ـان حضور عوامل اجرایی مدارس در ماه های تیر و مرداد
اعالم زمـ
بــه گــزارش روابــط عمومــی مدیریــت آمــوزش و پــرورش کاشــان ،زمــان حضــور مدیــران و تمامــی عوامــل اجرایــی در مــدارس بــه شــرح ذیــل
مــی باشــد :مــدارس شــیفت ثابــت صبــح ابتدایــی  ،متوســطه دوره اول و متوســطه دوره دوم  :روز هــای دوشــنبه و چهارشــنبه مــدارس دو
شــیفت (ابتدایــی)  :پســرانه روزهــای دوشــنبه و چهارشــنبه و دخترانــه روزهــای یكشــنبه و ســه شــنبه مــدارس مســتقل روســتایی  ،جوشــقان
قالــی و شــهر هــای مشــكات  ،بــرزك  ،نیاســر و قمصــر :روزهــای دوشــنبه و چهارشــنبه و مدارســی كــه توســط مدیــر آمــوزگار و معــاون دبیــر
اداره مــی شــود  :روزهــای ســه شــنبه
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فرهنگ و هنر

بیمه و مالیات راه تنفس کتابفروشیها را بسته است

بســم اهلل الرحمن الرحیم
مدیر گــروه تخصصی نور الثقلین :
حجت االســام مجتبی خندان
عصمت امــام زمان از منظر آيات قرآن كريم
قسمت  :چهارم
ــن ۖ َق َ
ــال
ِيــم َربُّــ ُه ب ِ َكل َِمــاتٍ َف َأت ََّم ُه َّ
َوإ ِ ِذ اب ْ َتلَىإِب ْ َراه َ
إِن ّ ِــي َجا ِع ُلـ َ
ـاس إ ِ َما ًمــا ۖ َقـ َ
ـن ُذ ّ ِريَّ ِتــي ۖ
ـك ل ِل َّنـ ِ
ـال َو ِمـ ْ
ــال َع ْهــ ِدي َّ
َق َ
ــال َل يَ َن ُ
ِيــن
الظالِم َ
آیه  124سوره بقره
نکته ها
حضــرت ابراهيــم عليــه الســام در بيــن انبيــا،
خاصــى دارد .نــام آن بزرگمــرد،
جايــگاه ومنزلــت ّ
 69مرتبــه ودر  25ســوره قــرآن آمــده و از او
هماننــد پيامبــر اســام صلــى اهلل عليــه و آلــه بــه
عنــوان اســوه و نمونــه بــراى بشــريّت يــاد شــده
اســت .در برخــى از آيــات ،آن بزرگــوار در رديــف
صديقــان ،صابــران و
اخيــار ،صالحــان ،قانتــانّ ،
وفاكننــدگان شــمرده شــده اســت .در بزرگداشــت
خاصــى بــكار
ايــن پيامبــر بــزرگ ،خداونــد تعابيــر ّ
بــرده وح ّتــى يكــى از اســرار حــج را يــادآورى وزنده
نگهداشــتن ايثارگرىهــا واز خودگذشــتگىهاى
حضــرت ابراهيــم عليــه الســام گفتهانــد .آن
مــرد الهــى ،در عرصههــاى گوناگــون بــا انحــراف
و شــرك مبــارزه كــرد؛ برهــان و اســتدالل او در
مقابــل ستارهپرســتان و ماهپرســتان ،مبــارزه
عملــى او بــا بتپرســتان ،احتجــاج او در برابــر
نمــرود و ســربلندى او در آزمايشــات ديگــر ،از او
انســانى اســوه ونمونــه ســاخت كــه خداونــد او را
بــه مقــام امامــت نصــب نمــود.
در قــرآن حــدود بيســت مرتبــه مســئله آزمايــش
و امتحــان مطــرح شــده واز ســ ّنتهاى الهــى
اســت ( .تفســير نــور؛ محســن قرائتــي ،ج 1
 ،ص  ). 196هــدف آزمايــش ؛ آزمايــش بــراى
آگاه شــدن خداونــد نيســت ،زيــرا او از پيــش
همــه چيــز را مىدانــد ،ايــن آزمايشهــا بــراى
ظهــور و بــروز اســتعدادهاى نهفتــه و تــاش و
عمــل انسانهاســت .اگــر انســان كارى نكنــد،
اســتحقاق پــاداش نخواهــد يافــت.
ابــزار آزمايــش؛ تلخىهــا و شــيرينىهاى
زندگــى ،همــه ابــزار امتحــان هســتند .گاهــى
افــرادى بــا شــدايد و مصايــب آزمايــش
مىشــوند و برخــى ديگــر بــا رفــاه ،و ناگزيــر
همــه مــردم حتّــى انبيــا مــورد امتحــان قــرار
مىگيرنــد .ايــن امتحانــات و آزمايشهــا بــراى
رشــد و پــرورش مــردم اســت.
ابراهيــم عليــه الســام در هــر آزمايشــى كــه
مو ّفــق مىشــد ،بــه مقامــى مىرســيد :در
مرحلــه نخســتين ،عبـ ّ
ـدالل شــد .ســپس بــه مقــام
نبىاللهــى رســيد .و پــس از آن رســول ّ
الل ،خليــل
ّ
الل و در نهايــت بــه مقــام امامــت و رهبــرى مــردم
منصــوب گرديــد( .كافــى ،ج  1ص )175
مــراد از «كلمــات» در آيــه ،امتحانــات ســنگين
اســت كــه حضــرت ابراهيــم از همــهى آنهــا
پيــروز بيــرون آمــد .نــه عمــو ،نــه همســر و نــه
فرزنــد هيچكــدام نتوانســتند مانــع او در راه
انجــام وظيفــه شــوند .بــا آنكــه ابراهيــم تحــت
سرپرســتى عمويــش آزر بــود ،ا ّمــا بــا بتپرســتى
او و جامعــهاش بــه مبــارزه برخاســت و بتشــكن
بــزرگ تاريــخ گرديــد و آنــگاه كــه از ســوى خــدا
مأموريّــت يافــت ،همســر و فرزنــدش را در صحــراى
مكــه ســاكن نمــوده و بــراى تبليــغ بــه نقطــهاى
ديگــر بــرود ،بىهيــچ دلبســتگى ،آنهــا را بــه خــدا
ســپرد و رفــت .همچنيــن فرمــان ذبــح فرزنــدش
اســماعيل آمــد ،رضــاى خــدا را بــر هــواى دل
ترجيــح داد و كارد بــر گلــوى فرزنــد نهــاد .ا ّمــا نــدا
آمــد كــه قصــد مــا كشــتن اســماعيل نبــود ،بلكــه
امتحــان ابراهيــم بــود.

مدیــر مؤسســه شــهر آفتــاب مشــهد بیمــه و مالیــات
را از چالشهــای جــدی کتابفروشــیها دانســت و
گفــت :ســنگاندازیها بیشــتر از حمایتهــا در
ایــن کســب و کار فرهنگــی اســت.
صنعــت نشــر در ســالهای اخیــر بــا موانــع و
مشــکالت اقتصــادی بســیاری روبــرو بــوده اســت بــا
ایــن حــال فعــاالن ایــن عرصــه کوشــیدهاند تــا بــه
حیــات خــود بــه هــر نحــو ممکــن ادامــه دهن ـد ،در
ایــن میــان کتابفروشــان کــه حلقــه نهایــی صنعــت
نشــر بــه شــمار میرونــد ،بــا مشــکالت بیشــتری
دســت و پنجــه نــرم میکننــد.
از یــک ســو ُکمیــت فرهنــگ کتــاب و کتابخوانــی
بــا وجــود دو دهــه تــاش همچنــان میلنگــد و از
ســوی دیگــر شــرایط اقتصــادی حــال حاضــر دســت
خیلیهــا را از کتــاب کوتــاه کــرده اســت .بــا ایــن
حــال در ســالهای اخیــر اقبــال جامعــه ایرانــی بــه
کتــاب و مطالعــه بیشــتر از گذشــته شــده اســت .امــا
طبــق آمارهــای رســمی همچنــان دسترســی بــه
کتــاب در ایــران بــا نواقصــی همــراه اســت ،بنــا بــه
گفتــه معــاون فرهنگــی وزارت ارشــاد بیــش از نیمــی
از مــردم کشــور بــه کتابفروشـیها دسترســی ندارنــد.
توســعه ویتریــن کتــاب در ســطح کشــور یکــی از
خواســتههای بــه حــق فعــاالن نشــر در ســالهای
گذشــته بــوده است.توســعه کتابفروشـیها اگرچــه در
تهــران و در شــهرهای بــزرگ بــا ســرعت بیشــتری
حرکــت کــرده اســت ،امــا در شهرســتانها و
نقــاط کمتــر برخــوردار موفقیتهــا ناچیــز اســت.
بســیاری از ناشــران از جملــه چشــمه ،ثالــث ،مجمــع
ناشــران انقــاب اســامی ،هوپــا و ...کتابفروش ـیهای
زنجیــرهای ر در تهــران و ســایر شــهرها راهانــدازی
کردهانــد ،امــا ایــن تالشهــا محــدود بــوده اســت.
ســرمایهگذاری بــرای تأســیس یــک کتابفروشــی بــه
نظــر میرســد کــه راهــی پرخطــر اســت ،از همیــن
روســت کــه شــاید عمــده کتابفروشــیهای تــازه
تأســیس تهــران در ســالهای اخیــر در مالهــای
بــزرگ و بــاالی شــهر راهانــدازی شــدهاند .در مراکــز
شــهر و حتــی در مناطــق پاییــن شــهر کمتــر شــاهد
راهانــدازی یــک کتابفروشــی هســتیم .البتــه مثــال
نقــض بــرای ایــن تفکــر ســرمایهگذاران را میتــوان
در تعطیلــی ســه کتابفروشــی در یــک مــاه اخیــر در
منطقــه مرفهنشــین تجریــش مشــاهده کــرد.
بنابرایــن بایــد گفــت کــه بــا وجــود رشــد و گســترش
کتابفروشــیهای زنجیــرهای در مناطــق بــاال
شــهر تهــران ،شــاهد تعطیلــی و تغییــر کاربــری
کتابفروشــیهای خــرد و محلــی نیــز هســتیم ،در
ســه ماهــه گذشــته بیــش از چهــار کتابفروشــی
مطــرح و بــا ســابقه در تهــران تعطیــل شــدهاند
مشــکالت اقتصــادی و رقابــت ناشــران با کتابفروشــان
یکــی از مهمتریــن دالیــل مطــرح شــده از ســوی
صاحبــان ایــن مشــاغل بــوده اســت.
بــه نظــر میرســد یکــی از پرســشهای اساســی
کــه بایــد از خــود بپرســیم ایــن اســت کــه چــرا
کتابفروشــیها در ایــران جــان نمیگیرنــد ،بــا
وجــود افزایــش عالقــه بــه کتــاب و کتابخوانــی در
جامعــه در یــک دهــه گذشــته ،ردپــای آن بــر تــن
کتابفروش ـیها چــرا مشــخص نیســت .ایــن موضــوع
نــه تنهــا در تهــران بلکــه در شهرســتانها نیــز
مشــخص اســت .عابــس قدســی ،مدیــر مؤسســه
کتــاب آفتــاب در مشــهد اســت ،کتابفروشــی کــه
چنــد ســالی راه افتــاده و حــاال پاتــوق بســیاری
از اهالــی فرهنــگ مشــهد بــه شــمار مــیرود.
قدســی معتقــد اســت کــه نمایشــگاههای اســتانی
و نمایشــگاههای مجــازی کتــاب در کنــار عرضــه
کتــاب توســط ناشــران و در پلتفرمهــا در ســالهای
اخیــر مشــتریان کتابفروش ـیها را از آن خــود کــرده
اســت .وی میگویــد :کتابفروشــیهای خــرد و
محلــی بــرای بقــا بایــد بــا شــرایط روز حرکــت کننــد،
گاهــی گریــزی نداریــم و بایــد بــه ســلیقه مخاطــب
احتــرام گذاشــت .متــن گفتوگــو بــا عابــس قدســی
بــه ایــن شــرح اســت:
* آقــای قدســی حداقــل ســرمایه الزم بــرای

راهانــدازی یــک کتابفروشــی در شــرایط فعلــی چقــدر
اســت؟
شــرایط شــرایط خوبــی نیســت ،قطعــاً راهانــدازی
و اداره کتابفروشــی هــم کار ســادهای نیســت،
حداقــل هزینــه راهانــدازی یــک کتابفروشــی در حــد

اســتاندارد یــک میلیــارد تومــان اســت ،بــا فــرض
اینکــه کســی کــه بدنبــال راهانــدازی اسـت ،اعتبــاری
دارد و میتوانــد اعتبــاری کتــاب و دیگــر حصــوالت
را اعتبــاری خریــداری کنــد .هزینــه یــک فضــای
اســتیجاری و دکــور و تجهیــزات یــک میلیــارد تومــان
اســت .امــا اگــر کســی باشــد کــه از صفــر شــروع
کــرده امــکان خریــد اعتبــاری بــرای او نیســت و بایــد
نقــدا خریــد کند.پــس هزینــه چنــد برابــر میشــود.
میل به کتابخوانی بیشتر شده است
بــه نظــر مــن امــروز بایــد بــه دیــد تردیــد بــه
ایــن موضــوع نگریســت کــه جامعــه نســبت بــه
یــک دهــه قبــل میــل کمتــری بــه کتابخوانــی
دارد ،در ســالهای اخیــر میــل بــه کتابخوانــی در
بخشهــای مختلــف جامعــه ایجــاد شــده اس ـت ،در
شــرایط اقتصــادی فعلــی بــرای مخاطــب کتــاب برای
جامعــه کتابخوانــی کــه اغلــب بــا حقــوق کارمنــدی
و کارگــری بــه کتابفروشــیها مراجعــه میکننــد،
قــدرت خریــد پاییــن آمــده و خریــد کتــاب ســختتر
شــده اســت.
تعطیلی یک کتابفروشی دیگر در پایتخت
امــروز قیمــت یــک رمــان دو جلــدی حــدود  450تــا
 500هــزار تومــان اســت .پرداخــت ایــن هزینــه بــرای
کارمنــدی کــه هزینههــای مهمتــری نیــز در طــول
مــاه بایــد پرداخــت کنــد دشــوار اســت و نمیتــوان
انتظــار داشــت کــه در کتــاب در ســبد هزینههــای
زندگــی جایــی داشــته باشــد.
ســود نمایشــگاههای اســتانی بــه جیــب بســاز و
بفروشهــای نشــر مــیرود
*یکــی از اعتراضــات کتابفروشــان در ســالهای
اخیــر برگــزاری نمایشــگاههای مختلــف کتــاب و از
جملــه نمایشــگاه بینالمللــی کتــاب تهــران بــوده
اسـت ،بارهــا نیــز بحــث حــذف فــروش از نمایشــگاه
کتــاب مطــرح شــده اسـت ،بــه نظــر شــما برگــزاری
نمایشــگاههای کتــاب کــه عمدتــا بــا هــدف حمایــت
از ناشــر اس ـت ،چقــدر بــه کتابفروشــان صدمــه زده
اســت؟
مــن بــا حــذف فــروش در نمایشــگاه کتــاب تهــران
فعــ ً
ا موافــق نیســتم ،ایــن قصــه بایــد
بــه نحــوی تدریجــی و پلکانــی انجــام
شــود .امــا در نمایشــگاههای اســتانی
هزینههایــی کــه میشــود ،کــه هیــچ
دســتاورد فرهنگــی نــدارد و دســتاورد
اقتصــادی آن بــرای بســاز و بفروشهای
حــوزه کتــاب اســت .کتابســازانی کــه
راه بــه کتابفروشــیها ندارنــد تنهــا
منبــع درآمدشــان از نمایشــگاه هــای
کتــاب اســت و فرصتهایــی کــه
اماکنــی مثــل متــرو در اختیارشــان قرار
میدهــد .یکــی از توجیهــات برگــزاری
نمایشــگاههای کتــاب اســتانی عــدم
دسترســی مخاطبــان در اقصینقــاط
کشــور بــه کتــاب بــود ،اینکه بســیاری
از شهرســتانها کتابفروشــی ندارنــد و
نمایشــگاه اســتانی بســتری بــرای
دسترســی ایــن مخاطبــان اســت.
اوالً در حــد مشــاهدات خــودم در
نمایشــگاههای اســتانی مــن بــه خاطــر
نــدارم ،کســی از شهرســتانهای یــک
اســتان بــه مرکــز اســتان آمــده باشــد
تــا در نمایشــگاه اســتانی حضــور یافتــه
و کتــاب تهیــه کنــد .در هیــچ یــک از ایــن
ســالها مــن ندیــدم کســی بگویــد از فــان
شهرســتان آمــده اســت .نمایشــگاه
اســتانی هیــچ وقــت جــدی
گرفتــه نشــده اســت،
بنــا بــه دالیلــی از
حــدود  15ســال
پیــش نمایشــگاه
اســتانی از حیــز
ا نتفــا ع
ســا قط
شــد ه
اســت.

ناشــران خــوب و درجــه یــک شــرکت نمیکننــد و
ناشــران بســاز و بفــروش عمــده حاضــران هســتند.
در نمایشــگاه مجــازی اســتانی نیــز میــزان فــروش
حداقلــی اســت .راهحــل شــما بــرای جایگزینــی
نمایشــگاههای اســتانی بــرای دسترســی مخاطــب
بــه کتــاب چیســت؟
هــر چــه ایــن بودجههایــی کــه هــر ســاله صــرف
نمایشــگاه اســتانی میشــود ،بــه نحــو عادالنهتــری
بــه ســمت کتابفروشــیها ســوق داده شــود ،افــراد
در ســایر نقــاط کشــور بــه جــز پایتخــت انگیــزه
بیشــتری بــرای راهانــدازی کتابفروشــیها خواهنــد
داشــت.
بلـه ،نمایشــگاههای مجــازی نیــز مشــکالت اقتصادی
دارد ،ناشــر بایــد بــه انــدازهای کتــاب بفروشــد کــه
پســت کــردن آنهــا برایــش مقــرون بــه صرفــه
باشــد(منظور هزینــه پاکــت ،هزنیــه حمــل و نقــل
تــا اداره پســت و ...اســت)برای بســیاری از ناشــران
در نمایشــگاههای مجــازی اســتانی ایــن موضــوع
مقــرون بــه صرفــه نیســت .امــا در نمایشــگاه کتــاب
تهــران قصــه فــرق دارد ،بســیاری از مراکــز اســتان
از شهرســتانها از مراکــز و نهادهــای علمــی بــه
تهــران میآینــد تــا کتــاب خریــداری کننــد،
بنابرایــن اگرچــه نمایشــگاه کتــاب نیــز بــه اقتصــاد
کتابفروش ـیها صدمــه میزنــد امــا از جهاتــی دیگــر
بــرای ســایر حلقههــای نشــر انتفــاع دارد.
*راهحــل شــما بــرای جایگزینــی نمایشــگاههای
اســتانی بــرای دسترســی مخاطــب بــه کتــاب
چیســت؟
هــر چــه ایــن بودجههایــی کــه هــر ســاله صــرف
نمایشــگاه اســتانی میشــود ،بــه نحــو عادالنهتــری
بــه ســمت کتابفروشــیها ســوق داده شــود ،افــراد
در ســایر نقــاط کشــور بــه جــز پایتخــت انگیــزه
بیشــتری بــرای راهانــدازی کتابفروشــیها خواهنــد
داشــت.
*یکــی از مشــکالت صنعــت نشــر در بخــش توزیــع
و کتابفروشــی از
میــا ن

رفتــن کتابفروشــیهای خــرد و محلــی در مقابــل
فعالیــت کتابفروشــیهای بــزرگ و زنجیــرهای
اسـت ،در ســه مــاه گذشــته  4کتابفروشــی در تهــران
تعطیــل شــدهاند ،در ایــن وضعیــت اقتصــادی نشــر
کتابفروشــیهای محلــی و خــرد چگونــه میتواننــد
بــه حیــات خــود ادامــه دهنــد؟
بلــه ،ظاهــرا قصــه ایــن ماجــرا هــر روز گســتردهتر
میشــود ،گریــزی هــم از آن نیس ـت ،شــاید بیشــتر
در فرهنــگ تــازه پرس ـهزنی جامعــه ایــران و حتــی
جهــان در شــهرهای بــزرگ بایــد ریشــه آن را پیــدا
کــرد ،بــه وجــود آمــدن هایپرمارکتهــای بــزرگ بــه
جــای خــوار و بــار فروش ـیهای قدیمــی و آن لــذت
خریــد وگزینههــای انتخــاب فــراوان کــه پیــش روی
مخاطــب اســت نیــز موجــب توســعه آن شــده اســت.
در ایــن میــان کتابفروشــیها نیــز بایــد خــود را
توســعه دهنــد.
حــذف کتابفروشــیهای خــرد و ســربرآوردن
کتابفروشـیهای زنجیــرهای غیرقابــل اجتنــاب اســت
مــن فکــر میکنــم ،حــذف کتابفروشــیهای
خــرد و ســربرآوردن کتابفروشــیهای زنجیــرهای
غیرقابــل اجتنــاب اســت ،اگــر حــذف میشــوند
گاهــی بــرای ایــن اســت کــه خودشــان تقالیــی
بــرای تغییــر ندارنــد ،منظــور مــن از کتابفروشــی
خــرد متــراژ انــدک فروشــگاه نیســت .خیلــی از ایــن
کتابفروشـیها اگــر تغییــر در نحــوه عرضــه محصــول
داشــته باشــند و خــود را بــا شــرایط روز و بــا نیــاز
مخاطــب هماهنــگ کننــد بقــا خواهنــد داشــت.
*از نظــر شــما مهمتریــن چالشهایــی کــه
کتابفروشــیها امــروز بــا آنهــا مواجــه هســتند،
چیســت؟ امــا یکــی از مهمتریــن چالشهــا
تخفیفهایــی اســت کــه ناشــران در ســایتها
و پلتفرمهــا بــرای کتابهــا میگذارنــد ،ایــن
تخفیفهــا قطعــاً بــه کتابفروشــیها آســیب
میزنــد ،پــای مخاطــب را از کتابفروشــیها کوتــاه
میکنــد ،در نهایــت خــود ناشــر هــم آســیب
میبینــد؛ چــرا کــه فــروش همــه کتابهــا از فــروش
آنالیــن میســر نیســت و بــا تضعیــف کتابفروش ـیها
فــروش ناشــران نیــز دچــار ضعــف میشــود.
یکــی از چالشهــای جــدی بحــث بیمــه اســت،
کتابفروشــان بــه لحــاظ بیمــه هیــچ حمایتــی
نمیشــوند ،در بســیاری از مــوارد ســنگاندازیها
و جریمههایــی نیــز متحمــل میشــوند بیمــه و
مالیــات نفــس کتابفروشــیها را بســته اســت.
معافیــت حــق کارفرمــا تــا  5نفــر نیــز بــرای
کتابفروشــان لحــاظ نمیشــود ،ناشــران نیــز
ایــن معافیــت را بــه طــور تمــام و کمــال دریافت
نمیکننــد.
* وزارت ارشــاد اخیــرا ً از طرحــی بــرای
توســعه کتابفروشــیها خبــر داده اســت ،شــما
حمایتهــای پیشــین وزارت ارشــاد را چــه
انــدازه مؤثــر میدانیــد؟
عادالنهتریــن نــوع یارانـهای کــه بــه کتابفروشـیها
تعلــق گرفــت ،طرحهــای فصلــی بــود کــه ســودش
بــه همــه حلقههــای تولیــد و توزیــع و فــروش
کتــاب میرســید.

دبیر پژوهش روزنامه ســراج
حجت االسالم اســتاد مجتبی خندان
موضــوع  :امــر بــه معــروف و خانــواده و ســبک
زندگــی
اولیــن نکتــه ای کــه بایــد والدیــن بــدان توجــه
داشــته باشــند ایــن نکتــه هســت کــه خــود بایــد
بدانچــه مــی خواهنــد امــر کنند،مقیــد
باشــند وار کاری کــه مــی خواهنــد فرزنــدان
خــود را بــاز دارنــد نیــز اجتنــاب کنند.والدینــی
کــه اهــل مطالعــه نیســتند نمــی تواننــد فرزنــدان
خــود را امــر بــه مطالعــه کننــد و یــا والدینــی
کــه بــرای اســتفاده از گوشــی همــراه قوانینــی
را رعایــت نمــی کننــد نمــی تواننــد فرزنــد خــود
را در اســتفاده از فضــای مجــازی و تلفــن همــراه
مدیریــت کننــد.
اســتفاده از روش غیرمستقیم:
روش هــای مســتقیم ممکــن اســت موجبــات
دلخــوری فرزنــدان را بــه همــراه داشــته باشــد.
بهتریــن روش درامــر بــه معــروف و نهــی از منکــر
فرزنــدان اســتفاده از روش غیرمســتقیم اســت.
درروش غیرمســتقیم مــی تــوان از قصــه و
حکایــات بــرای کــودکان اســتفاده کــرد.
نــکات مثبــت و منفــی را بــه انــدازه ببینید:برخــی
از والدیــن تنهــا ابــزاری بــرای کــودکان بــه کار
مــی گیرند«نهــی از منکر»اســت وعلــت آن هــم
ایــن اســت کــه فقــط بــدی هــای فرزنــدان شــان
بــه چشمانشــان مــی آید.ایــن امر،امــر نادرســتی
اســت.الزم اســت والدیــن هــم بــه نقــاط مثبــت
و هــم نقــاط منفــی کــودک توجــه دهند.وقتــی
کــه خواســتند کــودک خــود را از امــر منفــی بــاز
دارنــد بهتــر اســت در ابتــدا نقــاط مثبــت فرزنــد
را بازگــو وپــس از آن نقــاط منفــی اورا بازگــو
کننــد.
درصورت توجه کودک او را تشــویق کند.
اگــر فرزنــد شــما بــه اوامــرو نواهــی شــما گــوش
داد و بــه آن عمــل کــرد خــوب اســت در اولیــن
فرصت(نــه بــا فاصلــه)او را مــورد تشــویق قــرار
دهید.ایــن امــر زمینــه ســاز ملکــه شــدن ایــن
رفتــار در فرزنــد شــما مــی شــود.
بــه فرزندتان راهکاربدهید:
اگــر مــی خواهیــد فرزنــد شــما بــه راحتــی تــن
بــه اوامــر و نواهــی شــما بدهــد بایــد راهکارهــای
درســت را نیــز بــه او آمــوزش دهید.بــرای اینکــه
بتوانــد بــه کارهــای خوبــی کــه شــما ســفارش
کــرده آیــد خــود را ملــزم کنــد بایــد بگوییــد کــه
کارهــا را چگونــه انجــام دهــد.
امربــه معــروف و نهــی از منکر،یــک واجــب مهــم
اســامی اســت کــه متاســفانه هــم شــناخت
کافــی در مــورد آن وجــود نــدارد وهــم بطــور
شایســته مــورد توجــه قــرار نگرفتــه اســت.حتی
در جامعــه اســامی ما،بــا ایــن کــه قــرآن و احــکام
در درجــه اول اهمیــت قــرار دارند،بــاز هــم ایــن
اصــل مهــم مــورد غفلــت وکــم مهــری واقــع
شــده و توجــه کافــی بــدان نشــده است.اســام
عزیــز امربــه معــروف و نهــی از منکــر را منحصــر
بــه جامعــه و اجتماعــات بــزرگ ندانســته،بلکه
بــرای اجتمــاع کوچــک مثــل اهــل منــزل نیــز
واجــب شــده اســت زیــرا کــه اجتماعــات بــزرگ
از اجتماعــات کوچــک تشــکیل مــی شــود و
اصــاح جوامــع بــزرگ بــدون اصــاح اجتماعــات
کوچــک خانوادگــی ممکــن نیســت عــاوه برایــن
کــه تأثیــر امــرو نهــی در اجتماعــات بــزرگ در
مواقعــی زیــاد خواهــد شــد کــه در اجتماعــات
کوچــک و خانــواده هــا تحقــق یافتــه باشــد و
لــذا آیــات و روایــات توجــه بــه ایــن نکتــه را
در وظایــف پیامبــر اسالم(ص)فرمود(:وانذرعشــی
رتکاالقربین)«وخویشــاوندان نزدیکــت را انــدازه
کــن».
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(119م الــف )13941
_9رای شــماره  140160330002003096مربــوط بــه پرونــده کالســه  1400114430002000690مربــوط بــه محســن واحــدی زاده فرزنــد حبیــب الــه در قســمتی از یــک دانــگ مشــاع از ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده بــه مســاحت  208متــر مربــع پــاک شــماره فرعــی از  2738/43اصلــی بمقــدار  156متــر مربــع و پــاک
 2738/43اصلــی بمقــدار 52مترمربــع واقــع در قــم بخــش  2حــوزه ثبــت ملــک اداره دو قــم مبایعــه نامــه عــادی و خریــداری مــع الواســطه از ناصــر و محمــود و ناصــر طالیــی بمقــدار  156ســهم (یــک دانــگ پــاک  43فرعــی) صفحــه  409دفتــر 302و خریــداری مــع الواســطه از حســین فرجــی بمقــدار  52ســهم ( 44فرعــی) صفحــه  262دفتــر
(119م الــف )13942
_10رای شــماره  140160330002003097مربــوط بــه پرونــده کالســه  1400114430002000691مربــوط بــه مســعود واحــدی زاده فرزنــد حبیــب الــه در قســمتی از یــک دانــگ مشــاع ازششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده بــه مســاحت  208مترمربــع پــاک شــماره فرعــی از  2738/43اصلــی بمقــدار  156مترمربــع و پــاک
 2738/43اصلــی بمقــدار  52مترمربــع واقــع در قــم بخــش  2حــوزه ثبــت ملــک اداره دو قــم مبایعــه نامــه عــادی و خریــداری مــع الواســطه از ناصــر و محمــود و ناصــر طالیــی بمقــدار  156ســهم (یــک دانــگ پــاک  43فرعــی) صفحــه  409دفتــر 302و خریــداری مــع الواســطه از حســین فرجــی بمقــدار  52ســهم ( 44فرعــی) صفحــه  262دفتــر
 (119م الــف )13943
_11رای شــماره 140160330002002698مربــوط بــه پرونــده کالســه  1400114430002002304مربــوط بــه عیســی گونــه فراهانــی فرزنــد نصرالــه در قســمتی از ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه درآن احــداث بنــا شــده بــه مســاحت 119/35متــر مربــع پــاک شــماره فرعــی از  2322اصلــی واقــع در قــم بخــش 2حــوزه ثبــت ملــک اداره دو قــم
مبایعــه نامــه عــادی و خریــداری مــع الواســطه از رحمــان تلیکانــی طــی ســند قطعــی شــماره  56788مــورخ  1369/2/22دفتــر خانــه  17قــم بمیــزان  114مترمربــع و خریــداری عــادی از غریــب رضــا زنــد طــی ســند قطعــی شــماره  55859مــورخ  1368/11/10و  55046مــورخ  1368/9/9دفترخانــه  17قــم بمیــزان  5متــر مربــع(م الــف )13944
 _12رای شــماره 140160330002002702مربــوط بــه پرونــده کالســه  1400114430002001606مربــوط بــه زهــرا مغــاری فرزنــد حســین در قســمتی از ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه درآن احــداث بنــا شــده بــه مســاحت 110متــر مربــع پــاک شــماره فرعــی از  2498اصلــی واقــع در قــم بخــش 2حــوزه ثبــت ملــک اداره دو قــم مبایعــه نامــه
عــادی و خریــداری مــع الواســطه شــرکت تعاونــی مســکن شــهرداری قــم صفحــه  446دفتــر ( 360م الــف )13945
مــورد تأییــد قــرار گرفتــه و از آنجائیکــه مقــرر گردیــده اســت پــس از نشــر آگهــی و انقضــاء موعــد مقــرر ســند مالکیــت رســمی صــادر گــردد بــا توجــه بــه عــدم دسترســی بــه مالکیــن مشــاعی مراتــب در دونوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــی تــا چنانچــه اشــخاص ذینفــع اعتراضــی داشــته باشــند ظــرف مــدت  2مــاه از تاریــخ انتشــار آگهــی نوبــت اول
اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت اســناد منطقــه دو قــم تســلیم و رســید آن را اخــذ و ظــرف یکمــاه پــس از تســلیم اعتــراض بــه اداره ثبــت بــه دادگاه مراجعــه و دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضائــی تقدیــم و گواهــی آن را بــه ایــن اداره تحویــل نماینــد الزم بــه توضیــح اســت کــه صــدور ســند براســاس قانــون مذکــور مانــع از مراجعــه متضــرر بــه
دادگاه نخواهــد بــود.
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عباس پورحسنی حجت آبادی  -رئیس ثبت اسناد منطقه دو قم

