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انتخاب اصلح
حجت االسالم سیدسجاد ایزدهی

 باال بردن مشارکت وظیفه احزاب است
 نه شورای نگهبان

از منظر فلســفه سیاســی، مشروعیت تابع فلسفه تشکیل حکومت است و با 
آری و خیر می توان به مشروعیت یک نظام رأی داد...

امام حسن مجتبی)ع(: 
برآوردن حاجت 

دوستان از اعتکاف 
یکماهه بهتر و 

دوست داشتنی تر 
است.

کلمه اإلمام 
الحسن)ع(، ص139

ویژه فرهنگ و معارف رضوی

در  خدمــت  توفیــق  نیکبخت:  محمدحســین 
حــرم مطهــر رضوی آرزویی اســت که هر عاشــق 
و دوســتدار اهل بیــت)ع( دارد. بارهــا در همیــن 
صفحــه دربــاره این عشــق ســخن گفته ایــم و از 
گروه هــای مختلف خادمان یــاد کرده ایم؛ دربان، 
فــراش، کفشــدار و... . از رســم ها و ســنت های 
زیبایــی هــم گفته ایــم کــه به تدریــج برنامه هــای 
تشــریفاتی حرم را شــکل داده و امروزه هر کدام 
از آن برنامه ها، به نمادی معنوی در حرم رضوی 
تبدیــل شــده  اســت؛ مثــاً »خدمــت فــوق« کــه 
در شــماره های پیشــین رواق مفصــاً دربــاره اش 
ایــن برنامه هــا از دو  صحبــت کردیــم. بررســی 
منظــر جالــب و البتــه ضــروری اســت؛ نخســت 
بــا شــناختن آن هــا، می شــود تاریخ حــرم رضوی 
را بهتــر شــناخت و دوم اینکــه بــا درک مفاهیم 
مستتر در این مراسم، می توان هنگام مشاهده 
یــا شــنیدن از آن هــا، بــا حــس معنــوی و حالت 
خــوش خادمــان همراه شــد و از فیض قدســی و 
پربرکت حضور در حرم امام رضا)ع( بیشتر بهره 
بــرد. در صفحه امروز رواق می خواهم برایتان از 
مراســم »تحویل کشــیک« بگویم؛ مراســمی که 
بــه جــز مــاه رمضان، هــر روز حدود نیم ســاعت 
پس از طلوع آفتاب برگزار می شود و می توان در 
آن، حــس خــادم بودن و صفــای حضور در حرم 

رضوی را بهتر و بیشتر درک کرد. 

قدمت یک مراسم اداری و معنوی»
حــرم  در  روزانــه  مراســمی  کشــیک«  »تحویــل 
رضــوی اســت کــه در آن خدام، دربانان و فراشــان 
بعــدی  کشــیک  بــه  را  خدمــت  کشــیک،  یــک 
تحویــل می دهنــد. پیش از اینکــه درباره جزئیات 
ایــن مراســم حرفــی بزنیــم، بهتر اســت به ســراغ 
تاریخش برویم. می دانیم کشیک در حرم رضوی 
از دوره صفویه به بعد، نظم و نســق درســتی پیدا 
کــرد و ابتــدا بــه ســه و بعدها بــه پنج و امــروزه به 
هشت کشیک تقسیم شد. با این حال، ساختار 
خدماتــی و تشــریفاتی حرم رضوی پیــش از دوره 
صفویــه و به ویــژه در عصر تیمــوری نیز مبتنی بر 
انتظــام دادن بــه خــدام در کشــیک های مختلف 
مراســم  احتمــاالً  بنابرایــن می تــوان گفــت  بــود. 
تحویل کشــیک قدمتی دســت کم 600 ساله دارد 
و البته می توان پیشینه بیشتری را برایش در نظر 
گرفــت. بــا ایــن حال، دربــاره جزئیات این مراســم 

تــا پیــش از دوره قاجــار اطاعات دقیقــی نداریم. 
در دوره تولیــت محمدخــان رکن الدوله و در ســال 
1299ق. ضمــن تنظیــم نظام نامه سرکشــیک ها و 
خادم باشــیان حــرم مطهــر، مکان و زمــان برگزاری 
مراســم تحویــل کشــیک درج شــده  اســت و ایــن 
شــاید قدیمی تریــن گــزارش مــدون از این مراســم 
محســوب شــود؛ البتــه در اســناد قدیمی تــر هــم 
اشــاراتی به مراســم تحویل کشــیک شــده  است، 
اما به این دقت و گستردگی نیست. در نظام نامه 
رکن الدولــه آمــده اســت مراســم هــر روز پــس از 
برداشــتن و خاموش کردن شــمع های حرم مطهر 
و چلچراغ هــا و تــا یــک ســاعت و نیــم از آفتــاب 
گذشــته، برگزار می شد؛ محل برگزاری دارالحفاظ 
بود و همه خادمان حرم مطهر باید در این مراسم 
حاضر می شــدند. سرکشــیک و خادمباشــی نیز 
حضــور می یافتند و مراســم با خوانــدن خطبه ای 
بــه نــام امــام رضــا)ع( آغاز می شــد. پــس از پایان 
منــزل  بــه  قبــل  روز  کشــیک  خادمــان  خطبــه، 
می رفتنــد و خادمــان کشــیک آن روز مســئولیت  
خدمــت در حــرم رضــوی را برعهــده می گرفتنــد. 
بنابرایــن می تــوان گفــت در ایــن دوره، اوالً شــروع 
مراســم دقیق با زمان پایان اســتفاده از چراغ های 
حرم تنظیم می شــد و ثانیاً، خدام نمی توانســتند 
پــس از این مراســم به عنوان خــادم در حرم باقی 
بماننــد. امــا در ســال 1307ش. با اعمال تغییرات 
بنیادین در نظام نامه، مراســم تحویل کشــیک به 

اول طلــوع آفتــاب منتقــل شــد و پــس از برگزاری 
آن، خادمان می توانســتند در کسوت خادمی، در 

حرم باقی بمانند. 

شیوه نامه یک مراسم کهنسال»
محل برگزاری مراســم در قرن های گذشــته مدام 
تغییــر کــرده  اســت. گویــا در ابتدای کار، مراســم 
تحویــل کشــیک در پاییــن پــای حضــرت و در 
روضه منوره برگزار می شــد، اما با افزایش تعداد 
زائــران، ابتــدا آن را بــه رواق دارالحفاظ و ســپس 
دارالســعاده،  حاتم خانــی،  گنبــد  رواق هــای  بــه 
در  کردنــد.  منتقــل  دارالســرور  و  دارالوالیــه 
دائره المعارف آستان قدس رضوی مراسم تحویل 
کشــیک چنیــن شــرح داده شــده  اســت: »افراد 
کشــیک همــان روز حــدود نیــم ســاعت بعــد از 
طلــوع آفتــاب در محــل تحویــل کشــیک حضور 
یافتــه، بــه ترتیــب سرکشــیک، معاون کشــیک، 
خادمان، فراشان و دربانان به طور منظم در کنار 
دیــوار بــا حالــت خضوع و خشــوع می ایســتند. 
قرار گرفتن افراد بعد از معاون کشــیک، فقط به 

ترتیب نوع خدمت است«. 
افراد کشــیک روز قبل، بافاصله پس از مراســم 
صفه، به مراســم تحویل کشــیک وارد می شوند 
و مقابــل افراد کشــیک آن روز صف می کشــند؛ 
»در این هنگام، سرکشیک یا معاون کشیک روز 
قبل، خطبه کوتاهی در ستایش پروردگار متعال 
و ثنــای ائمــه اطهار)ع( و ذکر نام مبارک حضرت 
 ثامن االئمــه)ع( و امــام زمان)عج( و طلب مغفرت
از  پــس  می خوانــد«.  مســلمانان  عمــوم  بــرای 
اتمــام خطبــه، تمامــی خــدام به شــکرانه نعمت 
خدمــت در بــارگاه منــور رضــوی، ســجده شــکر 
بــه جــا می آورنــد و ســپس اعضــای کشــیک روز 
قبــل، ضمــن مصافحــه و دیده بوســی، مراســم 
تحویــل کشــیک را بــه پایــان می برنــد. در حــال 
حاضــر بــه دلیــل شــبانه روزی بــودن فعالیــت در 
اماکن متبرکه، در مراســم تحویل کشــیک مانند 
قرن های گذشته، همه خادمان شرکت نمی کنند 
و تعدادی از آن ها برای اداره امور، در پست های 
خود باقی می مانند. اینکه ترتیب و نحوه مراسم 
از چــه زمــان شــکل گرفتــه  اســت، همان طــور که 
گفتیــم، معلوم نیســت، اما می تــوان گفت نحوه 
برگــزاری مراســم و برنامه هــای آن، در طول تاریخ 

به تدریج تکمیل و اصاح شده  است.

نگاهی به جایگاه تفریح و سرگرمی در سیره رضوی)ع( و تأثیر آن بر تمدن سازی

 تفریح، فرصت توانمند شدن  تفریح، فرصت توانمند شدن 
برای سایر عرصه هاستبرای سایر عرصه هاست

از نوجوان ها بگو
صفحــه نوجــوان، صفحه منتســب 
به دفتر حفظ و نشر آثار رهبرمعظم 
 انقــاب تصویرنوشــته ای بــا عنــوان 
»از نامزدهای ریاست جمهوری بخواه 
کــه برنامه هایشــان را بــرای نوجوانان 
بگویند!« بارگذاری کرده و نوشت: »از 
نامزد های ریاست جمهوری بخواه که 

برنامه هایشان را برای نوجوانان بگویند. در یک نامه سرگشاده از نامزد های 
ریاست جمهوری بخواه که برنامه هایشان را برای نوجوان ها شفاف بگویند.  
اما چطوری؟می توانی نامه ات را این طور شروع کنی: »آقای نامزد انتخابات 
ریاست  جمهوری! من به عنوان یک نوجوان...« حواست باشه که از همه 
کاندیدا ها بخواهی برنامه هایشان را بگویند، چون معلوم نیست کدامشان 
قرار است رأی بیاورد! متن نامه یا صدا و فیلم خودت را در یک پست یا 
استوری منتشر کن. صفحه نوجوان را منشن کن یا اینکه محتوای تولیدی 

خودت رو در دایرکت ارسال کن«.

وقتی دروغ پردازی ها بیشتر می شود
پــس از بــاال گرفتــن شــایعه ها درباره 
فضــای  در  کرونــا  ایرانــی  واکســن 
مجازی، حجت نیکی ملکی، رئیس 
اجرایــی  ســتاد  اطاع رســانی  مرکــز 
فرمــان امــام)ره( در توییتــی نوشــت: 
هرچــه بــه مراحــل پایانــی کارآزمایی 
بالینی نخستین واکسن ایرانی کرونا 

»واکسن برکت« نزدیک می شویم دروغ پردازی ها در رابطه با این واکسن 
هم بیشتر می شود. ولی به لطف خدا، با تاش دانشمندان جوان کشور و 
اعتماد مردم عزیز، الحمدللّه این پروژه خیلی خوب پیش می رود و موجب 

افتخار ایران در جهان خواهد شد.

برای عاقبت به خیری ام دعا کن
گذشــته  روز  باکــری  شــهید  فرزنــد 
توییتی در فضای مجازی به اشتراک 
گذاشت که حواشی زیادی به دنبال 
داشــت. آســیه باکری در این توییت 
بــا انتقــاد از محســن رضایــی از او 
خواســته بود از خانواده شهدا بابت 
ســوءمدیریت در عملیــات کربــای4 

عذرخواهی کند. محســن رضایی هم در واکنش به این توییت، نوشــت: 
»دختــر عزیــزم، آســیه خانم؛ توفیقات دفاع مقــدس حاصل مجاهدت و 
اخاص سردارانی چون باکری ها، همت و باقری بوده است، تا ابد شرمنده 
شــهدا و خانواده  هایشــان هســتم. آن هــا در زمــان دفــاع مقــدس شــاهد 
واقعیت ها بودند و هم اکنون نیز زنده و ناظر بر اعمال و رفتار ما هستند. 

برای عاقبت به خیری ام دعا کن«.

مجازآباد

زندگی غریب است

رقیه توسلی: اهل محل صدایش می کنند »عمو گاریچی«، چون یک عمر 
آزگار با گاری، بار جابه جا می کرد توی بازار.

عمو را خیلی سال است می شناسم. از آن  وقت ها که امکان نداشت دست 
نبــرد تــوی بقچــه خریــدش و بــه بچه هــای کوچــه، خوردنی پیشــکش نکند؛ 

میوه ای، کلوچه ای، تکه نانی. 
حاال بعدِ گذشت سال ها و فوت همسر و دخترش و به زندان افتادن پسرانش، 

در حد توان احوالپرسش هستم.
نمی دانــم چــرا، امــا هروقت زندگی به نظرم تلخ و خالی و پوک می آید یاد عمو 
گاریچی می افتم و شــرمنده می شــوم از خودم. یاد او که روزی تمام دارایی اش 
را دودســتی تقدیم طلبکار فرزندانش کرد و سال هاســت ســر پیری مستأجر 

است. تنها، مریض و بی درآمد.
آن اوایــل کــه از محله مــان رفــت یک بــار بــا پــدر رفتیم به آدرســش... امــان از 
بــازی روزگار... دلمــان گرفت... عموی زحمتکش حال خور را چه به این همه 
دربه دری... انگار رفته بودیم ته دنیا... همسایه ها که قصه را فهمیدند با کمک 

خیران جابه جایش کردیم و برگشت به محله. 
اصــاً کــی فکــرش را می کــرد عاقبــت عموی مهربان بشــود ایــن... لیا دختر 
درسخوانش این قدر زود از دنیا برود و نشود عصای دستش... خاله هم تاب 

دوری لیا را نیاورد... یا پسرها بزنند جاده خاکی و خانواده خالی شود.
حاال هروقت که دل و دماغ ندارم و به نظرم زندگی شاقش را برایم می برد باال، 
تمام مدت غمبرک نمی زنم و می روم سراغ همسایه مان. 14 سالی می شود که 
عمو چشمش به در است کسی از او سراغ بگیرد یا ببردش ماقات پسرها. 
آن هم توی این روزهای کرونایی لعنتی که تنها دلخوشی اش را از دست داده. 

خواهرش را.
ســنجاق یک: هر وقت فکر کردید زندگیتان مزخرف و به دردنخور اســت و 
روزگاری کــه تویــش گیر کرده اید را دوســت نداریــد و از همه عالم، خودتان 
را تنهاتر احساس می کنید »عمو گاریچی« را به خاطر بیاورید. پدری که 
بابــت طلــب حالیــت برای پســرهایش، چوب حــراج زد بــه گاری و خانه و 

اسباب و اثاثش. 
پدری که هر زمان می رود ماقات دلبندان ناخلفش، تشویقشان می کند زیاد 

قرآن بخوانند! خدا ارحم الراحمین است.
پیرمردی را که این  روزها ته دلش قرص است همسایه ها دوستش دارند.

دو: قرآن کریم می فرماید: لََقدْ َخلَقْنَا اْلِنْساَن فِی کبٍَد
همانا انسان را در سختی ها آفریدیم.

برخی والدین فقط دغدغه لباس 
و معاش فرزندان را دارند 

 طرح »سوغات فرهنگی زائررضوی« 
از صنایع دستی ایرانی حمایت می کند

 اهتمام »آستان قدس رضوی« 
به حمایت از تولید داخلی
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 آیــا تاکنون باخود فکــر کرده ایم پس از پایان 
یافتن مهلت زندگی در دنیا و وفات و کوچ به 

آخــرت چه چیزی از ما به ارث می رســد؟ 
آیا مفهوم ارث همان اموالی است که به 
ورثه می رســد یا می تواند مسائل دیگری 

نیز باشد که بر اطرافیان و جامعه تأثیرگذار 
بــوده و پــس از وفــات مــا، نقــش ایفــا کنــد.

شــاید بتوان گفــت رعایت نکردن حق الناس 
و خــوردن مــال یتیم، ربا، رشــوه، رانــت و... و 
همچنیــن مســائلی مانند وقــف و خیرات و 
گرفتن دست محرومان و... ازجمله مواردی 
هستند که پس از درگذشت فرد، سال های 
سال در جامعه زنده بوده و بین مردم تأثیر 

منفی یا مثبت می گذارند...

3

نیمکت زندگی درباره تاریخ یکی از قدیمی ترین مراسم روزانه خادمان در حرم رضوی

ذره ای بودم رضاj تو آفتابم کردی

خانواده

 ............ صفحه های 2و 3
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روزنامـه صبـح ایـرانروزنامـه صبـح ایـران 23 راه برون رفت از مشکالت، حکمرانی شبکه ای حکمی است    رواق: حجت االسالم عبدالحسین خسروپناه، عضو هیئت علمی گروه فلسفه پژوهشگاه، در گفت وگو با »فرهیختگان«  گفت: دولتی می تواند مطلوب امروز ما باشد که واجد یک نوع حکمرانی شبکه ای حکمی باشد.  دولت مطلوب به دو معنا باید تفسیر 
شود؛ یکی حکومت مطلوب و دوم حکمرانی مطلوب. یک زمان ممکن است حکومتی مطلوب باشد یا دولت به معنای حکومت مطلوب باشد به این معنا که کارگزاران متدین، باتقوا، متخصص، مدیر و مدبر بر امور نشانده  و افراد شایسته ای در مناصب مختلف و سازمان ها قرار گرفته اند. این یک حکومت یا دولت مطلوب است، اما 

الزاماً هر دولت مطلوبی حکمرانی مطلوب ندارد. حکمرانی مطلوب یعنی سیاست گذاری مطلوب، تنظیم گری مطلوب، تسهیل گری مطلوب و خدمات اجتماعی مطلوب. اگر این چهار عنصر شکل بگیرد حکمرانی مطلوب شکل گرفته است.

 پیش فرض های 
اسالمی سازی علوم 

در گذشــته همــه علوم با یکدیگر نســبت داشــتند و 
هر یک از عالمان نیز در زمینه های مختلفی صاحب 
تخصــص بودنــد، اما در ادامه به دوره ای رســیدیم که 
تخصص هــا از یکدیگــر متمایــز شــدند. امــروزه یــک 
رشــته تخصصی نیز زیرشــاخه های تخصصــی دارد. 
ایــن رویکرد موجــب فقدان گفت وگو بیــن زمینه ها و 
گرایش های مختلف شــد و در نتیجه با آســیب هایی 
روبه رو شدیم. از این رو در ادامه مسیر علم ضرورتی 
واقعی ایجاد شد تا دوباره به سمت همگرایی حرکت 

کنیم.
محدودیــت در یــک رشــته موجــب می شــود ابعــاد 
مختلــف آن دیــده نشــود. به ویــژه در حــوزه ای مانند 
علــوم انســانی، تفکیــک حوزه های مختلــف به دلیل 
پیچیــده  و ترکیبــی  بــودن مســائل به  صالح نیســت؛ 
بــه مســائل روان شناســی  کــه نمی تــوان  بدین معنــا 
پرداخــت و ارتبــاط آن بــا جامعه شناســی، الهیــات، 

فلسفه، علوم سیاسی و... را نادیده گرفت.
مطالعــات  حــوزه  در  مهــم  دغدغه هــای  از  یکــی 
میان رشته ای، روش شناسی است که به دلیل فقدان 
آن بــا آســیب های مختلفــی روبــه رو شــده ایم. اغلــب 
اوقــات محققــان بدون اینکه تســلط خوبی به رشــته 
دیگری داشــته باشــند دســت به مطالعه می زنند که 

نتایج خوبی را هم رقم نخواهد زد.
در مطالعات میان رشــته ای یک رشــته میهمان و یک 
رشته میزبان است. مشکل اینجاست دانشجوی علوم 
قرآن و حدیث در رشته میهمان که مثالً روان شناسی یا 
جامعه شناسی، مهارت کافی را ندارد و این امر موجب 
شده دانشجو این زمینه مطالعه را سهل و بسیط ببیند 
و نگاه عمیقی نداشــته باشــد و نتیجه چنین فرایندی 
رسیدن به نتایج ناصحیح خواهد بود. برخی معتقدند 
در میان رشــته ای نیازمند برقراری دیالوگ بین دو علم 
هســتیم،  حال  آنکه قرآن به مثابه یک علم نیســت و 
در ایــن صــورت مطالعات میان رشــته ای قــرآن معنایی 
ندارد. قرآن به خودی خود علم نیست، بلکه موضوع 
یک علم است و اگر بنا بر استخدام علم روان شناسی 
اســت، بنــا بــر مقایســه روان شناســی با قرآن نیســت 
بلکــه قــرآن می توانــد بــا انســان و ابعاد روان شــناختی 
انســان کــه موضــوع این علم اســت، مقایســه شــود و 
در ایــن صــورت مطالعه میان رشــته ای بین قرآن و علم 
روان شناســی صــورت گرفتــه اســت.از ایــن رو باید بین 
قرآن که موضوع علم اســت و علوم قرآن و تفســیر که 
مانند سایر دانش ها هستند این تفکیک را قائل شد. 
برای تفسیر متن دانش هایی وجود دارد و زمانی که از 
مطالعات بین رشته ای صحبت می کنیم، مراد مطالعه 
بین دانش هاست که امری ممکن تلقی می شود. البته 
نمی توان تأثیر قرآن و آموزه های آن را بر روان انسان ها یا 
تحوالت اجتماعی و سیاسی نادیده گرفت و بدون شک 
آموزه های دینی و برداشــت های دینی تأثیرات عمیقی 
بــر روان انســان ها خواهد داشــت. علــت اینکه برخی 
افــراد از ایــن ســنخ مطالعــات ابــراز نگرانــی می کننــد، 
چه بســا به خاطر تقدس قرآن کریم اســت حال آنکه 
قــرآن کتابی مقدس اســت، اما دانش های قرآنی نظیر 
تفسیر، مقدس نیستند و می توانند در موضع برابری 
با دانش هایی نظیر روان شناسی قرار گیرند و گفت وگو 
کنند.بخش های زیادی از علوم انســانی  شــامل علوم 
بالینی می شود و روش های مورد استفاده در آن ها نیز 
مطالعات بالینی است و اگر بنا باشد از اسالمی سازی 
به این معنا اســتفاده کنیم که قرآن به حل مشــکالت 
تجربــی بپــردازد اشــتباه کرده ایم؛ چراکــه در مطالعات 

بالینی سخن از مطالعه بیرونی و میدانی است.

مفهوماسالمیسازی»
یکی از نکات بسیار مهم پیش فرض های موجود  در 
علوم است که بر کیفیت مطالعات ما تأثیرات جدی 
می گــذارد. البتــه اگر بنــا باشــد پیش فرض های دینی 
و توحیــدی را مــالک بدانیــم و بعــد مطالعــات بالینی 
را انجــام دهیــم و اسالمی ســازی بــه این معنا باشــد، 
می توان قائل به درســتی آن بود؛ زیرا پیش فرض های 
خواهــد  دنبــال  بــه  را  متفاوتــی  نتایــج  کمونیســتی 
داشت، اما اگر مراد ما از اسالمی سازی این باشد که  
مطالعات تجربی و بالینی در رشته های روان شناسی 
و... را تعطیل کنیم، طبیعتاً حرف درســتی نیســت و 
این سخن ناشی از نبود شناخت دقیق مسئله است.
از اینکه دانشجوی علوم قرآنی با روش  علومی مانند 
روان شناســی آشنا شــود استقبال می کنیم و اگر این 
رونــد ادامــه پیــدا کند می توانیم امید داشــته باشــیم 
روش هــا را منقــح کنیــم و مطالعــات خــود را ســامان 

دهیم. 
ثمره چنین نگاهی این است که چقدر نگاه دینی در 
مواجهــه با علومی نظیر روان شناســی کارآمد اســت. 
همچنین رسیدن به موفقیت نیازمند برداشتن برخی 
فشــارها از دانشــگاه اســت و دانشــگاه باید آزادانه تر 
باشد. اگر دولت جدید ما را به گذشته برنگرداند،  به 

آینده خوش بین هستم.
برگرفته از گفت وگوی ایکنا با دکتر امیر احمدنژاد

باال بردن مشارکت وظیفه احزاب 
است نه شورای نگهبان

از منظر فلسفه سیاسی، 
تابــــــــع  مشـــــروعیـــت 
تشــــــکیل  فلســـــــــفه 
حکومــت اســت و بــا 
می تــوان  خیــر  و  آری 

یــک  مشــروعیت  بــه 
در  امــا  داد،  رأی  نظــــــــام 

جامعه شناســی بحث پیچیده تر 
و دارای ســطوح مختلــف و عمدتــاً تابــع مؤلفه های 
خدمــات  اســت  ممکــن  مثــالً  اســت؛  پســینی 
اجتماعــی ارزان، امنیت و پیشــرفت حاصل شــود 
کــه مشــروعیت را ارتقــا می دهــد. همــه جوامع بر 
ایــن باور هســتند که اگــر نتوانیم رضایــت مردم را 
جلب کنیم، طبعاً بقا برای حکومت وجود نخواهد 

داشت.
اینکــه رهبــری بارها بر مشــارکت حداکثــری فارغ از 
نتیجــه تأکیــد فرمودند، بــه این معناســت مردم به 
اصــل نظــام و حکومت پایبند هســتند و به تبع آن 
بســیاری از مشــکالت امنیتــی و غیرامنیتــی از بین 
مــی رود. وقتــی در ســوریه درصــد بســیار باالیــی در 
انتخابات حضور یافتند، دشمن خودش را در برابر 
مردمــی می بینــد کــه ۹۵ درصــد به بشــار اســد رأی 
داده انــد و ایــن یعنــی بقــا و ثبات و اســتمرار؛ از این 
رو در ســایه مشــارکت حداکثری اموری رخ می دهد 
که به مراتب مهم تر از آن است که ما یک فرد را با 
آرای محدود انتخاب کنیم.از ابتدای انقالب، امام و 
رهبری تأکید فرمودند مشارکت حداکثری مقدم بر 
انتخاب اصلح اســت. ما مانند کشــورهای مســتبد 
منطقه بی انتخابات نیستیم؛ انتخابات ما مبتنی بر 
مردم ساالری دینی است؛ یعنی در محدوده ارزش ها، 
مردم ساالری داریم، بنابراین معنا ندارد مثالً سقط 
جنین را به رفراندوم بگذاریم، زیرا ضد ارزش است.
ما اکنون در بین دو محذور هستیم، محذور اول کم 
شدن مشارکت سیاسی و دوم کسی رئیس جمهور 
شــود کــه از صالحیــت حداقلــی برخوردار نیســت؛ 
بنابرایــن آیا می تــوان به خاطر مشــارکت حداکثری 
کشــور را بــه ناکارآمــدی مبتــال کنیــم؟ مــا براســاس 
قانــون می توانیــم افراد شایســته را به مــردم معرفی 
و رقابــت در بیــن همیــن افراد، حداکثری باشــد.اگر 
بحــث مهندســی شــدن و انتخاب افــراد معینی در 
کار بــود نیــازی بــه حضــور افــراد رقیب نبــود؛ اینکه 
رقابت جدی اســت و برخی نامزدها خود را به در و 
دیوار می زنند تا رأی بیاورند، به همین خاطر است.

شوراینگهبانوظیفهمصلحتسنجیندارد»
شــورای نگهبان براســاس قانون وظیفه دارد افراد با 
صالحیت را تأیید کند و مأمور مصلحت سنجی برای 
مشارکت حداکثری نیست. شورای نگهبان مجمع 
تشخیص مصلحت نظام نیست که مصلحت ها را 
در نظر بگیرد، بلکه باید براســاس قانون عمل کند. 
اگــر مــردم احســاس کنند رأی ندهند وضعیتشــان 
بدتــر و مثــل االن خواهــد بــود، شــرکت می کننــد. 
مردم می توانند وضع را تغییر دهند، اما اگر کســی 
مشارکت نکند، یعنی به وضع موجود راضی است. 
انتخــاب نکــردن یعنــی انتخاب فردی کــه غیراصلح 
اســت و تبعــات دولــت آینده هم متوجــه او خواهد 
شد.امام فرمودند شورای نگهبان باید مصالح را در 
نظــر بگیــرد؛ ایــن موضــوع در بحــث اختالفات بین 
مجلس و شورای نگهبان مطرح بود نه بحث نظارت 
بر انتخابات؛ در نهایت هم مجمع تشــخیص برای 
ایــن کار و رفــع اختالف هــا شــکل گرفت. پس شــورا 
در اینجــا کاری بــه مصلحت اندیشــی نــدارد و اگــر 
مصلحت اندیشی اســت رهبری باید حکم بدهند.
وی اضافــه کــرد: بــاال بــردن مشــارکت، کار احزاب و 
جریان های سیاســی اســت. متأســفانه در کشور ما 
احزاب، بی شناســنامه و مقطعی هســتند و ناگهان 
از یک نامزد حمایت می کنند. احزاب باید از پیش 
مرامنامه داشته و نیرو معرفی کنند تا مواضع آن ها 
در عرصــه اقتصــاد، اجتماع و سیاســت مشــخص 
باشــد؛ االن کســانی می آینــد کــه خــالف حرف های 
خودشــان رفتار می کنند و منکر پیشینه و عملکرد 

خود می شوند.

ویژگینامزداصلح»
تصــدی مســئولیت ریاســت جمهــوری ویژگی هــای 
نرم افزاری و سخت افزاری خاص خودش را دارد. در 
بخش ســخت افزاری ســن تعیین شــده اســت و در 
نرم افزاری فرد باید بتواند طوری مدیریت، راهبری و 
نظــارت کند که امــور پیش برود؛ این مدیریت کالن 
هم تحصیل کردنی نیســت که با اقتصاد به دســت 
بیاید، بلکه فرایند پختگی است؛ اینکه گفته شود تا 
6 کالس سواد داری حرف سطح پایینی است، بلکه 
شــجاعت و توان مدیریتی اســت که مؤثر اســت.ما 
چون حزب نداریم شعار از سوی نامزدها زیاد داده 
می شــود و التزامی هم به آن ندارند. باید کســانی را 
که در طول زندگی کارنامه موفق داشته اند، انتخاب 
کنیــم. برخــی شــعارهای پوپولیســتی می دهنــد که 
آرای زنــان، جوانــان و اقــوام را جذب کننــد، درحالی 
کــه قدیمی هــا شــعارهای بهتر هم دادنــد، ولی مگر 

توانستند عمل کنند؟

برگرفته از سخنرانی حجت االسالم ایزدهی در 
نشست »انتخاب مردم و شاخصه انتخاب اصلح«

الهه ارجمندی راد: روز خاصی بود. باران تمام آسمان و زمین حرم را شسته 
بود. مجاور مشهد باشی، به حرم مطهر مشرف شده باشی، صحن انقالب 
هم به زیارت پنجره فوالد و گنبد و بارگاه رفته باشی، آن وقت ذرات ریز باران 
هــم ببــارد... دیگــر از خــدا چــه می خواهــم. بــاران، اجابت اســت و در لحظه 
اجابت در حرم مهربان ترین پدر هم باشم می دانم دیگر تمام است. صندلی 
تاشــو را تازه باز کرده و جایی با فاصله از پنجره فوالد می نشــینم. این روزها 
بیشــتر حــرم می آیــم. بــه یــاد تک تک روزهــا و ســاعت هایی که بــا امیر حرم 
بــودم. از همــان روز عقــد کــه بــا خانواده هایمــان اینجا بودیم تــا آخرین روزی 
کــه اینجــا از مــن خداحافظی کرد و رفت؛ وقتی از پشــت چادرســپید شــرم و 
خوشــحالی اش را دیــدم؛ لحظه ای بعد خطبه پدرم که دســت هــر دو ما را در 
دســت هم گذاشــت... مگر می شود خاطرات روزهای خوشمان در حرم آقا را 
از یاد ببرم؟ آن روزی که همین جا خبر پدر شدنش را به او دادم یا آن روزی که 
برای نخســتین بار ســهیل کوچولویمان را آوردیم پابوس حضرت. در تک تک 
صحن ها و رواق ها، امیر را می بینم. اما این صحن، چیز دیگری است. وقتی 
بــه مــن گفت تصمیمش را گرفته که او هم به جبهه برود، درســت همین جا 
بودیم، کنار ســقاخانه. آن روزها این صحن وســرا انگار پر بود از رزمنده هایی 
کــه بــرای آخرین بارها با خانواده هایشــان به زیــارت می آمدند. باران که بارید 
چتــرش را بــاز کــرد و هــر دو زیر آن رفتیم. زیر بــاران، لبخندش زیباتر بود. به 
امــام رضــا)ع( قســمم داد همیشــه محکم باشــم و در زندگی جــا نزنم. او هم 
می دانست سهیل را خوب بزرگ می کنم. نیازی نبود او این را بگوید. اما من 
گفتــم خیالــت راحت باشــد، مرید امــام بارش می آورم. مریــد راهی که او هم 
رفته... او گفت می دانم. چشــمانم را می بندم. باز که می کنم او رفته و باران 
شدت گرفته است. سهیل چترش را برای من باز کرده تا خلوتم به هم نخورد 
و زیارتم تمام شود. بلند می شوم و قربان صدقه اش می روم. بر آرم خادمی اش 

بوسه می زنم. خدا را شکر که او را دارم.

 مسئله مهم، حضور حداکثری
 پای صندوق  رأی است

همیشــه وقتی نزدیک انتخابات می شــود شــخصاً از اوضاع نگران می شوم. 
نگرانی من از نظر سیاســی نیســت بلکه از حیث اخالقی اســت؛ بنده نگران 
اخــالق جامعــه و حیثیــت نظــام و انقالب می شــوم. متأســفانه مدتی اســت 
در ایــن دوره هــای اخیــر با رفتارهــای انتخاباتی نوعاً غیراخالقی، آثار ســوء در 
وجهــه کشــور و نظــام و انقــالب اســالمی بــر جــای می مانــد، به خصــوص در 
ســخنرانی هایی که بعضی از نامزدهای انتخابات ریاســت جمهوری دارند یا 
شیوه ای که مناظرات برگزار می شود وضعیت بسیار اسف انگیز و فاجعه باری 

را شاهد هستیم.
بعضــی از نامزدها بســیار اخالقی، شــرعی، متین و موقــر عمل می کنند، اما 
شــاهد بودیم و به خاطر داریم در این دو ســه دوره اخیر برخی از نامزدهای 
ریاســت جمهوری متأســفانه در مقیاس ملی و بعضی در انتخابات مجلس 
شــورای اســالمی در مقیاس اســتانی و محلی مطالبی گفتند و رفتارهایی از 
ـن، خالف قانــون و در  ّـِ آنــان ســر زد کــه بعضــاً خــالف اخــالق، خالف شــرع بَی
نهایت جرم قلمداد می شود. به حریف و رقیب خود توهین می کنند و قبح 
توهیــن بــه غیــر را در کشــور از بین می برند، به رقیــب خود تهمت می زنند و 
دروغ می بندند و قبح دروغ را از بین می برند، وعده دروغ می دهند، با علم به 
اینکه می دانند آن وعده هرگز عملی نخواهد شد یا از عهده آنان بر نمی آید 
و از شئون رئیس جمهور و یا نماینده مجلس نیست، به شیوه هایی متوسل 
می شوند که نظر عده ای عامی را جلب و رأی ایشان را به یک تعبیر خریداری 
می کننــد، یــا در مناطــق دور افتــاده با هدیــه دادن و پذیرایی های غیرمتعارف 
می خواهند رأی افراد را جذب صندوق خود کنند، افشای اسرار غیر می کنند 
و خطای ناآشــکار آنان را افشــا می ســازند در حالی که گاه این افشــا در حد 

افشای فحشا قلمداد می شود.
مردم بدانند مســئله مهم کشــور و جامعه حضور حماســی و حداکثری پای 
صندوق هــای رأی اســت؛ پیــش از آنکــه غم انتخاب اصلح خورده شــود باید 
غــم حضــور حداکثری را بخوریــم؛ همان طور که رهبر معظم انقالب فرمودند 
و ایشان مصر و معتقد هستند که حضور حماسی و پرشور مردم و حضور 

حداکثری اقشار مختلف را تأمین کنیم.
برگرفته از گفت و گوی مهر با آیت هللا رشاد

 حفظ سالمتی، حقی
 که بر گردن ماست

محمدرضا حســینی: در رســاله حقوق امام ســجاد)ع( درباره حقوق 
اعضای بدن بر انســان می خوانیم:»حق شــکم 
تــو آن اســت کــه آن را از حرام پــر نکنی و در 
حــالل نیــز میانــه رو باشــی و در خــوردن نیز 
از انــدازه ای که برای کســب نیــرو و توان الزم 
است، تجاوز نکنی تا به حد خفت 
زیــرا  برســد،  شــکم بارگی  و 
اگــر ســیری بــه ایــن حد 
برســد موجــب تنبلی 
و سنگینی می شود 
انجــام  امــکان  و 
کارهــای  تمامــی 
خــوب و کریمانــه 
را از انسان سلب 

می کند. 
نوشــیدنش  آنچه 
سبب مســتی شود 
و  پســتی  موجــب 
بی خــردی و از بیــن رفتــن 
می شــود«.  انســان  شــخصیت 

ما را به این نکته رهنمود می ســازد که تالش تأمــل در ایــن گفتــار 
برای حفظ تندرســتی و ســالمت بدن، تکلیف و واجب دینی اســت و 
نمی توان به بهانه برآوردن هوس ها و لذایذ غریزی، به کمیت و کیفیت 

آنچه می خوریم بی توجه باشیم. 
ســالمت تــن، نه تنهــا بزرگ ترین موهبت الهی اســت که سرچشــمه 
تمامی فعالیت ها و برکات است و باید توجه داشت سالمتی نیز بدون 

پرهیز و تالش به دست نمی آید.
 از طرفــی بــدن انســان هــم ابــزار تکامــل روح اســت و موجــب تعالــی 
معنوی فرد می شــود. پیامبر اکرم)ص( در تأکید این حق می فرمایند: 
»بی شــک بــدن تــو بر تو حقوقی دارد که بایــد آن ها را ادا کنی و به آن 
رسیدگی نمایی«؛ البته در ادای این حق، رعایت میانه و اعتدال شرط 

مهمی است. 
همان طور که در آیه 31 سوره اعراف آمده است:»بخورید و بیاشامید 
و اســراف نکنیــد زیرا خداوند اســراف کنندگان را دوســت نــدارد«؛ در 
روایتی از امام رضا)ع( نیز در صفحه 362 مکارم االخالق می خوانیم: 
»اگــر مــردم حــد میانــه را در خــوراک رعایــت می کردند، بدن هایشــان 

پایدار می ماند«.
در مصــرف خوراکی هــا بــرای ســالمت و طــول عمــر انســان، اصــل 
محدودیت و مصرف کم و در حد میانه را باید پذیرفت تا بیماری های 
کشنده ناشی از پرخوری و شکم بارگی عارض نشود. در ادامه علی بن 
موســی الرضا)ع( در راســتای میانه روی در خوردن، جســم انسان را به 
زمینــی تشــبیه می کنــد و می فرماید:»بدان که جســد آدمی به منزله 
زمینــی اســت پاکیــزه که چون به آبادانی اش مشــغول شــوی و آبیاری 
کنــی، به طــوری کــه در آبیــاری اش افــراط نکنــی تا غرق شــود و تفریط 
نکنــی تــا از کــم آبی تشــنه بماند و خشــک شــود، همیشــه معمور و 
آبــادان و حاصلــش فــراوان و زراعتــش پاکیــزه خواهــد بود و اگــر از آن 
غفلت بورزی، فاسد و خراب خواهد شد و گیاه و سبزه در آن نخواهد 
روییــد. بــدن انســان بــه منــزه همین زمین اســت که با تدبیر درســت 
در خوردنی و نوشــیدنی ها صحیح و صالح می ماند و ســالمتی در آن 

برقرار می شود«. 
امــا یــک پرســش کلی وجود دارد: »چگونه ســالمت باشــیم؟« جالب 
اینکه امام رضا)ع( در حدود هزار و 200 سال پیش به یک نکته مهم 
علمی اشاره فرموده اند که علم پزشکی جدید تازه به آن رسیده است: 
»همانا اصالح بدن و قوام آن به غذا و آشــامیدنی اســت و فســاد آن 
نیــز بــه این دو اســت. پس اگر این دو را اصــالح کنی، بدن نیز اصالح 
و اگر این دو را فاســد کنی، بدن فاســد می شــود«. پس اصل مهم در 

پیشگیری از بیماری ها، داشتن تدبیر در غذاها و نوشیدنی هاست.
پاسخ های امام رضا)ع( به چهل پرسش قرآنی

ادب الرضا

انتخاب اصلحنگاه

آیا تاکنون باخود فکر کرده ایم پس از پایان یافتن 
مهلــت زندگــی در دنیــا و وفات و کــوچ به آخرت 
چه چیزی از ما به ارث می رسد؟ آیا مفهوم ارث 
همان اموالی است که به ورثه می رسد یا می تواند 
مسائل دیگری نیز باشد که بر اطرافیان و جامعه 
تأثیرگذار بوده و پس از وفات ما، نقش ایفا کند.
شــاید بتــوان گفت رعایــت نکــردن حق الناس و 
خوردن مال یتیم، ربا، رشوه، رانت و... و همچنین 
مســائلی مانند وقف و خیرات و گرفتن دســت 
محرومــان و... ازجمله مواردی هســتند که پس 
از درگذشت فرد، سال های سال در جامعه زنده 
بوده و بین مردم تأثیر منفی یا مثبت می گذارند.
امــا به جــز این موارد که ماهیت فیزیکی ندارند 
موجــودی زنــده نیز می تواند به نمایندگــی از ما 
در دنیــا تأثیرات مثبت یا منفی داشــته باشــد. 
این شــخص کسی نیست جز فرزند انسان که 
پس از درگذشــت والدین خود، با همان تربیتی 
که بزرگ شــده اســت اقدامات خوب و یا بدی را 
انجــام می دهد. به همین دلیل بســیاری بر این 
باورنــد تربیــت فرزنــد موضوعــی بســیار مهم و 

اساسی است. 

بهترینارث؛تربیتاوالدصالح»
وقتــی صحبــت از ارث و میــراث بــه جا مانده 

از انسان به میان می آید برخی فکر می کنند 
بهتریــن ارث می تواند مال و ثروت، مســکن، 
اموالــی از یک زندگی مرفه، زمین و... باشــد. 
حتــی بــا نــگاه دینــی نیــز نمی تــوان بــه جــا 
گذاشتن مسجد و محراب و... را بهترین ارث 
دانست.براساس روایات بهترین ارث، تربیت 
فرزنــدی شایســته و صالــح اســت و منظور از 
فرزند شایســته، فرزندی اســت که خدامحور 
باشــد و هرکه این فرزند را ببیند بر پدرومادر 
او رحمت فرســتد. حدیثــی از امام صادق)ع( 
ََّث اآلبــاءُ ألَبنائهم  می فرمایــد: »انَّ َخیــرَ ما وَر
األَدَُب الَ المــاُل؛ فَــانَّ المــاَل یَذهــُب، و األَدََب 
یَبقــی«؛ یعنی بهترین چیــزی که پدران برای 
پسرانشان به ارث می گذارند، تربیت است نه 
مال، چراکه مال با گذشت زمان فانی می شود 
و تربیت باقی می ماند. هرچه برخورد و رفتار 
و گفتــار پــدر و مــادر با ادب تر باشــد بر فرزند 
تأثیر بیشتری خواهد گذاشت.یکی از علمای 
بزرگ می گفت: هیچ گاه به یاد ندارم پدرم مرا 
بــدون کلمــه آقــا صــدا زده باشــد. این شــیوه 
رفتــاری بــرای تربیت فرزنــد بســیار تأثیرگذار 
اســت و شــرایط متفاوتــی بــا آن کــودک دارد 
کــه والدینــش باکلمــات نامناســب او را صدا 
می زننــد. درواقــع ایــن پدرومــادر هســتند که 

بایــد بــه بچه خود شــخصیت دهند تا فرزند 
با شــخصیِت باال، بزرگ شــود.روایت دیگری 
از پیامبر گرامی اســالم)ص( موجود است که 
می فرمایــد: »أدِّبــوا أوالدَکُم َعلــی ُحبّی وُحب 
أهــل بَیتی وَالقُرآن« ما بایــد فرزندانمان را بر 
ســه محور محبت به حضــرت محمد)ص( و 
محبــت اهل بیــت او و کتاب آســمانی قرآن، 

ادب و تربیت کنیم.
چگونه است برخی از والدین در موضوعاتی 
بــرای  و...  لبــاس، تحصیــل  ماننــد معــاش، 
فرزنــدان دغدغــه دارند و ســرمایه گذاری های 
و  پــرورش  بــه  امــا  انجــام می دهنــد  زیــادی 
ادب آمــوزی و تهذیب نفــس او چندان توجه 
اخالقیــات  آمــوزش  و  روح  پــرورش  ندارنــد. 

بسیار واجب تر از دیگر مسائل است.

برخی والدین فقط دغدغه لباس و معاش فرزندان را دارند 

پارسا نیکوکار: یکی از پرســش هایی که همــواره در نسبت 
میــان دین و آزادی مطرح می شــود، همین اســت که جایگاه 
تفریح، ســرگرمی و لذت جویی در آموزه های دینی کجاست؟ 
حــد و مــرز آن چگونــه تعییــن می شــود و چــه تأثیــری بــر 
تمدن ســازی دارد؟ در حرکــت بــه ســمت تمدن اســالمی که 
نیازمنــد عزم ملــی، وجدان کاری و پرهیز از تن پروری اســت، 
دین چه تدبیری برای تفریح و فراغت در این بین اندیشیده 
اســت. حجــت االســالم دکتر جــواد ایروانــی، دانشــیار گروه 
علــوم قــرآن و حدیــث دانشــگاه علــوم اســالمی رضــوی در 
پژوهشی جایگاه تفریح و سرگرمی در سبک زندگی رضوی و 
تأثیر آن بر تمدن سازی را مورد بررسی قرار داده و سعی کرده 
به ســؤاالتی که مطرح شــد، از ســیره امام رضا)ع( پاسخ های 

قانع  کننده ای بدهد. 

برنامهریزیروزانهدرچهاربخش»
ضــرورت و نیــاز بــه تفریــح نخســتین مســئله ای اســت کــه 
حجت االســالم دکتر جــواد ایروانی به تأکید اهل بیت)ع( بر 
آن اشاره کرده و می گوید: از حضرت رضا)ع( نقل شده: تالش 
كنيد وقت شــما چهار ســاعت باشــد: ساعتی برای مناجات 
با خدا، ســاعتی برای كار زندگی، ســاعتی برای معاشــرت با 
برادران و اشخاص مورد اعتماد كه شما را از عيب هايتان آگاه 
نمايند و از دل با شــما خالص و يک رو باشــند و ســاعتی كه 
در آن بــرای لذت هــای غيرحــرام خويش خلوت كنيد و با اين 
ســاعت، برای ســه ســاعت ديگر نيرو می يابيد. روشن است 
مقصود از ساعت در این گونه روایت ها، محدوده زمانی ٦٠ 
دقیقه نیســت، بلکه به معنی بخشــی از زمان اســت، چنان 
کــه تســاوی زمانــی بخش هــای یادشــده نیز مدنظر نیســت، 
چــون ممکــن اســت ســاعت کار روزانــه، بیشــتر از ســاعت 

عبادت یا تفریح باشد.
ایروانی اضافه می کند: بر این اســاس، اختصاص بخشــی از 
وقت خود به تفریح سالم و لذت های حالل، نه تنها نکوهیده 
و مکروه نیست، بلکه در شرایط عادی دست کم استحباب 
دارد و نوعی عبادت - به معنای گسترده - است. هرگاه ترک 
اســتراحت و تفریح ســالم موجب زیان جســمی یا در مورد 

کارگر و کارمندی که برای دیگری کار می کند، موجب کاهش 
بازدهی در کار شود، مورد نکوهش قرار می گیرد. 

4شرطمطلوبیتتفریحوسرگرمی»
درنگاهامامرضا)ع(

دانشــیار گــروه علوم قرآن و حدیث دانشــگاه علوم اســالمی 
رضوی این گزاره را که هر نوع سرگرمی و لذتی که فرد تمنای 
آن را دارد، نمی توانــد مــورد تأییــد شــرع هم باشــد، این گونه 
تشــریح می کنــد: بایــد دیــد تفریح هــای لذت بخــش بــا چــه 
شرایطی و در چه چارچوبی مطلوبیت می یابد. از روایت های 
مربــوط بــه بحــث برمی آید اباحــه و بعضاً ارزشــمندی آن ها 
در گــرو تحقــق شــرایطی اســت کــه در ادامــه به آن ها اشــاره 

می کنیم. 

مباحبودنورفعخستگی»
ایروانی در بیان دو شرط نخست تفریح و سرگرمی می گوید: 
شــرط نخســت بنابــر تصریح روایات این اســت کــه تفریح و 
لذت مورد تأیید، در چارچوب مباحات باشــد. دومین شــرط 
در خصــوص تفریح هــای ســالم و لذت بخــش مــورد تأییــد و 
ســفارش اســالم، آن هایی اســت که خســتگی و ماللت را از 
آدمی رفع کند و به او نشاط و سرزندگی بخشد، به گونه ای 
کــه وی را بــرای انجــام بهتــر کار و عبــادت، مهیــا ســازد. در 
ســخن پیــش گفته از امــام رضا)ع(، »وهذه الســاعة تقدرون 
علــی الثــالث ســاعات« فلســفه تشــویق بــه تفریــح ســالم را 
روشــن می ســازد. بنابراین، آن دســته از سرگرمی ها که آدمی 
را ملول تر و بی نشــاط  تر ســازد، دســت کم برتری و مطلوبیت 

ندارد و اگر به جسم زیان رساند، ممنوعیت نیز می یابد.

بابرنامهریزیومنظمباشد»
او ادامه می دهد: شــرط ســوم به برنامه ریــزی فرد برمی گردد 
و بایــد بــه گونــه ای باشــد که هر یــک از موارد یاد شــده )کار، 
عبــادت و تفریــح( را در جــای خود انجام دهد و زمان در نظر 
گرفتــه شــده بــرای هــر یک را بــا دیگــری ادغام نکنــد. انجام 
برخی کارها در زمان تفریح، ســرگرم کردن خود در زمان کار، 

کاستن از وقت عبادت به نفع کار و تفریح یا برعکس، همه 
نامطلــوب بــوده و پیامدهــای منفــی دارد. بــه همیــن خاطــر 
در ســخن معــروف امیرمؤمنــان)ع(، پــس از تقــوا، بــه نظم و 
انضباط در کارها ســفارش شــده اســت: »أوصیکمــا... ومن 
بلغــه کتابــی... ونظم أمرکم؛ شــما و هر کــس را نامه من بدو 

رسد به... نظم در کارتان سفارش می کنم«.

دوریازافراطوتفریط»
دانشــیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشــگاه علوم اســالمی 
رضــوی دوری از افــراط و تفریــط را چهارمیــن شــرط مطلوب 
بودن تفریح و سرگرمی معرفی و اضافه می کند: شرط دیگر 
این اســت حد زمانی مطلوب برای هر یک از موارد یادشــده 
مدنظــر قــرار گیــرد و از هرگونــه افــراط و تفریــط دوری شــود؛ 
یعنی کار و تالش در حد توان و به دور از حرص و زیاده روی، 
عبــادت و مناجــات در زمــان ویژه و پرداختن به مســتحبات 
هنــگام نشــاط و پرداختــن بــه تفریــح ســالم بــه مقــدار رفع 
خستگی و ایجاد نشاط روحی. رعایت نکردن انضباط و حد 
زمانــی، ازجملــه عواملــی اســت که لذت و تفریــح را به لهو و 

لغو مذموم - چنان که پس از این می آید- مبدل می سازد.

نمونههاییازتفریحهایسالم»
ایروانــی در ادامــه بــا بیان اینکــه تفریح های ســالم مصادیق 
گوناگونــی دارنــد و بر اســاس شــرایط زمانــی و مکانی، میزان 
درآمد و امکانات و نیز ســلیقه افراد، متفاوت اســت به ذکر 
مصادیقی از آن در آموزه های دینی می پردازد و می گوید: در 
آموزه هــای دینــی به تفرج و گشــت وگذار بــه عنوان تفریحی 
سالم اشاره شده و حتی از آن ها برمی آید که در سیره برخی 
از معصومــان)ع( نیــز این کار وجود داشــته اســت. از برخی 
روایت ها درمی یابیم این نوع تفریح ها در سیره امام رضا)ع( 
نمــود داشــته اســت. همچنیــن براســاس برخــی روایت هــا، 
حضرت علی)ع( همراه همسرشان فاطمه)س(، گاه به صحرا 
می رفتنــد و بــا یکدیگــر به گفت وگویی صمیمی و ســخنانی 

سرورآفرین می پرداختند. 

همچنیــن ورزش هــای ســالم و ســودمندی همچــون شــنا و 
سوارکاری، جزو تفریح های سالم به شمار رفته است.

در آموزه هــای دینــی، ســفر کــردن، مطلــوب شــمرده شــده و 
آدابی نیز برای آن بیان شده است. در سخنان امام رضا)ع( 
دربــاره ســفر و اخــالق و رفتار مورد تأکیــد در آن چنین آمده 
اســت: امــام رضــا)ع( از پدران خود از رســول خــدا)ص( نقل 
کرده انــد: 6 چیــز از مــروت اســت: ســه مــورد در غیر ســفر و 
ســه مــورد در ســفر. امــا در غیــر ســفر، تــالوت کتــاب خــدا، 
آبــاد کــردن مســاجد و انتخاب بــرادر دینی بــرای رضای خدا 
و امــا ]مــروت[ در ســفر عبــارت اند از عرضه زاد و توشــه ]به 
همســفران[، خــوش اخالقــی و بذله گویــی بــه دور از گناه. بر 
این اســاس، خــوش اخالقی و بذله گویی بیشــتر، همراهی با 
همســفران و مخالفت نکردن با تصمیم آنان تا حد امکان، 
به همراه داشــتن امکانات و زاد و توشــه مناســب و آن را در 
اختیــار دیگــران قرار دادن و نیز یاری رســاندن بــه آنان، مورد 
تأکید قرار گرفته است و این، افزون بر ارزش اخالقی موجب 

لذت بخش تر شدن سفر می شود.

شخصیتواالیانسانیوپرهیزازلهوولغودرسبک»
زندگیرضوی

ایروانــی در ادامــه در آسیب شناســی تفریــح و ســرگرمی بــه 
عبــارت »لــذة فــی غیــر محرم« اشــاره می کند و بحثــش را با 
یــک پرســش ادامه می دهد: واژه های دیگــری نیز وجود دارد 
کــه آموزه هــای دینــی، به آن هــا نگاهی منفــی دارد، واژه هایی 
مانند لهو، لغو و لعب. شاید به همین دلیل باشد که برخی 
افراد، هرگونه سرگرمی را کاری ضدارزش و ناپسند می دانند 
و تالش می کنند خود را از آن ها به دور دارند. اکنون پرسش 
این اســت مرز بین تفریح های ســالم با لهو و لغو و مانند آن 
چیست و اصوالً آیا هر لهوی، حرام یا دست کم مکروه است؟ 
به دیگر سخن، اگر لهو، لغو و لعب مذموم را هر کاری بدانیم 

کــه »فاقد ســود مادی و فایــده معنوی و 
آیــا  باشــد،  اخــروی« 

می تــوان مصداقــی بــرای لذت های حالل و تفریح های ســالم 
پیدا کرد که کاری لغو و امری لهو نباشد؟

ایروانی پاسخ این پرسش را در سبک زندگی رضوی می داند 
و اضافــه می کنــد: نکتــه جالب در ســبک زندگــی رضوی که 
از ســخنان حضــرت برداشــت می شــود، توجــه دادن فرد به 
شــخصیت واالی انســانی و اهداف متعالی خود اســت تا از 
یــک ســو، خرد خویــش را حاکــم قــرار داده و مصادیق لغو و 
بیهــوده را تشــخیص دهــد و از دیگــر ســو، شــأن و جایگاه و 
ارزش وقت و امکانات خویش را باالتر و بیشــتر از آن ببیند 
که به چنین کارهایی دســت بزند، بی آنکه برای وی ســودی 

به همراه داشته باشد.

بازگشتبهاسالمناب،تنهاراهاحیایتمدناسالمی»
دانشــیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشــگاه علوم اســالمی 
رضــوی در پایــان بــه تحلیــل ویــل دورانــت اشــاره می کنــد و 
می گویــد: بــا توجــه بــه تحلیل ویــل دورانــت، می تــوان تأثیر 
منفی افراط در لذت جویی و زیاده روی در پرداختن به تفریح 
و ســرگرمی و رفاه طلبی عمومی بر ایجاد تمدن و بقای آن را 
به روشنی فهمید. بدین ترتیب، نهادینه کردن سبک زندگی 
رضوی در خصوص پرهیز از لهو و لغو در زندگی و افراط در 
تفریــح و ســرگرمی، در کنــار توصیه به تفریح ســالم با هدف 
ایجاد نشاط و سرزندگی در کار و تالش، می تواند زمینه ساز 
احیای دوباره تمدن شــکوهمند اســالمی بر پایه پیشــرفت و 
معنویت باشــد. به این جهت، رنسانســی که جهان اســالم 
نیازمنــد آن اســت، نوعــی بازگشــت بــه خــود و فرهنــگ و 
آموزه هــای اصیــل اســالمی و نوســازی در پرتــو آن اســت نــه 
گونــه ای از اصالحــات کــه بــا خــود لذت گرایی، آســان گیری و 

هرج و مرج معرفتی و فرهنگی را به دنبال آورد. 

درنگ

خانواده

آرزوی وصل تو آتش به جانم ریخته

معین اصغری:
آرزوی وصل تو آتش به جانم ریخته
درد دل با تو سخن ها بر زبانم ریخته

اصــوالً آتــش بــه جــان می افتــد، نــه اینکــه بریــزد. در مصــراع دوم نیز همین 
داســتان برقرار اســت و ســخن بر زبان نمی ریزد. بهتر بود حداقل شــاعر ما 
می گفت حرف ها بر زبانم ریخته؛ از این دست تسامح ها تا آخر فراوان داریم.

بند می آید زبانم تا به صحنت می رسم
گوئیا ظرف عسل روی زبانم ریخته

مگــر وقتــی عســل روی زبان اســت زبان آدم بند می آیــد؟! حتی اگر به فرض 
چنیــن مســئله ای هــم در پزشــکی وجــود داشــته باشــد، شــاعر بایــد درمورد 
مطالبــی ســخن بگویــد کــه مورد آگاهــی عموم اســت نه اینکــه از کتاب طب 

تخصصی بخواهد به ما درس پزشکی دهد.
جنس من جور است کوهی از گناه آورده ام

آبرویم پای اجناس دکانم ریخته
تقریباً تنها بیت زیبای غزل است که مشکلی ندارد و از نظر مضمون پردازی 

هم ارزشمند است.
دوره گردم آبرویم می فروشم، می خری؟

پیش سلطان ترسم از سود و زیانم ریخته
مهم ترین ضعف این غزل استحکام زبانی است. قاسم نعمتی، شاعر عزیز 
ما به وضوح مشــخص اســت دســت کم در این غزل کوچک ترین توجهی به 
ســاختار زبانی نداشــته و پشت ســر هم بیت ها را ردیف کرده است. آبرو در 
مصــراع اول مفعــول اســت و حتماً را می خواهد اما چــه اهمیتی دارد؟ ترس 

شاعر از سود و زیانش ریخته.
پهن کردم سفره ای از عرش کنج خانه ات

روی سنگ صحن هایت خرده نانم ریخته
بــا اینکــه در نــگاه اول بیت زیبایی به نظر می رســد اما هرچند بار که خواندم 
متوجه نشــدم ســفره ای از عرش پهن کردم دقیقاً چه معنایی دارد؟ معموالً 
می گویند کریم اگر از سفره اش خرده نانی هم بدهد کفایت است اما اینکه 
شــاعر خــودش در صحــن ســفره ای از عــرش پهــن کــرده و خــرده نانــش روی 

سنگ ها ریخته برایم گنگ است.
مُستطیعم حاجی ام چون آمدم بیت الرضا

دور تا دور حرم اشک روانم ریخته
تصویرسازی این بیت نیز به نظرم نازیباست و اگر خود شاعر هم کمی دقت 
کند شــاید متوجه نکته اش شــود. اگر این غزل از بنده بود حتماً این بیت را 

حذف می کردم.
من نمی بینم تو هر دفعه بغل کردی مرا

عطر دستان تو الی گیسوانم ریخته
این بیت که دیگر آخر فانتزی است و با هیچ متر و معیاری نمی توان آن را به 
یک امام معصوم ربط داد. از این هم که بگذریم اگر معشوق، عاشق ما را در 

آغوش گرفته، چگونه عطر دستانش الی گیسوان او ریخته؟!
صحن گوهرشاد چیزی کم ندارد از بهشت

بوی سیب از هر کجایی می تکانم ریخته
نخســت اینکــه بــو نمی ریــزد. دوم چگونــه می شــود صحن را تکاند کــه از هر 
جایــی بــوی ســیب بریزد؟ ســوم چــه ارتباطی بیــن بوی ســیب و صحن حرم 

حضرت ثامن وجود دارد؟
در میان صحن هایت عشق من باب الجواد

صد هزاران بوسه اینجا از دهانم ریخته
مصراع اول که کالً فعل ندارد و ما باید خودمان بفهمیم دیگر. اصالً چه کاری 
است که شاعر خود را مقید کند حتماً در پایان جمالتش فعل بگذارد؟ این ها 
همه بدعت های کهنه ای است که مربوط به قدمای ماست و مخاطب امروز 

خودش باید حرف را توی هوا بزند.
هر کسی کرببالیی گشت مدیون شماست

این حکایت در میان دوستانم ریخته
باز هم استفاده از فعل ریخته برای چندمین بار در شعر بدون آنکه با توجه 
به جمله مفهومی داشته باشد. نمی دانم شاید ما خیلی پرتیم و بین دوستان 

ما حکایت نمی ریزد.

نگاهی به جایگاه تفریح و سرگرمی در سیره رضوی)ع( و تأثیر آن بر تمدن سازی

تفریح،فرصتتوانمندشدنبرایسایرعرصههاست

برگرفته از گفت وگوی قدس آنالین 
با حجت االسالم فرحزاد

لحظه اجابت در حرم مهربان ترین...   عکس رضوی - محمد جواد مشهدی عکس نوشت 



w w w . q u d s o n l i n e . i r

 نمایشگاه خوشنویسی »بانوی آفتاب« گشایش می یابدهمزمان با سالروز میالد حضرت معصومه)س(، نمایشگاه »بانوی آفتاب« در نگارخانه روزنامـه صبـح ایـران
رضوان مشهد گشایش می یابد. منتخبی از آثار 16 بانوی خوشنویس مطرح خراسان رضوی و کشور در این نمایشگاه در معرض دید عموم عالقه مندان 

گذاشته خواهد شد. هنردوستان همه روزه تا پنج شنبه 27 خردادماه، از ساعت 9 تا 12 و 17 تا 20 می توانند از نمایشگاه بازدید کنند.

به همت دانشگاه بین المللی امام رضا)ع( برگزار شد

مناظره»دانشگاه در وسط میدان« 
نخســتین مناظــره وبینــاری »دانشــگاه در وســط 
میــدان« در خصــوص نقش اســاتید، دانشــجویان 
و دانشــگاهیان در آینــده کشــور و دولــت آینــده به 
میزبانــی دانشــگاه بین المللــی امام رضــا)ع( برگــزار 

شد.
بــه گــزارش آســتان نیوز، ایــن مناظــره روز گذشــته 
بــا حضــور چهــار گــروه از اســتادان شــامل دکتــر 
نعمت هللا فیروزی و تیم دانشجویی الهیات)مهال 
ابراهیــم  دکتــر  ســاالرمنش(،  یگانــه  و  رحمتــی 
دانشــی فر و تیــم دانشــجویی مهندســی )ســوگل 
ســامانی و مهــال افســری(، دکتــر محمــد یزدانــی 
و  اندیشــه  )خدیجــه  زبــان  دانشــجویی  تیــم  و 
فاطمــه حســینی پیــروز( و دکتــر محســنی ثانی و 
تیــم دانشــجویی حقــوق )فائــزه یوســفی و فاطمــه 

سقالطون( برگزار شد.
دانشجویان در این مناظره نظراتی را ایراد کردند، از 
جمله اینکه نقش مناسبی در جامعه برای اساتید 
در نظر گرفته نشده است و نگاه جامعه به استادان 
دانشــگاه، علمــی و پژوهشــی اســت و ایــن فرهنگ 
ســبب شــده اســتاد نتواند وارد مســائل سیاســی و 
اجتماعی شود. دیگر اینکه درگیری های زیاد اساتید 

مانع ورود آن ها به این مسائل می شود.
دانشــجوی دیگــری مطــرح کــرد: شــاید بعضــی از 
اســتادان در بعضــی از دانشــگاه ها صرفــاً به دلیل 
صالحیــت  و  شــوند  پذیرفتــه  تحصیلــی  مــدرک 
الزم را نداشــته باشــند و ایــن دلیــل عدم ورودشــان 
بــه مســائل اجتماعــی باشــد کــه بــرای حــل ایــن 
مشــکل بایــد گزینــش صحیح تــری صــورت گیــرد. 
همچنیــن براســاس پژوهشــی در ســال ۹۶، حدود 
دانشــگاه ها  علمــی  ه یئــت  اســاتید  از  نفــر   ۷۴۰
مهاجــرت کرده انــد کــه باید به مســائل اقتصادی و 
 اجتماعی آن ها توجه شــود تا مانع از مهاجرتشان 

شود.
دکتــر محمــد یزدانــی نیــز بــه عنــوان عضــو یکــی از 
تیم هــای چهارگانــه این مناظره بیان کرد: مســئوالن 
ما همان خروجی های دانشگاهی و حوزوی هستند 
و از جــای ســومی نیامدند؛بنابرایــن اســاتید نقــش 
مهمی در سرنوشت کشور دارند؛ چرا که مسئوالن 
بعــدی نیــز بــا آن هــا صحبــت کردنــد. اگر اســتادی 
صحبتــی بــا دانشــجویان انجــام دهــد قطعــا بر دل 

آن ها می نشیند و اثرگذار است.

محمد حســین مروج کاشــانی: انتشــارات 
»به نشر« پس از نام گذاری سال ۹۶ به نام سال 
اقتصادمقاومتی، تولید و اشتغال، در یک اقدام 
فرهنگی و مرتبط با زیارت، نسبت به راه اندازی 
فرهنگــی  ســوغات  بــا  مرتبــط  فروشــگاه های 
زائررضــوی اقــدام کــرد. مدیرعامــل انتشــارات 
آستان قدس رضوی معتقد است این اقدام در 
زمینه توجه به اهمیت فرهنگی سوغات زائر و 
توجه به صنایع دستی و حمایت از کاالی ایرانی 

بوده است. 
به مناســبت بیســتم خــرداد مــاه روز »صنایع 
حســین  بــا  آســتان نیوز  خبرنــگار  دســتی« 
ســعیدی، مدیرعامل انتشــارات آســتان قدس 
رضوی )به نشــر( گفت وگویی انجــام داده که در 

ادامه می خوانید. 

از حــدود چهــار ســال پیــش آســتان قدس   
رضــوی بــا راه انــدازی فروشــگاه های »ســوغات 
فرهنگی زائر« به حمایت از صنایع دستی ایرانی 

ورود کرد، علت این امر چه بود؟ 
مشــهد  در  ســوغات  ســتد  و  داد  ســابقه 
نشــان دهنده قدمــت و تاریخچــه ایــن اقــدام و 
همچنین ریشه های آن در فرهنگ کهن ایرانی 
اســت که این ســوغات بیشتر دربرگیرنده مواد 
خوراکی )زرشک، زعفران، نبات، نخود، کشمش 
و... ( بــا توجــه به مقتضیات زمان خــود بوده و 
کمترین میزان آن شامل اقالم غیرخوراکی بوده 

است. با گذشت زمان و تأثیرات عوامل بیرونی، 
این بازار بیشــتر به ســمت عرضه محصوالت 
خارجی و عموماً چینی حرکت کرد که به غلط 
سبب ایجاد سبک و شیوه نوین در فرهنگ و 
ســبک زندگی مردم شد. در ســــال 13۹۶ که از 
ســوی رهبر معظم انقالب اســــالمی به عنوان 
ســــال اقتصــاد مقاومتــی، تولیــد و اشــتغال 
نام گذاری شــده بود، انتشــــارات آســتان قدس 

رضوی)به نشــر( نســبت به ســاماندهی سوغات 
فرهنگی زائران در سطح فروشگاه های وابسته به 
این شــرکت و همچنین نسبت به ذائقه سازی 
مخاطبان که عموم زائران و مجاوران هســتند، 
اقدام کرد. به همین منظور در ابتدا نسبت به 
شناســایی محصوالت و ســوغات فرهنگی که 
قابلیت عرضه در فروشگاه های شرکت به نشر 

را داشته باشند، اقدام شد.

چه کاالها و محصوالتی به عنوان ســوغات   
فرهنگی زائر رضوی به فروشگاه های به نشر راه 

پیدا می کنند؟ 
فرهنگــی  محصــوالت  و  کاالهــا  اجنــاس، 
از  بایــد  فروشــگاه ها  ایــن  در  شــده  ارائــه 
مشــخصات و خصوصیاتــی ماننــد کیفیــت 
مناســب، ســازگاری بــا خصوصیــات ســبک 
زندگــی ایرانــی- اســالمی، هزینه تمام شــــده 
مناســــب و... برخوردار باشــند، ضمن اینکه 
اولویــت انتخــاب همــکاران تولیدکننــده ایــن 
کم برخــوردار  اشــــخاص  بــا  محصــوالت، 
جامعه، زنان سرپرســــت خانــوار، افرادی زیر 
پوشــش نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد 
امام خمینی)ره(، بنیاد مستضعفان، سازمان 

بهزیستی و... اســت.

اکنون و پس از چهار سال، این حمایت ها در   
چه زمینه های جدیدی انجام می شود؟

در ســال 13۹۹ یکــی از اثــرات شــیوع ویــروس 
منحوس کرونا و تعطیلی سراســری بسیاری از 
مشاغل و حرفه های گوناگون در سراسر کشور، 
کاهش شــدید ســفرها و تردد مردم به شهرها 
و اســتان های مختلف و به خصوص شــهرهای 
مذهبی بود که به دلیل رعایت دستورالعمل های 
بهداشــتی و جلوگیــری از شــیوع ایــن بیمــاری 
بــروز بیمــاری کرونــا، ضربــه  صــورت گرفــت. 
ســنگینی به اقتصــاد جامعه و خانواده هــا وارد 

کــرد، امــا شــرکت »به نشــر« فعالیــت خــود را 
متوقــف نکــرد و در مســیر جدیــد، اهــداف و 
مأموریت های خود را هم در بعد فرهنگی و هم 

در بعد اقتصادی ادامه داد.

بیشترین تمرکز به نشر در حوزه تولیــد و ارائه   
محصوالت فرهنگی در چه زمینه هایی است؟ 

یکــی از مهم تریــن سیاســت ها و موضوع هــای 
راهبــردی محصــوالت ســوغات زائــر رضــوی، 
خنثی ســازی هجمه های فرهنگی دشمنان در 
ارائه محصــوالت مبتذل فرهنگی که تناســبی با 
هویــت ایرانی و اســالمی و ســبک زندگی مردم 

ایران ندارد، اســت.
ایــن مجموعــه با توجه به ســند سیاســت های 
کالن آســتان قدس رضوی تالش کرده با تولید 
آثار امام رضایی سبب گسترش و نهادینه کردن 
معــارف و ســبک زندگــی برگرفتــه از آموزه هــای 
اســالمی به ویژه سیره رضوی در مقیاس فردی 
و اجتماعی شود. همچنین سبب شکل گیری 
زیارت بامعرفت و ماندگار برای دوستداران این 
آســتان مقدس شــود. همواره تالش مــا بر این 
بوده است تا در این عرصه صاحبنام، بااعتبار و 
پاسخگو باشیم و پشتوانه این عمل  برخورداری 
از منابع و محصوالت غنی و روزآمد فرهنگی و 
هنری، اســتفاده از نظام نوآورانه و اثربخش در 
آفرینش هــا، عرضه و مدیریت این محتوا بوده 

است.

طرح »سوغات فرهنگی زائررضوی« از صنایع دستی ایرانی حمایت می کند

اهتمام »آستان قدس رضوی« به حمایت از تولید داخلی
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مســئول کانون بانوان و خانــواده خدمت رضوی 
اصفهــان از برگزاری جلســه  ای بــا حضور رابطان 
کارگروه های بانوان شهرستان ها درباره برنامه های 
توجیهی، شــرح وظایف، دســتورات و برنامه های 

اجرایی سال جاری در دهه کرامت خبر داد.
حوریــه رجالــی در گفت وگــو بــا آســتان نیوز از 
طرح هــای  جلســه  ایــن  در  گفــت:  اصفهــان 
پیشــنهادی و ابالغیــات کشــوری در رابطــه بــا 

دهه کرامت نیز اعالم شــد.وی ادامــه داد: در این 
جلســه آمــوزش و مهارت افزایــی مســئوالن رابط  
شهرستان ها در رابطه با امور خادمیاری، جذب، 
ساماندهی و فعال سازی کانون بانوان انجام و قرار 
شــد کانون بانوان هر شهرســتان امور خادمیاری 
را با توجه به نیاز و به فراخور بومی بودن منطقه 

خودشان انجام دهند.رجالی تأکید کرد: در ابتدای 
جلسه کلیپ های آموزشی و گزارش های مصور و 
جذاب خدمت ســال  های گذشــته شهرستان ها 
پخش شد و غیر از ابالغیات کشوری، طرح های 
شــمیم رضوی، نذر امام و طرح های ویژه زوجین 
را بــه مناســبت دهــه کرامــت در کانــون بانــوان و 

خانــواده ابــالغ کردیــم.وی افزود: در حاشــیه این 
جلســه بخش میــز خدمــت در رابطه بــا ایده ها 
و تولیــدات اشــتغال زایی سرپرســت خانــواده و 
بانوان خادمیار، تولیدات صنایع دستی، ملزومات 
حجاب و همچنین سایر تولیدات صنایع دستی 
کاربردی با نماد امام رضایی در این میز به صورت 

ایجاد انگیزه و طرح ایده برای سایرین مهیا شد.
حوریــه رجالــی بیــان کــرد: در ایــن برنامــه بــه 
۶شهرســتان تجهیــز دفاتــر رضوی داشــتیم که 
شــامل یک جلــد کالم هللا از حرم آســتان قدس 
رضــوی، یک جعبــه قرآن نفیس صنایع دســتی 
تولیدات اشــتغال زایی و همچنین پرچم متبرک 
آقا علی بن موسی الرضا)ع( جهت اجرای برنامه ها 

به خواهران حاضر بود. 

ابالغ برنامه های اجرایی سال ۱۴۰۰ کانون بانوان اصفهان در دهه  کرامت
خبر

دادنامه
پرون��ده کاس��ه 9909985720100297 ش��عبه 1 ش��ورای ح��ل اخت��اف ش��هری باخ��رز تصمی��م نهای��ی 

شماره140025390002265054 
خواهان:آقای بهرام نی نواز ش��هرنوی فرزند عباس به نشانی استان خراسان رضوی-شهرستان باخر-باخرز-خیابان 

ولیعصر ولیعصر7
خوانده:خانم زهرا کریمی کردیانی فرزند علی به نشانی استان خراسان رضوی- شهرستان باخر-شهرباخرز-روستای کردیان

خواسته:الزام به تنظیم سند خودرو
 به تاریخ1400.02.28 در وقت مقرر جلسه شعبه اول شورا حل اختاف شهرستان باخرز به تصدی امضاکننده ذیل 
تشکیل و پرونده کاسه ی فوق تحت نظر دارد.با ماحظه ی جامع اوراق و محتوای پرونده، ختم رسیدگی را اعام، 

و با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور حکم می نماید.
رای شورا

در خصوص دعوی خواهان :آقای بهرام نینواز فرزند: عباس بطرفیت خواندگان:1-زهرا کریمی-2- امیر محمد سلیمی 
3-کوروش سلیمی، بخواسته: الزام به تنظیم سند رسمی یک دستگاه اتومبیل سواری پراید به شماره پاک42-896 
ای��ران74 مق��وم به 15000000 تومان به انضمام هزینه دادرس��ی با توجه به مجم��وع اوراق و محتویات پرونده و 
دادخواست تقدیمی خواهان و استعام از دایره پلیس راهور که اعام نموده است خوانده ردیف سوم)کوروش سلیمی( 
صاحب سند رسمی قطعی می باشد علی رغم اباغ قانونی درج آگهی در روزنامه های کثیراالنتشار در جلسه شورا 
حاضر نگردیده و الیحه دفاعیه ای به شورا ارسال ننموده، لذا شورا دعوی مطروحه به کیفیت حاضر وارد تشخیص 
مس��تندا به مواد 198 قانون آیین دادرس��ی مدنی و 219 قانون مدنی حکم به محکومیت خوانده ردیف سوم )آقای 
کوروش سلیمی(به تنظیم و انتقال رسمی سند خودرو به سواری پراید به شماره پاک 896-42 ایران74 و پرداخت 
مبلغ 2020000 ریال بابت هزینه دادرس��ی در حق خواهان صادر و در خصوص خوانده ردیف اول و دوم خواهان 
خواسته خود را مسترد نموده است و به استناد به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعام 
می نماید.رای صادره غیابی ظرف مهلت 20 روز از تاریخ اباغ قابل واخواهی در همین ش��عبه ش��ورا و سپس ظرف 

مهلت 20 روز بعد از آن قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه محترم عمومی می باشد.آ1402409
قاضی شعبه یک شورای حل اختاف شهرستان باخرز-سید مصطفی احمدیان

آگهی
سامانه خدمات الکترونیک قضایی-مکاتبات کارشناس با مراجع قضایی

ارائه کننده                نام :فرامرز                نام خانوادگی :جمشید پور                            نام پدر :حسین
موضوع                   1.تقدیم نظریه کارشناسی 

به : ریاست محترم شعبه یک اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان رشت 
موضوع : ارسال نظریه اصاحی و تکمیلی کارشناسی 

احتراما" پیرو گزارش کارشناسی قبلی ارسال ش��ده و عطف به اباغیه شماره 140034100005712738 پرونده 
کاس��ه 0000077 مورخ 1400/03/9 در خصوص پرونده ش��ماره 140034920000151493 آن شعبه محترم 
،بخواسته ارزیابی قیمت روز 4 سهم مشاع از 21 سهم مشاع مالکیت یک باب مغازه بشماره پاک 8057 فرعی قطعه 
2 سنگ اصلی 40 مجزی از 281 بخش 4 رشت به آدرس : رشت – خیابان شریعتی – سه راه تختی شریعتی – 
روبروی سرای ملک – مغازه فروش لوازم بهداشتی – کدپستی ملک 4133855665 ،لذا اینجانب ضمن مراجعه به 
دفتر آن شعبه و مطالعه پرونده و اطاع از خواسته ،در معیت خواهان و خوانده ، از پاکهای مذکور بازدید و اینک پس 

از بررسیهای الزمه ،نظریه اصاحی و تکمیلی کارشناسی خویش را بشرح ذیل تقدیم می دارم :
ملک و محل آن : ش��امل شش��دانگ عرصه و اعیان یک باب مغازه )وضعیت خاص طلق( به شماره پاک به شماره 
صفر فرعی از 1171 اصلی بخش یک حوزه ثبت ملک ناحیه یک رشت استان گیان بمساحت 15/32 مترمربع و 
ارتفاع 4/2 متر که حدود اربعه آن بشرح ذیل است :شماال درب و دیوار است بطول 3/3 متر به شارع عام و شرقا به 
دیوار مش��ترک بطول 4/75 متر به پاک 1108 اصلی و جنوبا به دیوار بطول 3/3 متر به پاک 1191 و غربا دیوار 
مشترک بطول 4/55 متر به پاک 1172 توزیع اینکه ملک حقوقی ارتفاعی ندارد و این سند از نوع اصلی به شماره 
03838س��ری الف سال 1399 صادر شده است و سند قبلی به شماره سریال 904526 سری د سال 1394 بعلت 
تغییر مالکیت ابطال گردیده است .وضعیت ثبتی ملک : برابر استعام انجام شده بشماره 14003499000084675 
مورخ 1400/01/19 وضعیت ثبتی پاک فوق عبارت اس��ت از :پاک فرعی از 1171 اصلی مفروز و مجزا ش��ده از 
فرعی از اصلی مذکور قطعه واقع در بخش 1 حوزه ثبت ملک ناحیه یک رش��ت اس��تان گیان به مساحت 15/32 
مترمربع به حدود ذکر ش��ده و بمالکیت آقای محمدعلی سمیعی فرزندمهدی بشماره شناسنامه 341و تاریخ تولد 
1311/08/28 صادره از رشت دارای شماره ملی 2593505788 با جز سهم 4 از کل سهم 21 بعنوان مالک چهار 
س��هم مش��اع از بیست و یک سهم عرصه و اعیان می باشد )متن سهم : 4 سهم مشاع از 21 سهم ششدانگ عرصه 
و اعیان (موضوع س��ند مالکیت اصلی بش��ماره چاپی 825537 س��ری ب س��ال 1397 با شماره دفتر الکترونیکی 
139820318001003423 ثب��ت گردیده اس��ت و همچنین مالکیت زهره /نجات ثابت فرزند حس��ین بش��ماره 
شناس��نامه 264 تاریخ تولد 1335/11/4 صادره از رش��ت دارای شماره ملی 2593200571 با جز سهم 17 از کل 
سهم 21 بعنوان مالک هفده سهم مشاع از بیست و یک سهم عرصه و اعیان عرصه و اعیان ،موضوع سند مالکیت 
اصلی بشماره چاپی 033838 سری الف سال 1399 با شماره الکترونیکی 139920318001006815 ثبت گردیده 
است و برابر نامه شماره 2/800 مورخ 1400/01/15 دفتر معاونت دادگاههای عمومی حقوقی رشت نسبت به رای 
عدم افراز اعتراضی صورت نگرفته است و در نتیجه رای عدم افراز قطعی میباشد توزیع اینکه سرقفل مغازه مذکور 
برابر سند اجاره نامه تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره 23 رشت بشماره 96544 مورخ 1350/10/21 متعلق به 
کلیه ورثه مرحوم حسین نجات ثابت می باشد و مالکیت 17 سهم از 21 سهم متعلق به خانم زهرانجات ثابت می 

باشد و 4 سهم متعلق به یک مال بنام محمدعلی سمیعی بوده که در خارج از کشور بسر می برد .
مغازه مذکور با س��ازه بلوکی و س��قف شیروانی با خر پای باربر چوبی و پوشیده از ایرانیت بوده و کف آن موزاییک و 
دیوارها سیمان سفید و سقف پرسیانا و  دارای درب فلزی سرتاسری ورودی با کرکره برقی ریموت دار بوده و نمای 
آن سرتاسری درب ورودی مغازه می باشد و قدمت بیش از 30 سال دارد و  داخل آن نیز یک بالکن 3/3*7/1 چوبی 
و به ارتفاع 3/5 متر س��اخته ش��ده است که ارتفاع بالکن 2/1 متر از کف مغازه است و در موقع بازدید بعنوان مغازه 

فروش لوازم بهداشتی در حال بهره برداری است و داراری امتیازات آب و برق و تلفن می باشد.
ارزش ششدانگ مالکیت عرصه و اعیان مغازه مذکور بکسر ارزش سرقفل آن شامل 21 سهم مغازه مذکور به مساحت 
ذکر شده با توجه به قدمت بنا و موقعیت مکانی و با توجه به نوع سازه و کیفیت مصالح بکار رفته و نحوه ساخت و 
کاربری مورد استفاده و امتیازات آن و جمیع جهات موثر دیگر در قیمت گذاری به نرخ عادله روزبازی هر مترمربع 
400/000/000 ریال و برای 15/32 مترمربع مساحت کل مغازه به مبلغ 6/128/000/000 ریال معادل شش میلیارد 
و صدوبیست و هشت میلیون ریال و در نتیجه ارزش 4 سهم از 21 سهم مالکیت عرصه و اعیان آن به کسر ارزش 

س��رقفل آن به مبلغ 1/167/238/100 ریال معادل یک میلیارد و صدو ش��صت و هفت میلیون و دویست و سی و 
هشت هزار و صد ریال برآورد و اعام می گردد .م الف 776 آ402392

فرامرز جمشیدپور-کارشناس رسمی دادگستری 

آگهی موضوع ماده۳قانون وماده۱۳آئین نامه قانون  تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقد سندرسمی

برابررای شماره140060306022000098هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای 
فاقدسندرسمی مستقردرواحدثبتی حوزه ثبت ملک فریمان تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای احمدافشارکهن 
فرزنداکرم به ش��ماره شناسنامه0840075715صادره ازمش��هددریک باب ساختمان به مساحت343،60 مترمربع 
پاک129 فرعی از276 اصلی واقع در بخش13خریداری ازمالک رسمی آقای اکرم افشارکهن محرزگردیده است.لذابه 
منظوراطاع عموم مراتب دردونوبت به فاصله15روزآگهی می شوددر صورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرابه این اداره تسلیم 
وپس ازاخذ  رسید،ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض،داد خواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی 
است درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهدشد .آ1402393

تاریخ انتشارنوبت اول:1400،3،20                         تاریخ انتشارنوبت دوم:1400،4،3
محمدرضارجایی مقدم-رئیس اداره ثبت اسنادواماک

آگهی موضوع ماده۳قانون وماده۱۳آئین نامه قانون  تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقد سندرسمی

براب��ررای ش��ماره140060306022000097هیات اول موض��وع قان��ون تعیی��ن تکلیف وضعی��ت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقدسندرسمی مستقردرواحدثبتی حوزه ثبت ملک فریمان تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای 
اسماعیل افشارکهن فرزنداکرم به شماره شناسنامه3090کدملی 0849890292صادره ازمشهددریک باب ساختمان 
به مس��احت310،10 مترمربع پاک129فرعی از276اصلی واقع در بخش13خریداری ازمالک رس��می آقای اکرم 
افشار کهن محرزگردیده است.لذابه منظوراطاع عموم مراتب دردونوبت به فاصله15روزآگهی می شوددر صورتی که 
اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت 
دوماه اعتراض خودرابه این اداره تسلیم وپس ازاخذ  رسید،ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض،داد خواست 
خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادرخواهدشد.آ1402394                                       
تاریخ انتشارنوبت اول:1400،3،20                            تاریخ انتشارنوبت دوم:1400،4،3

محمدرضارجایی مقدم-رئیس اداره ثبت اسنادواماک

آگهی فقدان سند مالکیت موضوع ماده ۱20 آئین نامه قانون ثبت
خانم مریم ملکی خوشنود فرزند اسداله شماره شناسنامه 2339 به شماره ملی 4051931676 صادره از بهار برابر 
مشروحه شماره 4656-1400 مورخ 1400/03/17 با تسلیم دو برگ استشهادیه که صحت امضاء شهود مذکور در 
آن دفتر اسناد رسمی شماره 3 بجنورد گواهی شده است مدعی شده اند که سند مالکیت ششدانگ پاک 3 فرعی 
از 2030 اصلی واقع در بخش دو بجنورد به شماره سند 710277 و شماره الکترونیکی 139920307115007370 
بعلت جابجائی مفقود شده است درخواست صدور سند المثنی نوبت اول نموده لذا طبق ماده120 آیین نامه قانون ثبت 
مراتب یک نوبت آگهی می شود تا هرکس مدعی انجام معامله نسبت به ملک مذکور بوده و یا مدعی وجود سند مالکیت 
نزد خود می باشد ظرف مدت 10 روز پس از انتشار آگهی به این اداره مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند 
مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید بدیهی است چنانچه در ظرف مهلت مقرر اعتراض نرسد اداره ثبت طبق مقررات 
نس��بت به صدور س��ند مالکیت المثنی اقدام خواهد کرد.م الف 3042 آ1402395       تاریخ انتشار1400/03/20

علیخان نادری – رئیس ثبت اسناد و اماک منطقه یک بجنورد

آگهی تعیین ابعاد و مساحت پالک ۳۸2۵ فرعی مجزی از پالکهای ۴ و ۵ فرعي از ۱۷۳-
اصلی بخش 2 بجنورد

بدین وس��یله باطاع میرساند حسب درخواست وارده از س��وی خانم فاطمه عزیزی بعنوان احد از مالکین مشاعی 
ششدانگ پاک 3825 فرعی مجزی از پاکهای 4 و 5 فرعی از 173-اصلی واقع در بخش 2 بجنورد دائر بر تعیین 
ابعاد و مساحت پاک مزبور که حدود تشخیصی از ناحیه کارشناسان این واحد ثبتی بشرح ذیل میباشد: ششدانگ 
یکقطعه زمین مس��کونی بمساحت 223/39 متر مربع با حدود و مشخصات اربعه پاک مزبور بشرح: شماال: بطول 
4/95متر پی دیواریس��ت به خیابان 12 متری شرقاً: در سه قس��مت اول منکسرا بطولهای4/40 متر و 6/42 متر و 
3/65 مت��ر تمام��ا به دیوار پاک 11703 فرعی دوم بطول5/45 متر به دیوار پاک 11124 فرعی س��وم منکس��را 
بطولهای3/39مت��ر و 4/87 متر و 3/30متر و 2/54 متر تماما به دیوار پاک باقیمانده 3826 فرعی جنوباً: فاقد حد 
غرباً: منکسرا بطولهای4/53متر و5/51متر و 3/09 متر و 3/13متر و 2/69 متر و2/22متر و3/19متر و6/06 متر تماما 
پی دیواریست به حاشیه میدان با حدودات اربعه توصیفی در سند صادره مطابقت الزمه را داشته و داخل و محاط 
در حدودات سند صادره میباشد که در حد شرقی به پاک 11703 فرعی بمالکیت علی محمدی و مها محمدی و 
پاک 11124 فرعی بمالکیت تقی صادق نیا و پاک 3826 فرعی بمالکیت آقایان علیرضا ابراهیمی فرزند علیمردان 
و محمد محمدی فرزند علی و خانم ام البنین حسینی معصوم فرزند میربابا محدود میگردد لذا در اجرای بخشنامه 
ش��ماره بخشنامه ش��ماره 90/46869– 1390/03/11)کد 914 م.ب.ث( به اطاع کلیه مجاورین میرساند چنانچه 
نسبت به ابعاد و مشخصات فوق معترض میباشند ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار آگهی با در دست داشتن اصل 
اس��ناد مالکیت به این واحد ثبتی مراجعه و اعتراض خود را کتبا اعام و ضمن مراجعه به دادگاه محل وقوع ملک 
گواهی تقدیم دادخواست ارائه گردد و در غیر اینصورت برابر نقشه ترسیمی توسط کارشناسان این واحد ثبتی عملیات 

ثبتی یافته و سند مالکیت وفق مقررات صادر و تسلیم می گردد.م الف 3046 آ1402397
احمد اصغری شیروان-رئیس ثبت اسناد و اماک منطقه دو بجنورد

آگهی اصالحی
احتراماً بازگشت به شماره روزنامه 9542 مورخه 1400/03/11 و پیرو آگهی اباغیه منتشر شده در روزنامه قدس 
تحت ش��ماره 140003906093000005 مورخه 1400/03/04 موضوع کاسه اجرایی 9805033 عبارت زیر در 
س��طر نوزدهم اصاح گردد: سه دانگ و نیم مشاع از ششدانگ مبلغ 14/583/333/333 ریال مزایده و حق مزایده 

بمبلغ 583/333/333 ریال و نیم عشر دولتی 729/166/667 ریال. م.الف 708 آ1402398
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی مشهد )شعبه سوم(- محمدرضا اجتهادی عرب

رئیس اجرا شعبه سوم اداره اجرای اسناد رسمی مشهد- محمدرضا اجتهادی عرب-از طرف حسین ناصری

»آگهی فقدان سند مالکیت«
نظر به اینکه آقای عباس سالمیان برابر وکالتنامه شماره 38019 مورخ 1400/02/20 دفترخانه 188 مشهد بوکالت 
از طرف آقای خانم فاطمه سالمیان باستناد 2 برگ فرم استشهادیه منضم به فرم تعهد جهت دریافت سند مالکیت 
المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی است سند مالکیت ششدانگ یک باب منزل به شماره پاک 3 
فرعی از 4206 اصلی بخش دو مشهد که متعلق به نامبرده میباشد به علت سهل انگاری مفقود گردیده است. با بررسی 
دفتر اماک، معلوم شد مالکیت نامبرده در ذیل شماره ثبت 2885 دفتر 72 صفحه 322 بنام خانم فاطمه سالمیان 

ثبت و سند به شماره چاپی 160379 صادر گردیده است. دفتر اماک بیش از این حکایتی ندارد......
لذا به استناد ماده 120 اصاحی قانون ثبت، مراتب یک نوبت آگهی و متذکر میگردد هر کس نسبت به ملک مورد 
آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود میباشد، بایستی ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار 
آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوست اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید. بدیهی است 
در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت 

به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد. م.الف 709 آ1402400
رئیس اداره ثبت اسناد و اماک ناحیه یک مشهد مقدس- محمدجواد غامی

آگهی
برابر درخواست 737 به تاریخ 1400/2/4 سیدغامرضا طباطبائی یزدی مبنی بر افراز پاک ثبتی 139 فرعی از 228 
اصلی بخش نه مشهد تحت نظر و رسیدگی می باشد. با توجه به محتویات پرونده و گزارش نماینده ثبت و اظهار نظر 
ش��هرداری منطقه هفت مشهد برابرنامه 7/1400/3316- 1400/2/5 که اعام نموده: ))با توجه به نداشتن شرایط 
افراز هرگونه افراز سهم مشاعی جنابعالی مغایر با ضوابط و از نظر شهرداری مجاز نمی باشد(( لذا به شرح دستور ذیل 

شماره 737 مورخ 1400/2/4 تصمیمات مقتضی اخذ گردید.
تصمیم رئیس ثبت

در خصوص درخواست سیدغامرضا طباطبائی یزدی مبنی بر افراز پاک ثبتی 139 فرعی از 228 اصلی بخش نه 
مشهد پس از رسیدگی و تطبیق درخواست با مقررات قانونی و مطابقت آن با وضعیت و سوابق ثبتی و عدم موافقت 
شهرداری لذا وفق ماده 5 آئین نامه افراز و فروش اماک مشاع تصمیم بر رد درخواست افراز نامبرده صادر می گردد. 
لذا به استناد ماده دو قانون افراز و فروش اماک مشاع مصوب 1357/08/22 ظرف مدت ده روز از تاریخ اباغ مهلت 

دارید اعتراض خود را به دادگاه شهرستان ارائه نمایید. م.الف710 آ1402402
رئیس ثبت اسناد و اماک منطقه یک مشهد- محمدجواد غامی

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبتی شهرستان ساری
برابر رای شماره 140060310456001678 مورخ 1400،02،09 که در هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می مستقر در واحد ثبتی منطقه 2 س��اری تصرفات مالکانه عزت اله 
شهباززاده فرزند محمد بشماره ملی 1533491704 نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی بمساحت 
1470 مترمربع قسمتی از پاک 84 فرعی از 20 اصلی واقع در قریه دازمیرکنده بخش 5 ثبت ساری خریداری مع 
الواس��طه از س��ید شریف قربانی و سید ابراهیم قربانی مالک رسمی. لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهی میشود در صورتیکه اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت اعتراضی داشته باشند میتوانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را مرجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.م الف 1146670  آ1402406
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400،03،20                             

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400،04،05

متن آگهی مزایده
آگهی مزایده اموال غیرمنقول )اسناد ذمه( به شماره بایگانی 9900175

به موجب پرونده اجرائی کاسه فوق یک دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان پاک ثبتی 674 فرعی از 42 اصلی 
بخش دو مه والت مالکیت ابراهیم قاسمی فیض آبادی واقع در مه والت، فیض آباد خیابان امام خمینی نبش چهارراه 
مس��جد جامع که طبق نظر کارش��ناس یک دانگ مشاع از شش��دانگ عرصه و اعیان پاک فوق الذکر بدون در نظر 
گرفتن دیون و تعهداتی که ممکن است برای ملک وجود داشته باشد به مبلغ 980000000 ریال )نهصد و هشتاد 
میلیون ریال( ارزیابی ش��ده و پاک فوق یک باب مغازه با مس��احت 16/07 )ش��انزده ممیز هفت صدم( مترمربع با 
امتیازات آب و برق در تصرف حسین قاسمی احدی از مالکین مشاعی می باشد پاک فوق از ساعت 9 الی 12 روز 
چهارشنبه مورخ 1400/04/02 در اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان مه والت واقع در فیض آباد بلوار خرمشهر از 
طریق مزایده به فروش می رسد. مزایده ششدانگ پاک مزبور از مبلغ ارزیابی شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی 
نقداً فروخته می ش��ود. الزم به ذکر اس��ت پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انش��عاب و یا حق 
اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا 
تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود 
مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده 
نقداً وصول می گردد ضمناً چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت 

و مکان مقرر برگزار خواهد شد.
شرکت در جلسه مزایده منوط به پرداخت 10 )ده( درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت )پس از اخذ 
شناسه واریز( و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است. لذا خریدار و یا خریداران می بایست تا قبل 
از شروع وقت مزایده با اخذ شناسه واریز اصل فیش واریزی مبلغ ودیعه ده درصد بنام خود را به همراه درخواست 

کتبی به واحد اجرا تسلیم و ثبت نمایند.
ضمناً برنده مزایده یا مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق 
ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند، مبلغ مذکور 
قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد. در این صورت عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده 

تجدید میگردد.
این آگهی پس از تأیید فرآینده مزایده و ارسال آگهی در سایت آگهی های سازمان ثبت قرار خواهد گرفت و به منزله 

انتشار آگهی در روزنامه کثیراالنتشار محلی است. م.الف 7/400/14 آ1402403
تاریخ انتشار 1400/3/20

تاریخ انتشار آگهی مزایده در سایت سازمان ثبت: 1400/03/18
رئیس اداره ثبت اسناد و اماک مه والت- عبداله گلشن آبادی به آباد

آگهی اخطار افراز
خان��م ش��ریفه محمد نظامی و آقای علی فتوحی نیا مالکین مش��اعی در پاک 12588 فرع��ی از 168 جزء حوزه 
ثبتی ناحیه 3 کرج چون خانم ش��ریفه محمد نظامی به موجب درخواس��ت ش��ماره 1001522/3 و دستور مورخ 
1400/03/11 تقاضای افراز س��همی خود را نموده اند وروز س��ه ش��نبه مورخه 1400/04/1 ساعت 11 صبح برای 
بازدید از محل وتشخیص تصرفات تعیین گردیده لذا مراتب بدینوسیله به شما اباغ و اطاع داده می شود تا برای 
بازدید از محل در روز وساعت تعیین شده در این اداره یا در محل وقوع ملک حضور بهم رسانید،بدیهی است عدم 

حضور شما مانع انجام کار نخواهد شد. آ 1402401  
 محمد شکری رییس اداره ثبت اسناد و اماک ناحیه 3 کرج

         آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای   فاقد سند رسمی 

برابر رای شماره 140060326009000198 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقردر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فامنین تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای رضا شاکری 
فرزند علی  به ش��ماره شناس��نامه 5020009431 صادره ازفامنین دریک باب خانه به مساحت 102/96 مترمربع 
مفروز و مجزی شده از پاک 104 واقع درشهرفامنین  خریداری با واسطه ازمالک رسمی آقای حسین شاکری محرز 
گردیده است . لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود 
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد .)م الف64 (آ1401878
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/3/6                            تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/3/20

رئیس ثبت اسناد و اماک شهرستان  فامنین – رضا بیات  

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده3قانون وماده13آئین نامه قانون  تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی 
برابررای شمار139960306022000925هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای 
فاقدسندرسمی مستقردرواحدثبتی حوزه ثبت ملک فریمان تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی خانم زینت مزینی 
فرزندقاس��م به شماره شناسنامه33صادره ازفریمان دریک باب ساختمان به مساحت154.19مترمربع پاک2405 
فرعی از276 اصلی واقع دربخش13ازمحل مالکیت رس��می  متقاضی محرزگردیده اس��ت.لذابه منظوراطاع عموم 
مراتب دردونوبت به فاصله15روزآگهی می ش��وددر صورتی که اش��خاص نس��بت به صدورس��ندمالکیت متقاضی 
اعتراضی داش��ته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرابه این اداره تسلیم وپس 
ازاخذرسید،ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خودرابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است 

درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهدشد. آ-1401778
تاریخ انتشارنوبت اول:1400/03/05                              تاریخ انتشارنوبت دوم:1400/03/20

محمدرضارجایی مقدم-رئیس اداره ثبت اسنادواماک

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبت تایباد
نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب 1390/9/20 
اماک متقاضیان که در هیئت موضوع ماده یک قانون مذکور مس��تقر در بخش 14 مش��هد واحد ثبتی شهرستان 
تایباد مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بامعارض آن محرز و رأی الزم صادر گردیده جهت اطاع عموم به شرح 

ذیل آگهی می گردد:
آقای بشیرمحمد شیخ جامی به شناسنامه شماره 562 کدملی 0749871601 صادره تایباد فرزند رحیم در ششدانگ 
یکباب منزل به مساحت 217/20 مترمربع پاک شماره 977 و 1198 فرعی از 276 اصلی واقع در خراسان رضوی 
بخش 14 مشهد حوزه ثبت ملک تایباد )مساحت 143/70 مترمربع از پاک 977 فرعی و مساحت 73/50 مترمربع 

از پاک 1198 فرعی( از محل قسمتی از مالکیت رحیم شیخ جامی و قسمتی از پاک** کاسه 99-235
لذا بموجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آئین نامه 
مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه کثیراالنتشار منتشر تا در صورتیکه اشخاص ذینفع 
به آرای اعام شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی تا دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و رس��ید اخذ نمایند. معترضین باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به 
دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات 
ثبت موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه است و در صورتیکه اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی 
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت مینماید و صدور سند 

مالکیت مانع از مراجعه متضر به دادگاه نیست. آ1401838
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/3/5                        تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/3/20

رئیس ثبت اسناد و اماک تایباد- غامرضا آقازاده

آگهی ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون  تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای ش��ماره 14006031801800455مورخ 1400/02/20هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سنگر تصرفات مالکانه بامعارض 
متقاضی فریدون جمالی کتک الهیجانی فرزند محمد حسین به شماره ملی 6539709315 در ششدانگ یک باب 
خانه و محوطه و اعیان به مساحت 4337/48 متر مربع مجزی شده از 4 فرعی از سنگ 3 اصلی واقع در قریه رودبرده 
بخش 12 گیان که برای آن شماره 2862 فرعی در نظر گرفته شده خریداری از مالک رسمی )زارع: محمد حسین 
جمالی کتک الهیجانی –شماره زارعانه420-50/11/16 ( محرز گردیده است، لذا به منظور اطاع عموم مراتب  در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه  اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید 
ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر خواهد ش��د. م الف 561 آ1401817

تاریخ انتشار نوبت اول :  1400/03/5تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/03/20
علی نصرتی-رئیس ثبت اسناد و اماک سنگر
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