اسفش
ــر از  ــد از 55 نف ــدا کردن ــدان اه ــرف نیازمن ــراي مص را ب
داوطلبیــن اهــداي خــون 45 واحــد خــون جمــع آوري شــد. 
ــت تیــم  یوســفی اظهارداشــت: از ابتــداي ســال شــش نوب
ســیار ســازمان انتقــال خــون در نقــاط مختلــف شهرســتان 
ــون  ــد خ ــیصد واح ــش از س ــه بی ــده اســت ک مســتقر ش

ــت. ــده اس ــع آوري ش جم

کشف سیگار قاچاق در قاین
ــت:  ــن گف ــی قای ــده انتظام ســرهنگ واعظــي فرمان
مأمــوران انتظامــی شهرســتان هنــگام  کنتــرل 
ــه در   ــوس مشــکوک ک ــک اتوب ــه ی ــوري  ب ــاي عب محوره
بازرســی از آن  13هــزار و 400 نــخ انــواع ســیگار خارجــي 
قاچــاق کشــف شــد. در ایــن رابطه، خــودرو توقیــف و متهم 

ــه مراجــع قضایــی معرفــی شــد. ــا تشــکیل پرونــده ب ب

 ده گردشی بخشدار مرکزی از 
روستاهای شیخ علی و گزنو

ــی  ــیخ عل ــتای ش ــات از روس ــزی قاین ــدار مرک بخش
ــا حضــور  ــه ب ــن ده گردشــی ک ــود. در  ای ــد نم بازدی
مهنــدس شــیری رئیــس بنیــاد مســکن انقــاب اســامی 
قاینــات صــورت پذیرفــت، در جلســه آتــی بــا حضــور اهالی 
مســائل و مشــکات روســتا از قبیل: احداث خانه بهداشــت، 
خانــه عالــم، احــداث ســاختمان دهیــاری، گاز رســانی و ... 
توســط رئیــس شــورای روســتا مــورد بررســی قــرار گرفــت. 
مهنــدس بیکــی جمــع اهالــی روســتای شــیخ علــی گفــت: 
باتوجــه بــه خشکســالی های پیاپــی، کاهــش منابــع آبــی و 
هم چنیــن کاهــش نــزوالت جــوی شــرایط ســختی بــرای 
مــردم به ویــژه مــردم ایــن منطقــه بــه وجــود آمــده اســت 
و شــاید در ســال های آینــده ایــن خشکســالی پررنگ تــر و 
ــگ  ــد زن ــود و می توان ــر ش ــی بحرانی ت ــع آب ــت مناب وضعی

خطــری بســیار مهــم، بــرای آینــدگان باشــد.
ــرای این کــه  ــی ب ــات بســیار خوب وی اظهــار داشــت: اقدام
بتوانیــم از منابــع موجــود اســتفاده بهتــری داشــته باشــیم، 
ــی و  ــع آب ــت مناب ــل مدیری ــه دلی ــت و ب ــده اس ــام ش انج
اســتفاده بهینــه از ظرفیــت آب موجــود و هم چنیــن اصــاح 

الگــوی کشــت )توجــه بــه نــوع خــاک، میــزان بارندگــی و 
نــوع آب و هــوا(، بهره بــری از 37 درصــد بــه 44 درصــد در 
بخــش کشــاورزی رســیده اســت و امــروز اعتبــارات بســیار 
خوبــی در حــوزه لوله گــذاری و اســتفاده از روش هــای 
آبیــاری نویــن وجــود دارد و همــه می تواننــد از آن اســتفاده 
نماینــد. وی افــزود:  دولــت بــه ازای هــر هکتــار 5/8 میلیون 
تومــان یارانــه در اختیــار متقاضیــان قــرار می دهــد. 
مهنــدس بیکــی در ادامــه هم چنیــن درخصــوص مســائل و 

مشــکات ایــن روســتا بــه ایــراد ســخن پرداخــت.
در ادامــه مهنــدس شــیری رئیــس بنیــاد مســکن گزارشــی 
ــرح  ــه ط ــده ب ــاق ش ــای الح ــوص زمین ه ــل درخص کام
ــرایط  ــاخت و ش ــرای س ــده ب ــن ش ــان تعیی ــادی و زم ه
اســتفاده از وام مســکن را ارائــه نمــود. هم چنیــن بخشــدار 
مرکــزی از روســتای گزنــو بازدیــد نمــود و ضمــن گفت وگــو 
بــا اهالــی ایــن روســتا بــه بررســی مســائل و مشــکات آنان 
ــر  ــی از معاب ــدس بیک ــد مهن ــس از بازدی ــز پرداخــت. پ نی
روســتا جهــت بهســازی و اجــرای طــرح هــادی و حســینیه 
در حــال ســاخت ایــن روســتا،  جلســه ای در مســجد ایــن 
روســتا جلســه ای برگــزار گردیــد. در ایــن جلســه ســبزه کار 
رئیــس شــورای گزنــو بــا قدردانــی از بخشــدار مرکــزی بــه 
منظــور نــگاه ویــژه وی بــه این روســتا، درخصوص مســائل و 
مشــکات روســتا مطالبــی را بیان نمــود. مهنــدس بیکی  از 
شــورای روســتای گزنــو جهــت پیگیــری و مراجعــات بــرای 
ــت:  ــود و گف ــتا تشــکر نم ــائل و مشــکات روس ــع مس رف
وظیفــه خــود مــی دانیــم بــرای مردمــی کــه درد و رنــج و 
ــد  ــا پوســت و گوشــت خــود حــس کرده ان محرومیــت را ب

بــه منظــور رفــع مشــکات گامــی برداریــم.
ــش  ــاله و کاه ــالی های 18 س ــه خشکس ــاره ب ــا اش وی ب
ــردم  ایجــاد  ــرای م ــه ب ــرایط ســختی ک ــی و ش ــع آب مناب
ــل  ــد از حداق ــح بای شــده اســت، خواســتار اســتفاده صحی
ــاورزی  ــن کش ــای نوی ــری از روش ه ــی و بهره گی ــع آب مناب
ــه فجــر  ــد خــدا در ده ــه امی ــزود: ب ــه اف شــد. وی در ادام
امســال کلنــگ گاز رســانی بــه روســتا بــه زمیــن زده خواهــد

 انهدام باند سارقین در قاین
فرمانــده انتظامــي شهرســتان قایــن از انهــدام بانــد 
ــرقت  ــره س ــا 18 فق ــازل ب ــه اي من ــارقان حرف س
ــا  ــت: ب ــی گف ــرهنگ  واعظ ــر داد. س ــتان خب در شهرس
ــتان،  ــازل در شهرس ــریالي از من ــرقت هاي س ــوع س وق
بررســي موضــوع به صــورت ویــژه در دســتور کار پلیــس 
آگاهــي شهرســتان قــرار گرفــت. وی افــزود: در بررســی 
صحنه هــای جــرم و تجزیــه و تحلیــل ســرقت های قبلــی، 
ــارقان  ــا س ــارق ی ــودن س ــه غیربومی ب ــوران ب ــن مأم ظ
ــن راســتا گشــت های  ــت و در همی ــوت گرف ــی ق احتمال
متعــدد در ســطح شــهر فعــال، و بازدیــد و بررســی 
ــتور کار  ــافرخانه ها در دس ــر و مس ــافران مهمان پذی مس
ــان  ــی خاطرنش ــرهنگ واعظ ــت. س ــرار گرف ــوران ق مأم
کــرد: بــا اعــام مســئول یکــی از مهمان پذیر هــا، مبنــی 
ــر ایــن کــه دو نفــر از مســافران کــه خــودرو ســانتافه  ب
ــه  ــد، ک ــر می کنن ــه مهمان پذی ــه تخلی ــدام ب ــته، اق داش
بافاصلــه طــرح مهــار اجــرا و در نهایــت خــودرو ســانتافه 
توســط مأمــوران شناســایي و متوقــف شــد. وي تصریــح 
کــرد: مأمــوران در بازرســی از خــودرو مقــدار زیــادي طا 
ــل  ــري منتق ــه کانت ــم را دســتگیر و ب کشــف و دو مته
ــان در  ــت: متهم ــان داش ــي بی ــرهنگ واعظ ــد. س کردن
اظهــارات خــود بــه 18 فقــره ســرقت از منزل)طــا 
واشــیاء گــران قیمت(اعتــراف کردنــد. وی خاطــر نشــان 

کــرد: متهمــان جهــت ســیر مراحــل قانونــي بــه مراجــع 
ــی معرفــي شــدند. قضای

 کشف کاالی قاچاق در قاین
فرمانــده انتظامــي شهرســتان قایــن از کشــف 
ــتان  ــاق در شهرس ــال کاالی قاچ ــون ری 155میلی
خبــر داد. ســرهنگ  واعظــی گفــت: مأمــوران ایســت و 
ــار  ــه چه ــوري ب ــرل خودروهــاي عب بازرســی،هنگام کنت
ــازم  ــتان ع ــتان وبلوچس ــه از سیس ــوس ک ــتگاه اتوب دس
ــه در  ــا ک ــکوک و خودروه ــوی بودند،مش ــان رض خراس
ــتگاه  ــج دس ــرم پارچه،پن ــو و500 گ ــي 142 کیل بازرس
بخــاری گازی برقــی و 50 جفــت کفــش خارجــي و 
قاچــاق کــه فاقــد مجــوز حمــل بود،کشــف کردنــد. وی 
ــج متهــم دســتگیر  ــن رابطــه پن خاطرنشــان کــرد:در ای
ــه  ــي ب ــده جهــت ســیر مراحــل قانون ــا تشــکیل پرون و ب

ــدند. ــي ش ــي معرف ــع  قضای مراج

 نشست کاری فرماندار با 
مدیران شرکت ریبار

فرمانــدار قاینــات در نشســت کاری کــه بــه اتفــاق 
مهنــدس امینــی معــاون برنامه ریــزی و امــور 
ــازی  ــرکت راهس ــران ش ــا مدی ــداری ب ــی فرمان عمران
ریبــار بــا تشــکر از اقدامــات بســیار خــوب ایــن شــرکت 
ــاده  ــد دوم ج ــوم بان ــه س ــداث قطع ــت اح ــه در جه ک
قایــن- بیرجنــد؛ اظهــار داشــت: بــا تــاش، هماهنگــی و 
تعامــات بیــن بخشــی بســیار خوبــی کــه در شهرســتان 
قاینــات؛ ایــن پــروژه از پیشــرفت فیزیــک خوبــی 

ــت. ــوردار اس برخ
کهن ترابــی در ادامــه بیــان داشــت: بــا توجــه بــه 
درخواســت ها و مطالبــات بحــق مــردم مبنــی بر تســریع 
در عملیــات احــداث قطعــه ســوم بانــد دوم جــاده قایــن- 
ــطح  ــر همس ــع غی ــداث تقاط ــن اح ــد و هم چنی بیرجن
طــای ســرخ، ورودی بــه شــهر از ســمت بهشــت رضوان 
ــریع  ــاد، تس ــمت گناب ــن از س ــاماندهی ورودی قای و س
ــد  ــورد تأکی ــوق م ــوارد ف ــی م ــات اجرای ــاز عملی در آغ
ــران  ــک از مدی ــر ی ــت ه ــن نشس ــدای ای ــت. در ابت اس
ــل و  ــر از تعام ــن تقدی ــار ضم ــازی ریب ــرکت راهس ش
ــتگاه های  ــئولین دس ــر مس ــداری و دیگ ــی فرمان همراه
ــه  ــرادی ک ــی و اف ــن اهال ــتان و هم چنی ــی شهرس اجرای
ــد دوم  ــداث بان ــت اح ــی جه ــذاری اراض ــث واگ در بح
ــن شــرکت  ــا ای ــکاری را ب ــت هم ــد، نهای ــن- بیرجن قای
داشــته اند؛ بــه بیــان پــاره ای از مشــکات و موانــع 
پرداختنــد کــه فرمانــدار قــول مســاعد بررســی و 

ــکات را داد. ــع مش ــت رف ــه جه ــری ب پیگی

مدیر کل دامپزشکی خراسان جنوبی خبرداد:

احداث آزمایشگاه منطقه ای 
دامپزشکی در قاین

مدیـرکل دامپزشـکی خراسـان جنوبـی ضمـن بازدیـد از اداره 
دامپزشـکی قایـن و رونـد سـاخت آزمایشـگاه منطقـه ای قاینات 
در دیـداری بـا فرمانـدار قاینـات گفت: با وجـود خشکسـالی های اخیر 
و به خصـوص در طـی 3 سـال گذشـته اجـازه نداده ایـم کـه ایـن امـر 
باعـث کاهـش ایمنـی سیسـتم دام مـا شـود و جمعیـت زاد و ولـد و 
موالیـد دامـی اسـتان مـا تغییـر آن چنانـی نداشـته اسـت. به طـوری 
کـه یـک میلیـون و800 هـزار جمعیـت دام درطـی 3 سـال  بـه یـک 
میلیـون و700 هـزار رسـیده اسـت کـه ایـن رقم بـا توجه به 18سـال 
دامپزشـکی  مدیـرکل  نیسـت.  مقایسـه ای  قابـل  درصـد  خشکسـالی 

اسـتان گفـت: تاکنون90درصـد دام هـای اسـتان واکسـینه شـده اند.
رفیعی پـور بـا اشـاره به این کـه در خراسـان جنوبـی700 واحد مرغی 
داریـم کـه سـاالنه 30 میلیـون جوجه ریـزی انجـام می شـود، گفـت: 
خوشـبختانه سـال گذشـته بیماری آنفوالنزای حاد پرندگان در اسـتان 
نداشـته ایم. مدیرکل دامپزشـکی استان در ادامه به سـاخت آزمایشگاه 
منطقـه ای در قاین اشـاره کرد وگفت: این پـروژه در متراژ120مترمربع 
در سـال 90 کلنگ زنـی شـده اسـت و تاکنـون62 درصـد پیشـرفت 
فیزیکـی داشـته اسـت. وی افـزود: در ایـن پـروژه 72 میلیـون تومـان  
هزینـه شـده اسـت و برای تکمیـل آن حـدود70 میلیون تومـان دیگر 
مـورد نیـاز اسـت. وی بـا اشـاره  بـه این کـه امسـال از محـل تملک و 
دارایـی 40 میلیـون تومـان توسـط فرمانداری بـرای این پـروژه اعتبار 
گذاشـته شـده اسـت، گفـت: بـرای تکمیـل ایـن پـروژه ما هـم کمک 
خواهیـم کـرد تـا سـریع تر به اتمـام برسـد. وی گفـت: با تکمیـل این 
پـروژه از محـل اعتبـارات ملـی قریب بـه 1/5میلیارد تومـان تجهیزات 
کامـل آزمایشـگاهی نصـب خواهـد شـد. رفیعی پورگفـت: آزمایشـگاه 
منطقـه ای قایـن شهرسـتان های فـردوس، زیرکـوه، سـرایان و قاینـات 
تحـت پوشـش خواهـد داشـت و  بـا راه انـدازی آن 7 نفر اشـتغال زایی 
ایجـاد خواهد شـد کـه درحال حاضـر2 نیرو از کارشناسـان شـبکه در 
محل فعلی آزمایشـگاه شهرسـتان مشـغول هسـتند و امیدواریم که با 
راه انـدازی ایـن مرکـز نیروهـای مـورد نیاز هـم جذب شـوند. مدیرکل 
دامپزشـکی اسـتان گفـت: شهرسـتان قاینـات ازنظر دامـی بیش ترین 

تعـداد دام اسـتان را دارد. 
هم چنیـن رئیـس دامپزشـکی قایـن از تولیـد بیش از250تن گوشـت 
مـرغ وگوشـت قرمـز در کشـتارگاه های شهرسـتان قاینـات در 9ماهـه 
سـال جـاری خبـرداد. دکتـر گوهـری در این دیـدار گفـت: در 9ماهه 
امسـال 839 دام سـنگین در شهرسـتان قایـن ذبـح شـده اسـت که 8 
رأس گاو معـدوم شـده اسـت. وی افـزود: هم چنیـن 2373 دام سـبک 
در شهرسـتان در کشـتارگاه های قاین کشـتار شده اسـت و در مجموع  
194تـن گوشـت قرمزتولیـد شـده اسـت کـه از ایـن میـزان 3 تـن 
منهـدم شـده اسـت. وی افـزود: درهمین مـدت 1856قطعـه طیور در 
کشـتارگاه های طیـور مـا نیـز ذبـح و نزدیـک بـه 61 تن گوشـت مرغ 

تولیـد کـه 31 هـزار تن آن دفن شـده اسـت.  

گزارش

نمایشگاه سوغات و هدایا -  بازی با شعور مردم و بازاریان 

ــی  ــم کــه تابلوی ــا در زمســتان نگذاشــته بودی محســن زراعتــکار- هنــوز پ
ــمان  ــا چش ــوغات و هدای ــتانه س ــگاه زمس ــوان نمایش ــا عن ــا ب در خیابان ه
خســته بازاریــان را نــوازش داد، آن هــم بــه مــدت ده روز ذهــن اکثــر کســبه 
ــی  ــوالت کادوی ــتی و محص ــع دس ــت از صنای ــگاهی رف ــمت نمایش ــه س ب
ــه  ــا قضی ــفال و... ام ــرش، س ــم، ف ــل جاجی ــات از قبی ــار قاین ــاز دی دست س
ختــم نشــد. فــردای روز چهــارم دی مــاه نمایشــگاهی گشــوده شــد کــه در 
همــان روز اول معلــوم شــد اســمی فریب کارانــه داشــته اســت. کســبه ای کــه 
بــا رکــود شــهر در بــازار دســت و پنجــه نــرم می کننــد و تنهــا حامــی خــود 
را اتــاق اصنــاف می داننــد، شــاهد غرفه هــای رنگارنــگ از تمــام محصــوالت 
ــرایط  ــی داد و در ش ــه خــرج م ــی انصــاف ب ــاف کم ــاق اصن ــد. کاش ات بودن
ــاز  ــه امیــد فــردا مغازه هــای خــود را ب فعلــی کــه هریــک از کســبه فقــط ب
ــازار  ــرد. در ب ــت نمی ک ــگاهی موافق ــن نمایش ــزاری چنی ــا برگ ــد، ب می کنن
ــی  ــد و آن های ــود می نالن ــازه هســتند، از رک ــک مغ ــه مال ــی ک ــن آن های قای
ــت هایی در کار  ــه دس ــد. چ ــه می کنن ــود گری ــتند، از رک ــتأجر هس ــه مس ک
ــن را  ــج شــهر قای ــازار فل ــع شــخصی، ب ــه خاطــر مناف ــه ب ــا این گون اســت ت
دوبــاره بــه کمــا ببــرد. فــروش مایــع ظرفشــویی و دســتمال کاغــذی و ســایر 

ــا دارد. اقــام چــه جایگاهــی در ردیــف ســوغات و هدای
ــان  ــرای بازاری ــی ب ــر صندل ــه ب ــان محترمــی کــه در مرکــز اســتان تکی آقای
نســخه می پیچیــد، هیــچ فکــر کرده ایــد در همیــن ده روزی کــه نمایشــگاه 
ــزاری  ــا برگ ــش بخشــیدند ب ــه لغای ــازار را ب ــاره دار عطــای ب ــد مغ ــود، چن ب
ایــن نمایشــگاه و ســایر نمایشــگاه ها چنــد نفــر از جوانــان ایــن شــهر بیــکار 
ــود  ــازار در رک ــن ب ــان ای ــه هم چن ــتید ک ــن هس ــال ای ــا دنب ــوند. آی می ش
ــرأت  ــد. به ج ــود می بردن ــگاه ها س ــن نمایش ــردم از ای ــد؟ وای کاش م بمان
می تــوان گفــت 99 درصــد قیمت هــا همــان قیمت هــای بــازار بــود و 
حتــی در بعضــی اقــام بــه ســبب جــو نمایشــگاه و عــدم نظــارت، در حــق 

ــد. ــاف می ش ــتریان اجه مش
ــت در  ــه دس ــد و هم ــب می ش ــتریان قال ــه مش ــل ب ــس بنج ــه جن هرگون
دســت هــم داده تــا بــازار هم چنــان در خــواب زمســتانی بمانــد. بــه 
شــهرهای دیگــر ســربزنید و ببنیــد کــه بــرای حمایــت از بازاریــان خــود چــه 
ــای  ــرم رؤس ــئولین محت ــبه و مس ــیاری از کس ــن و بس ــؤال م ــد. س می کنن
ــزاری  ــا برگ ــرا ب ــه چ ــت ک ــن اس ــت اندرکاران ای ــایر دس ــا و س اتحادیه ه
ــه مرکــز اســتان  ــا  نه گفتــن ب چنیــن نمایشــگاه هایی موافقــت می شــود؟ آی
ــن؟ ــت شــما از کســبه قای ــن اســت حمای ــا ای ــه دارد؟ آی ــرای شــما هزین ب

***

ریاست اتاق اصناف قاین با انتقاد شدید از برگزاری 
نمایشگاه سوغات و هدایا

متـأسفانه برخی مسئولیـن فقط حرف حمایت از 
مردم را می زننـد، اما با اقـدامات خود تیشه به 

ریشه معیشت مردم و بـازار و کسبه می زننـد

مالکــی ریاســت اتــاق اصنــاف قاینــات نیــز نســبت بــه برپایــی نمایشــگاه 
ــه  ــا انتقــادات و گله هــای بســیاری داشــت و ب زمســتانه ســوغات و هدای
قولــی، دلــی پرخــون از بابــت برگــزاری ایــن نمایشــگاه و ضربــه ای کــه 
بــه گفتــه وی بــا برگــزاری ایــن نمایشــگاه بــه بــازار قاینــات و معیشــت 
ــرآن  ــد، دارد. ب ــه وارد ش ــازاری جامع ــر ب ــی از قش ــل توجه ــش قاب بخ
شــدیم تــا گفتگویــی در مــورد کم وکیــف و چگونگــی برگــزاری ایــن 
نمایشــگاه و مســائل و حواشــی پیرامــون آن داشــته باشــیم کــه مصاحبــه 

ــا وی می باشــد. ــات ب ــر ماحصــل گفتگــو اختصاصــی طنیــن قاین زی

مالکــی در ابتــدای ایــن گفتگــو بــا اشــاره بــه این کــه طبــق اباغیــه و مصوبــات 
ــا  ــد ب ــن نمایشــگاه هایی بای ــزاری چنی ــدن و تجــارت، برگ ــت و مع وزارت صنع
تصویــب و تأییــد اتــاق اصنــاف باشــد، امــا در ایــن زمینــه عمــاً اتــاق اصنــاف به 
کنــار گذاشــته شــده اســت و بســیاری از نهادهــا و ادارات شهرســتان و اســتان در 

کار کســبه و اتــاق اصنــاف دخالــت می کننــد. 
وی بــا تأکیــد بــر این کــه متولــی برگــزاری نمایشــگاه بایــد اتــاق اصنــاف باشــد، 
ــا برگــزاری ایــن چنیــن نمایشــگاه هایی گفــت: در  در مــورد دالیــل مخالفــت ب
ایــن نمایشــگاه، اجنــاس بی کیفیــت و اصطاحــاً بنجــل را بــا قیمت هــای گــزاف 
ــه  ــد ب ــده از تولی ــه ش ــاس عرض ــا اجن ــه نه تنه ــن این ک ــد. ضم ــه می ش عرض

ــی  ــل توجه ــه بخــش قاب ــود، بلک مصــرف نب
ــت:  ــود!  وی گف ــده  ب ــه ش ــاس عرض از اجن
ــن  ــازار قای ــال ســوهان کــه در ب ــوان مث به عن
ــه  ــگاه ب ــن نمایش ــت در ای ــان اس 6000 توم
ــا شــکات  12000 تومــان عرضــه می شــد ی
آن 18000  قیمــت  قایــن  بــازار  در  کــه 
تومــان اســت بــا قیمــت 36000 تومــان 
عرضــه می گردیــد یــا حتــی پتویــی کــه بــه 
ــد،  ــه می ش ــان فرخت ــزار توم ــت 96 ه قیم
ــه  ــق ب ــن همــان محصــول متعل ــازار قای در ب
ــان  ــا قیمــت 90 هــزار توم همــان شــرکت ب

عرضــه می شــود کــه البتــه نظــارت و بازرســی اصنــاف کامــاً جریانــات را رصــد 
ــور  ــنده ها فاکت ــه فروش ــی ک ــی زمان ــد ول ــل کردن ــوب عم ــیار خ ــوده و بس نم
ارائــه می کننــد، طبــق قانــون دیگــر کاری نمی توانیــم انجــام دهیــم، چــرا کــه 

ــد.  ــکاری ندارن ــر هم ــتان های دیگ اس
ــن نمایشــگاه بیــش از 82 میلیــون هزینــه داشــت و  ــی ای ــزود: برپای مالکــی اف
ــد و هــم ســود خویــش  ــران می کردن ــه را جب ــن هزین ــد ای برگزارکننــدگان بای
ــردم  ــی در حــق م ــن اجحاف های ــن رو روی دادن چنی ــد. از ای را کســب می کردن
تعجبــی نــدارد. مالکــی تصریــح کــرد: مــردم بایــد این هــا را بدانند و گمــان نکنند 
ــن  ــر اســت. برگــزاری ای ــا کیفیت ت ــر و ب ــاس نمایشــگاه حتمــاً ارزان ت کــه اجن

ــه ضــرر مــردم اســت.  چنیــن نمایشــگاه هایی فقــط ب
ــی و بعضــاً  ــا رایزن ــراد ســودجو ب ــه گفــت: متأســفانه برخــی اف مالکــی در ادام

برخــی فشــارهایی کــه بــه ادارات و نهادهــا اســتان وارد می کننــد، مجــوز برپایــی 
ــد. مالکــی  ــه می زنن ــازار ضرب ــه ب ــد و ب ــن نمایشــگاه هایی را اخــذ می کنن چنی
بــا انتقــاد شــدید از عملکــرد برخــی مدیــران و ادارات گفــت: متأســفانه برخــی 
مســئوالن و مدیــران کــه بــا رأی همیــن اصنــاف و مــردم بــه جایــی رســیده اند، 
ــد و می گوینــد کــه کســبه تعــداد قابــل توجهــی  ــه هیــچ می انگارن کســبه را ب
ــزار  ــان، 30 ه ــای محترم ش ــراه خانواده ه ــبه به هم ــه کس ــتند؛ در حالی ک نیس
از جمعیــت شهرســتان را تشــکیل می دهنــد.  اگــر همیــن کســبه نباشــند، ایــن 
ادارات بــه کــدام مبلمــان شــهری خــود می بالنــد و.... کســبه باعــث رونــق اقتصاد 

و معیشــت بســیاری از مــردم و زنده بــودن جامعــه هســتند.
وی در مــورد برخــی صحبت هــا مبنــی بــر موافقــت اتــاق اصنــاف و اتحادیه هــا 
بــا برگــزاری نمایشــگاه بــا تأکیــد مجــدد بــر مخالفــت اتــاق اصنــاف بــا برگــزاری 
ــا  نمایشــگاه گفــت: اتــاق اصنــاف و هیچ یــک از رؤســای اتحادیه هــا موافقتــی ب
برگــزاری نمایشــگاه اعام نکردند. متأســفانه 
ــد  ــه زده ان ــای اســتان اول نام برخــی نهاده
کــه ایــن نمایشــگاه بایــد برگــزار شــود و بعد 
بــرای آن جلســه برگــزار کردنــد! یعنــی مــا 
را در مقابــل عمــل انجــام شــده قــرار دادنــد. 
بعــد هــم صــورت جلســه حضــور در جلســه 
کــه فقــط نشــان دهنده حضــور مــا در 
جلســه بــود، را مبنــای  موافقــت مــا بــرای 

نمایشــگاه قــرار دادنــد! 
ــزود: متأســفانه برخــی  ــه اف مالکــی در ادام
ــات خــود  ــا اقدام ــا ب ــد، ام ــردم را می زنن ــت از م مســئولین فقــط حــرف حمای
تیشــه بــه ریشــه معیشــت مــردم و بــازار و کســبه می زننــد. آیــا ایــن مدیــران 
ــازار را نمی بیننــد؟ رؤســای ادارات مــا خجالــت نمی کشــند کــه حتــی  رکــود ب
یــک عــدد خــودکار خــود را از مرکــز اســتان تهیــه می کننــد، بعــد در مجامــع 
ــازار و کســبه اظهــار نظــر می کننــد. آیــا از وضعیــت کســبه  ــاره ب مختلــف درب
خبــر دارنــد؟ آیــا کســبه از مــردم نیســتند که برخــی از مســئوالن ادارات کســبه 

ــد؟  ــچ می انگارن ــه هی را ب
وی در پایــان از اصنــاف و بازاریــان قاینــات خواســت بــه جــای این کــه تــا دقیقــه 
90 بنشــینند و منتظــر برگــزاری نمایشــگاه و بعــد اعتــراض و اقدامــات بعــدی 
باشــند، خودشــان ســعی در برگــزاری هرچــه بهتــر و باشــکوه تر بــا حضــور خــود 
کســبه شهرســتان در نمایشــگاه -ماننــد همیــن بــار- داشــته باشــند. جــا دارد از 

تمامــی کســبه شــرکت کننده در نمایشــگاه کمــال تشــکر را داشــته باشــم.

حل مشکالت اصناف با اتحاد اصناف
برگــزاری نمایشــگاه ســوغات و هدایــا در قایــن بــار دیگــر گفتگوهــای فراوانی 
ــه  ــی ک ــت. بحث های ــازی را برانگیخ ــای مج ــز فض ــه و نی ــطح جامع در س
پیــش از ایــن نیــز در ســال های گذشــته در زمــان برگــزاری نمایشــگاه های 
ــورد  ــابه آن را در م ــه مش ــت ک ــه سال هاس ــم و البت ــاهد آن بودی ــابه ش مش
پنجشــنبه بــازار هــم شــاهد هســتیم و عمــًا فقــط بــه بحث هــای تکــراری، 
طوالنــی و خســته کننده ای تبدیــل شــده اســت. بــدون این کــه ایــن 
ــازار، کســبه و  ــرای ب ــده ب ــد فای ــه مفی ــرانجام مشــخصی ک ــه س ــا ب بحث ه
ــبه و  ــب کس ــراض از جان ــا اعت ــار گوی ــد این ب ــد. هرچن ــد، برس ــردم باش م
بازاریــان و البتــه اتــاق اصنــاف و اتحادیه هــای صنفــی شــدیدتر بــوده اســت. 
ایــن امــر دالیــل متعــددی دارد کــه مجــال برشــمردن همــه آن هــا در اینجــا 
ــا و ادارات  ــه نهاده ــد ک ــن باش ــش ای ــن دلیل ــاید مهم تری ــا ش ــت. ام نیس
متولــی و درگیــر در بحــث بــازار و اصنــاف، دارای یــک اســتراتژی مــدون و 
برنامه ریــزی مشــخص در ایــن رابطــه نیســتند و هیــچ گاه هــم نخواســته اند 
کــه کــه بــا کمــک افــراد آگاه و خبــره در ایــن زمینــه، قدمــی بردارنــد و بــه 
ــه هرجهــت اســت. ــاری ب نوعــی تمامــی کارهای شــان مصــداق روزمرگــی و ب
البتــه در ایــن زمینــه نکتــه و بحــث مهم تــری کــه وجــود دارد ایــن اســت 
کــه اصنــاف و بازاریــان قاینــات، عمــًا فاقــد قــدرت اثربخشــی در نهادهــای 
تأثیرگــذار شهرســتان در این گونــه امــور هســتند. یــا بهتــر بگوییــم 
اصنــاف قایــن اتحــاد و انســجام الزم و مؤثــری را کــه بایــد داشــته باشــند، 
ــا مشــکات و  ــه ب ــرای مقابل ــاف ب ــه اصن ــز مجموع ــارآن نی ــد و در کن ندارن
ــه در همیــن بحــث برگــزاری چنیــن  چالش هــای پیــش روی خــود از جمل
نمایشــگاه هایی، فاقــد راهبــردی مشــخص و عملــی و اثرگــذار هســتند 
ــن  ــا همی ــدام آن ه ــن اق ــی تنهاتری ــن و به نوع ــاید مهم تری ــتر و ش و بیش
ــی  ــوی برخ ــه از س ــت ک ــی اس ــا و تجمع های ــی تحصن ه ــات و گاه اعتراض
ــائل  ــا و مس ــا بحث ه ــات ب ــی اوق ــم برخ ــه آن ه ــد، ک ــبه رخ می ده کس
ــا  ــود ت ــبب می ش ــه س ــود ک ــر می ش ــی درگی ــخصی به نوع ــی و ش سیاس
ــرای  ــنوایی ب ــوش ش ــًا گ ــات عم ــت زده قاین ــدت سیاس ــای به ش در فض

ــد.  ــی نمان ــاف باق ــات اصن ــا و اعتراض صحبت ه
ــزاری نمایشــگاه  ــه برگ ــف مبل فروشــان ب ــراض صن ــه آن تجمــع و اعت نمون
مبــل در ســال گذشــته بــود کــه در آســتانه انتخابــات مجلــس روی داد، ولــی 
آیــا بــه راســتی تأثیرگــذار بــود و توانســت گــره از مشــکل بگشــاید؟ البتــه 
ــون و رعایــت حریم هــا حــق  اعتــراض و تحصــن و تجمــع در چارچــوب قان
اصنــاف محســوب می شــود ولــی آیــا ایــن، تنهــا راه اســت و راهــکار دیگــری 

وجــود نــدارد؟ 
ــوب  ــه محس ــذاری از جامع ــم و تأثیرگ ــش مه ــک بخ ــن بی ش ــاف قای اصن
می شــوند ولــی آیــا متناســب بــا ایــن امــر، دارای قــدرت نفــوذ و تأثیرگــذاری 
ــاق  ــت ات ــه ریاس ــه گفت ــگاه ب ــزاری نمایش ــث برگ ــن بح ــتند؟ در همی هس
ــد و  ــگاه گرفتن ــزاری نمایش ــه برگ ــم ب ــدا تصمی ــا ابت ــی نهاده ــاف برخ اصن
ــوده ، جهــت شــرکت در جلســه  ــف برگــزاری ب ــاف کــه مخال ســپس از اصن
ــان دهنده  ــر نش ــن ام ــد! ای ــل می آورن ــه عم ــوت ب ــگاه، دع ــزاری نمایش برگ
چیســت؟ به عنــوان مثــال ســاده مثــًا آیــا اصنــاف قاینــات در نهــادی ماننــد 
ــه قصــد شــرکت  ــا کســانی ک ــده ای مشــخص اســت؟ آی شــورا دارای نماین
ــا  ــد ت ــزم می دانن ــود را مل ــد، خ ــات را دارن ــن انتخاب ــوری در ای و کاندیدات
همراهــی مجموعــه اصنــاف و بازاریــان را به عنــوان یــک نهــاد مهــم و 
ــد؟  ــب کنن ــتند را جل ــاف هس ــروه اصن ــه از گ ــوان این ک ــذار و به عن اثرگ
ــرای رفــع مشــکات ایــن گــروه راهــکار و برنامــه و قول هــای مشــخص  و ب
و عملــی ارائــه دهنــد؟ بحــث در ایــن زمینــه بســیار اســت و فرصــت طــرح 
ــی یــک نکتــه مشــخص  ــن مجــال فراهــم نیســت. ول تمامــی بحث هــا درای
ــه دســت  اســت کــه گره گشــایی و حــل مشــکات اصنــاف قاینــات فقــط ب
ــان مقــدور اســت به شــرط آن کــه اصنــاف بخواهنــد و خــود قــدم  خــود آن

ــد.  ــن راه بگذارن در ای

نگاهی به برگزاری نمایشگاه سوغات و هدایا در قاین

حمایت از مردم یا بازی با شعور مردم

 برخــی مســئوالن 
مدیــران  و 
کســبه  ادارات 
هیــچ  بــه  را 
حالی کــه  در  می انگارنــد 
کســبه  همیــن  اگــر 
ادارات  ایــن  نباشــند، 
هــم نیســتند. آیــا ایــن 

بــازار  رکــود  مدیــران 
از  آیــا  نمی بیننــد؟  را 
خبــر  کســبه  وضعیــت 
از  کســبه  آیــا  دارنــد؟ 
مــردم نیســتند کــه برخــی 
ادارات  مســئوالن  از 
هیــچ  بــه  را  کســبه 

؟  نــد ر نگا می ا
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»بنیـاد بیـدل دهلـوی« چهارمین عرس بین المللی بیـدل را روزهـای 29 و 30 دی 
مـاه 1395 در تهـران برگـزار می کنـد. بـه ایـن بهانه بر آن شـدیم تا با آقای سـید 
جـواد احمدی که یکی از چهره های فرهنگی و فرهیخته دیارقاینات محسـوب 
می گـردد و همچنیـن مدیـر اجرایـی بنیاد بیـدل دهلـوی و دبیر اجرایـی کنگره عرس 
بیـدل دهلـوی می باشـد، در مـورد کـم و کیـف و چگونگـی برگـزاری ایـن همایش 

گفت وگویی داشـته باشیم.
***

• در ابتـدا در مـورد بـرای آشـنایی خواننـدگان معنی و مفهـوم عرس 
توضیحاتـی را ارائـه فرمایید؟

عـرس عنوانـی اسـن کـه بـرای یـاد کـردن از شـاعران و عارفـان اهل فکـر و ذکر 
اسـتفاده می شـود کـه برای جنـاب موالنا نیز این عنـوان رایج اسـت و عرس موالنا 
هـر سـاله برگـزار می شـود. برای جنـاب ابوالمعانـی بیدل هـم هر سـاله یادکردها 
می گرفتنـد و بـزرگان علـم و ادب و معرفـت  جمع می شـدند و این مجلـس را به 
نـام عـرس بیـدل برگـزار می کردند. پس از فوت بیدل در سـال 1133 تا 80 سـال 
پس از درگذشـت بیدل عرس بیدل توسـط اطرافیان و دوسـتدارانش برگزار شـد 
و پـس از آن بـه خاطـر اتفاقـات تاریخـی کـه در منطقـه شـبه قـاره روی داد این 

برنامه تعطیل شـد.

• در مـورد زمـان و اهداف تأسـیس بنیاد بیدل دهلـوی و برگزاری عرس 

بیدل دهلوی توضیحاتـی را ارائه نمایید.
بنیـاد بیـدل بـا هدف سـاماندهی و تجمیع میـراث فارسـی در آن سـوی مرزهای 
جمهوری اسـامی تشـکیل شـده و غنای فعالیت  هـای ادبی از جملـه اهداف بنیاد 
بیـدل اسـت. اگـر بخواهیم در زمینـه احیای میراث زبان فارسـی  قدمـی برداریم، 
بخشـی از آن امـروز فراسـوی مرزهـای جغرافیایـی مـا می باشـد کـه نمی تـوان از 
آن هـا چشم پوشـی کـرد. عـرس بیـدل بـر ایـن اسـاس شـکل گرفت و هـدف آن 
توجـه بـه مفاخر فرهنگی اسـت که بـدون توجه به ایـن مفاخر نمی شـود، میراث 

فرهنگـی زبـان فارسـی را احیا کرد. 

• لطفاً در مورد برنامه های این همایش توضیحاتی را ارائه فرمایید؟
چهارمیـن عـرس بین المللی بیـدل دهلوی با حضـور حدود 80 میهمـان خارجی 
از 24 کشـور بـا 16 ملیـت متفـاوت در تـاالر وزارت کشـور برگـزار می شـود. برای 
افتتاحیـه چهارمیـن عـرس بین المللـی بیـدل دهلـوی از شـخصیت های مختلف 
داخلـی و خارجـی کشـور نیـز دعوت شـده اسـت کـه قرار اسـت عرس چهـارم با 

سـخنرانی وزیر فرهنگ و ارشـاد اسـامی افتتاح شـود.

• میهمانان شـاخص این همایش چه کسـانی هسـتند؟  تعـداد مقاالت 
رسـیده به همایـش چه میزان اسـت؟

میهمانـان شـامل دو گـروه هسـتند. در حدود 50 نفـر از پژوهشـگران و محققانی 

هسـتند کـه مقاالت شـان را ارائـه کردند. 
گـروه دوم چهره ها و شـخصیت های شـاخصی هسـتند کـه در حوزه زبان فارسـی 
شـناخته شـده اند. رئیس فرهنگسـتان فارسـی و اردو هند، رئیس انتشـارات ملی 
هند، رئیس فرهنگسـتان ادب پاکسـتان و رؤسای دانشـگاه های خارج از کشور که 

در ارتبـاط بـا زبـان فارسـی نقش  آفرینی می کننـد از جمله این گروه ها هسـتند.
در مـورد مقـاالت نیز باید بگویـم مقاالت متعددی به دبیرخانه رسـید که در آن ها 
بـه جایـگاه بیدل در مناطق فارسـی زبان پرداخته شـده اسـت، هم چنین برخی از 
مقـاالت بـا محوریت زبان فارسـی یا فعالیت هایی که برای گسـترش زبان فارسـی 
در سـایر کشـورها بود. در مجموع86 مقاله چکیده هایشـان به دبیرخانه رسـید که 
از آن هـا 62 عنـوان مقاله داخلی پذیرفته شـد، هم چنیـن 50 عنوان مقاله خارجی 

نیز در این دوره پذیرفته شـده اسـت.
می توانیـد  اگـر  نیـز  همایـش  ایـن  جنبـی  برنامه هـای  مـورد  در   •

فرماییـد؟ ارائـه  را  توضیحاتـی 
در این دوره در کنار بخش اصلی برنامه نمایشـگاهی از آثار خطی و نسـخ تاریخی 
بیـدل بـرای پژوهشـگران دایـر خواهـد شـد که میـزان این نسـخ در ایـن دوره به 
نسـبت بـه دوره سـوم سـه برابـر شـده اسـت. در کنـار آن برنامه های پژوهشـی و 
آموزشـی بـا حضـور میهمانـان خارجی و هم چنین شـب های شـعر و موسـیقی و 
بیدل خوانـی کـه روایت آوازی اشـعار بیـدل خواهد بود که توسـط دو گروه داخلی 
)امیـر محمـد تفتی( و خارجی )اسـتاد غزل شـریف از افغانسـتان مقیـم آلمان( و 
اجـرای مشـترک ایـن دو گـروه برنامه ریـزی شـده تـا شـرکت کنندگان بتوانند از 
آن هـا اسـتفاده کنند. هم چنین تـور تهران گـردی برای شـرکت کنندگان خارجی 

از جملـه برنامه هـای اجرایـی این همایش اسـت. 

• در صـورت امـکان بـه برخـی اقدامـات اجرایـی در این زمینـه که از 
سـوی بنیـاد بیـدل اجرا شـده اسـت، اشـاره فرمایید؟

اخیـراً بـا حضور آقای هادی سـعیدی کیاسـری رئیـس بنیاد و اینجانـب به عنوان 
مدیـر اجرایـی بنیاد بیدل دهلـوی و »کانون ادبیات ایران« با »سـازمان فروغ اردو« 
کشـور هندوسـتان برای چاپ و نشـر آثاری که به میراث زبان فارسـی می پردازد، 
تفاهم نامـه مشـترک امضا کردند. ایـن تفاهم نامه در حوزه تصحیح، چاپ و انتشـار 
آثـار برگزیـده میـراث زبـان فارسـی در هنـد و گزیـده ای از ادبیـات معاصـر ایران 
مشـتمل بـر شـعر و ادبیـات داسـتانی اسـت. بر طبـق برنامه ریـزی انجام شـده از 
میـان فهرسـت آثـار خطـی کـه در هند موجـود اسـت، آثار مهـم در اولویـت قرار 
 می گیـرد تـا برای مقابله، تصحیح و انتشـار آن اقدامات الزم صـورت پذیرد.این آثار 
در زمینه هـای لغتنامه هـا، دایره المعارف هـا، دیوان هـای شـعرا و تذکره هـای شـعر 
و دیگـر آثـار ادبی اسـت که بـا اولویت بنـدی و برنامه ریزی کار مقابلـه، تصحیح  و 

انتشـار آن به انجام خواهد رسـید.
در کنـار آن برگزیـده ای از ادبیـات امروز ایـران به ویژه ادبیات انقـاب به زبان های 
اردو و انگلیسـی ترجمه و منتشـر خواهد شـد. در این زمینه کار گزینش و تدوین 
ایـن آثار از سـوی »بنیاد بیدل دهلـوی« و »کانون ادبیات ایـران« صورت می گیرد 
و ترجمه و ویراسـتاری آن از سـوی »سـازمان فروغ اردو« به انجام خواهد رسـید. 
مجموعـه ایـن اقـدام سـبب می گـردد مجموعـه ای دقیق، کامـل و متقـن و قابل 

ارجـاع از ادبیـات فارسـی امروز در دسـترس مخاطبان ادبیات جهـان قرار گیرد.

هم چنیـن بـا توجه بـه این کـه مأموریت »سـازمان فـروغ اردو« ترویـج زبان هایی 
مانند: فارسـی در شـبه قاره هند است، تصمیم گرفته شـد»کانون ادبیات ایران« و 
»بنیـاد بیدل دهلوی« زمینه هایی را برای حضور شـاعران و نویسـندگان ایرانی در 
محافـل ادبـی هنـد به طـور پیوسـته و زمان مند ایجـاد کنند تا محافـل ادبی هند 
هـر چـه بیشـتر با چهره هـای امـروز ادبیـات ایران آشـنا شـوند. بر همین اسـاس 
اعطـای بورس هـای کوتاه مـدت آموزشـی و پژوهشـی بـه اسـاتید و پژوهشـگران 
جـوان و دانشـجویان نخبـه زبـان و ادب فارسـی هم در دسـتور کار مشـترک قرار 
گرفـت و مقرر شـد در سـال تعـدادی از ایـن بورس ها بـه انتخاب »سـازمان فروغ 
اردو« و توسـط »بنیـاد بیـدل دهلـوی« و »کانـون ادبیات ایران« بـه نخبگان فعال 
در عرصـه آمـوزش و پژوهـش ادبیـات فارسـی تعلـق بگیـرد تا افـراد مـورد نظر با 
حضـور در فضـای ادبـی ایران هر چه بیشـتر بـا زبـان و ادبیات معاصر ایران آشـنا 
شـوند. هم چنین برگزاری سـمینارهای علمی پژوهشـی با موضوع بازشناسـی آثار 
شـاعران بـزرگ سـبک هندی چـون صائب تبریـزی، بیـدل دهلـوی و .... از دیگر 
مفاد مورد تفاهم طرفین اسـت. از دیگر نتایج این سـفر افتتاح بنیاد فارسـی هند 
اسـت کـه در دانشـگاه دهلی با حضور مدیـران و اسـاتید دپارتمان زبـان و ادبیات 

فارسـی دانشـکده زبان هـای خارجی دانشـگاه دهلی همـراه بود. 

سیدجواد احمدی مدیر اجرایی بنیاد بیدل دهلوی در گفتگو اختصاصی با طنین قاینات بیان کرد :

برگزاری چهارمین عرس بین المللی بیدل دهلوی 29 و30 دی ماه در تهران


