اندیشه

12

شنبه 28فروردین 8.1395رجب .1437شماره19232

طرح های جدید فرهنگی و پژوهشی
در زمینه تقریب مذاهب ارایه شود

یادمان
به مناسبت سیصد و نود و دومین سالروز
والدت شیخ حر عاملی
محمدبنحسنبنعلیبن
محمد بن حسین ،مشهور
به شیخ حر عاملی ،فقیه
و محدث ن��ام��دار ق��رن 11
هجریقمری،روزجمعه8،
رجب سال 1033ه.ق(7
اردی�����ب�����ه�����ش�����تم�����اه
1003ه.ش) ،در روستای
«مشغره» واق��ع در منطقه
جبل عامل لبنان متولد
شد.
خاندان او به «آل حر» معروف بودند و نسب شیخ حر عاملی
با  36واسطه ،به حر بن یزید ریاحی میرسید .پدر و عموی
شیخ حر عاملی از علمای مشهور منطقه جبل عامل بودند
و شیخ مقدمات علوم دینی را نزد آن دو بزرگوار فرا گرفت.
شیخ حر عاملی پس از فرا گرفتن مقدمات ،برای تکمیل
درس ،راه��ی منطقه «ج��ب��اع» در جنوب لبنان ش��د .از
استادان او در این دوره زمانی ،میتوان به شیخ زینالدین
صاحب معالم ،فرزند شهید ثانی ،اشاره کرد .شیخ حر
عاملی در سال  1073ه.ق و در حالی که  38ساله بود،
برای زیارت عتبات عالیات راهی عراق شد و پس از مدتی
اقامت در کربال و نجف ،ب��رای زی��ارت مرقد مطهر امام
هشتم(ع) به ایران سفر کرد.
او پس از ورود به مشهد ،این شهر را مکان مناسبی برای
مطالعه و تحقیق تشخیص داد و به این ترتیب ،در جوار
مضجع شریف امام رضا(ع) ماندگار شد .شیخ حر عاملی
پس از اقامت در مشهد نیز ،سفرهای فراوانی کرد .او دو
بار به حج مشرف شد و در سفری به اصفهان ،با عالمه
مجلسی دیدار کرد و از سوی شاه سلیمان صفوی به عنوان
قاضی القضات و شیخاالسالم خراسان منصوب شد.
شیخ حر عاملی عمر پربار خود را در راه تربیت شاگردانی
مانند محمدصالح قزوینی ،محمدتقی استرآبادی و
سیدمحمدحسینی اعرجی ص��رف ک��رد و آث��ار پرباری،
به ویژه در عرصه احادیث معصومین(ع) ،از خود به جا
گذاشت .شیخ حر عاملی افزون بر کتاب ارزشمند «وسائل
شیعه» ،کتا بهای ذ یقیمت دیگری نیز به رشته تحریر
درآورده است که از میان آنها میتوان به «الجواهر السنیة
فی االحادیث القدسیة»« ،هدایة األمة إلی أحکام األئمة
علیهم السالم»« ،اثبات الهداة بالنصوص و المعجزات»،
«الفصول المهمة فی اصول االئمة علیهم السالم» و «کشف
التعمیة فی حکم التسمیة» اشاره کرد .این عالم عالیقدر،
سرانجام در  21رمضان سال  1104هجریقمری ،در 71
سالگی ،بدرود حیات گفت و در حرم مطهر امام رضا(ع) به
خاک سپرده شد.

مشاوررهبرمعظمانقالبدرامورجهاناسالم،ازمجمعتقریبمذاهباسالمیخواستتاطرحهایجدیددرزمینههایفرهنگیوپژوهشی،با
موضوعتقریبارائهکند.بهگزارشایرنا،آیتا...محمدعلیتسخیریدرنشستهیئتعلمیپژوهشگاهمطالعاتتقریبیگفت :مجمعجهانی
تقریبعالوهبرپرداختنبهابعادحوزویوفقهی،بایددرزمینهمطالعاتاجتماعینیزورودکند.

حجت االسالم رشاد در همایش «عالمه شهید صدر و ساخت نظام های اسالمی و مسئله حجیت» تبیین کرد:

جایگاهکمنظیرشهیدصدردرقوامبخشیدنبهعلماصول
گروه اندیشه

info@khorasannews.com

همایش «عالمه شهید ص��در و ساخت نظام
های اسالمی و مسئله حجیت» ،به همت دفتر
تبلیغات اسالمی خراسان رضوی و پژوهشگاه
تخصصی شهید ص��در ،پنجشنبه گذشته ،با
حضور جمعی از پژوهشگران و عالقهمندان و
سخنرانی حجتاالسالم والمسلمین رشاد در
محل تاالر همایشهای دفتر تبلیغات اسالمی
مشهد ،برگزار شد .به گزارش خبرگزاری حوزه،
حجتاالسالم والمسلمین الهی خراسانی،
مدیر آموزش دفتر تبلیغات اسالمی خراسان

رض��وی ،ضمن خو شآمد گویی به استادان و
شرکت کنندگان در همایش ،شهید صدر را
یکی از نوابغ معاصر جهان تشیع نامید و افزود:
بسیاری از زوایای اندیشه شهید صدر هنوز به
صورت بایسته طرح و بررسی نشده است ،وی
با بیان این مطلب که اندیشه بلند شهید صدر،
در سا لهای گذشته مورد غفلت قرار گرفته،
اظهار امیدواری کرد که برگزاری این همایش
سرآغاز و دستمایهای برای بررسی و طرح این
اندیشه ناب باشد.
▪ ▪شهید صدر؛ متفکری مبتکر

حجتاالسالم والمسلمین علی اکبر رشاد
نیز ،طی سخنانی در ای��ن همایش ،به بیان
دیدگا ههای فکری و اندیشهای شهید صدر
پرداخت .به گزارش خبرگزاری حوزه ،این عضو
شورای عالی انقالب فرهنگی ،از شهید صدر
به عنوان متفکری مبتکر و فقیهی اندیشمند
یاد کرد و گفت :ایشان در دورانی که تفکرات
مارکسیسم حضور فعالی در جوامع اسالمی
داش��ت و بین تفکر اقتصادی اسالمی و این
اندیشه ،خلط میشد ،به مقابله با این تفکرات
پرداخت .حجت االسالم والمسلمین رشاد با
اشاره به اینکه امروز ،برخی از شاگردان شهید
صدر در افق مرجعیت قرار گرفتهاند و برخی از
عالمانی که مجتهد و مرجع تقلید هستند ،از
اندیشههای ایشان متأثرند ،گفت :امروز ،آثار،
مطالب و تفکر این شهید مورد توجه قرار گرفته و
شهید صدر از جمله کسانی است که از نظر کمی

و کیفی مباحث خوب و ماندگاری ارائه کرده
است .رئیس شورای حوزه علمیه تهران افزود:
با مراجعه به تقریرات شاگردان شهید صدر،
فهرستی از انواع ساختار ،استناد سازی و ارائه
آرای جدید به دست می آید و نقش ایشان در قوام
بخشیدن به علم اصول به خوبی آشکار می شود.
رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی با
اشاره به این مطلب که پذیرفته شدن هر کار نو
و جدیدی ،به حوصله ،صبر و زمان نیاز دارد،
خطاب به طالب جوان گفت :اگر می خواهید
مطلبی در فضای حوزه ارائه دهید ،باید نسبت به
ادبیات عرب تسلط داشته باشید و مطالب خود
را با توجه و دقت به رشته تحریر درآورید.
▪ ▪بحثی در مبانی حجیت نظامات دینی

عضو شورای عالی انقالب فرهنگی در ادامه به
بحث منطق نظام پردازی دینی و مبانی حجیت
نظامات دینی پرداخت و اظهار داشت :برخی
از مباحث در فلسفه های مضاف باید با پیش
ش��رط هایی بررسی ش��ود تا به تعریف نظام و
پذیرفتن این مطلب که دین یک نظام است،
برسیم .وی ،نظام را مجموعه ای فراهم آمده از
واحدهای سازگار و مبتنی بر مبادی هم افزا،
برای تأمین غایت یا غایاتی مشترک تعریف و
خاطر نشان کرد :نظام پردازی نیز ،صورت بندی
مجموعه واحدها برای پدیدآوردن یک نظام،
مطابق تعریف ارائه شده ،است .حجتاالسالم
والمسلمین رشاد با اشاره به این که یک نظام،
الیه هایی دارد و می توان برای آن الیه کالن،

میان ،خرد و زیر نظام ها را در نظر گرفت ،افزود:
در این تقسیم« ،کالن نظام» همان نظام کنشی
یا منشی« ،میان نظام» ،مانند نظام اقتصاد
اسالمی« ،خرده نظام» ،همچون نظام تولید و
«زیر نظام» مانند صنعت و کشاورزی است .وی
با بیان این که مجموعه نظام ها ،در قلمرو کالن
نظام های کنشی و منشی ،با نگاه به احکام ،به
دو نوع «تکلیفی و فقهی» و «تهذیبی و اخالقی»
تقسیم می شوند ،اب��راز داش��ت :وقتی این دو
مجموعه را بپذیریم ،گزینه هایی مانند حقیقت،
الوهیت ،نفس آدمیان ،عواطف آدمی ،منابع،
خلقت ،مال ،قدرت و  ...قلمروهای متعلق به
احکام شناخته میشود.
رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی
افزود :به طور مثال ،در مواجهه با بحث نزاع ها،
حقوق اخالقی و قضایی را مطرح می کنند ،یا در
مواجهه با مال ،نظام حقوق اقتصادی و اخالق
اقتصادی مطرح می شود و به همین ترتیب،
سایر قلمروهای مطرح شده این نظام ها ،با
نگاه به دو دسته "اخالقی" و "حقوقی و تکلیفی"
ایجاد می شود .وی تأکید کرد :نظام حقوقی و
اخالقی ،کالن و َا َبر نظام است و ذیل آن ،میان
و خرده نظام ها و سپس زیر نظام ها ایجاد می
شود .رئیس شورای حوزه علمیه تهران با طرح
ای��ن پرسش که با چه منطقی ای��ن نظام ها را
باید ارائه و تولید کرد؟ گفت :در این امر باید از
کاشفیت یا حجیت بهره ببریم .وی در پاسخ به
این سوال که آیا می توان برآیند آرای مختلف
را صورت بندی کرد و با استفاده از آن ،به تولید

مکتب پرداخت ،اظهار داشت :ابتدا باید دید از
آرایی که در بستر مذاهب و مدارس مختلف به
وجود آمده است ،می توان این امر را استخراج
کرد و در واقع ،امکان و جواز برآیندگیری از آرا و
مهندسی معکوس وجود دارد یا خیر؟
حجت االسالم والمسلمین رشاد در ادامه تأکید
ک��رد :این ام��ر ،به نظر ،محل تأمل می باشد و
امکان ندارد؛ از طرفی ،وقتی برای یک آموزه
و گزاره فقهی جزیی ،به دنبال حجت هستیم،
در ای��ن مهندسی معکوس و برآیندگیری که
به مکتب می رسد و معیاری برای تولید نظام،
تنظیم رفتار و  ...است و بازخورد دارد ،نمی توان
به دنبال حجیت نبود .رئیس پژوهشگاه فرهنگ

سخن اندیشه

مقدمبرعقلنیست
تجربهومشاهدهّ ،
حجت االسالم والمسلمین عبدالحسین خسروپناه ،به
تازگی در کانال شخصی تلگرام خود مطلبی درباره یکی از
چهار دیدگاه در سنت فلسفی غرب منتشر کرده و در آن به
اثبات این مسئله پرداخته است که تجربه و مشاهده ،مقدم
بر عقل نیست.
به گ��زارش خبرگزاری مهر ،متن کامل یادداشت مدیر
مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ،به این شرح است:
به ص��ورت سنتی ،چهار دیدگاه در سنت فلسفی غرب
رایج است :عادت گرایی ،اثبات گرایی ،ابطال گرایی و
تأییدگرایی .درباره عادت گرایی پیش از این بحث شد و آن
چه در پی میآید ،بحثی در باب سه دیدگاه دیگر است.
اثبات گرایی تجربی :بر اساس این رویکرد ،می توان با
استقرای ناقص ،مدعیات علمی را اثبات کرد .تقریر بیکن
از اثبات گرایی این است که با روش تجربی و طی کردن
مراحل هشت گانه ،به دنبال اثبات یقین استقرایی است.

جان استوارت میل نیز اساس معرفت را صرف ًا تجربه می
داند .رویکرد اثبات گرایی تجربی ،چند مبنا و اصل دارد که
بین همه تجربه گرایان انگلیسی مشترک است .این مبانی
و اصول به شرح زیر هستند:
 .۱علوم تجربی ،هیچ استفاده ای از پیش فرض های عقلی
حسی پایه گذاری می
نمی برد و صرف ًا بر مبنای ادراکات ّ
شود .این علوم از احساسات و ادراکات حسی شروع می
کند تا به فرضیه ،قانون و علم برسد .نتیجه این اصل،
طبیعت ًا این خواهد بود که مشاهدات و ادراکات حسی بر
مقدم اند.
فرضیات و نظریه ها ّ
 .۲تجربه و مشاهده خالی از هرگونه پیش داوری و نظریه
پردازی است و می توان بدون پیش داوری ،پیش فرض
و نظریه پ��ردازی ،به مشاهده دست پیدا کرد و به تعبیر
دیگر ،می توان واقعیات محض را عاری از تئوری ها به
دست آورد.

 .۳ادراک��ات حسی ،کام ً
ال بی طرفانه است و می تواند
تکیه گاه علوم تجربی باشد .چون از طریق علوم تجربی می
خواهیم به نتایج بی طرفانه دست یابیم .وقتی مشاهدات
بی طرف باشد ،علوم تجربی هم جنبه عینی و «ابجکتیو»
می یابد.
 .۴از طریق استقرا ،می توان به نتیجه یقینی رسید .تنها
روش سیر از گزاره های مشاهدتی به قوانین عام ،سیر از
مشاهدات و ادراکات حسی موردی و جزئی ،به یک قانون
ک ّلی (نه قوانین انتظامی) استقراست و هیچ راه دیگری
هم وجود ندارد.
تصرفی
 .۵ذهن ،نقش منفعالنه دارد و خود ،هیچ دخل و ّ
در داده ها ایجاد نمی کند و نمی تواند مقوالتی نظیر
مقوالت کانتی به وجود آورد تا از طریق آن به استنتاج
برسد .ذهن ،لوح سفیدی است که با مشاهده پر می شود،
وقتی جزئیات زیاد شد از طریق استقرای جزئی به کلی

زیباترین
وبهیادماندنیترین
سخنانمشاهیر

تبدیل می شود .از این جهت ،می توان گفت تجربه گرایان،
موافق با ارسطو هستند؛ ولی ارسطو معتقد بود که ما گزاره
ها و اصول عقلی ماقبل تجربی داریم که این اصول و قوانین
کلی را بدون نیاز به استقرا و تجربه درک می کنیم ،ولی
تجربه گرایان می گویند ما این اصول را هم از طریق استقرا
و تجربه به دست می آوریم،هم تاریخ علم ،گواهی می دهد
مقدم
و هم منطق ثابت می کند که اصو ًال تجربه و مشاهده ّ

سخنبزرگان

ﻋﻀﻮ ﻣﺤﺘﺮم ﻫﻴﺌﺖ رﺋﻴﺴﻪ ﺷﻮراى ﺷﻬﺮ ﺷﺎﻧﺪﯾﺰ

اﻧﺘﺼﺎب ﺑﺠﺎ و ﺷﺎ�ﺴﺘﻪ ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟ� را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ

رﺋﻴﺲ دﻓﺘﺮ ﻣﺪ�ﺮ �ﻞ راه آﻫﻦ ﺧﺮاﺳﺎن

ﺑﺪ�ﻦوﺳﻴﻠﻪﻣﺮاﺗﺐﺗﻘﺪ�ﺮوﺗﺸ�ﺮﺧﻮدراﺑﺎﺑﺖﺧﺪﻣﺎت
ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟ� در ﺷﻮرا� ﭼﻬﺎرم در راﺳﺘﺎ� ﺣﻤﺎ�ﺖ از
ﻗﺸﺮ ﻣﺤﺮوم و ﻣﺴﺘﻀﻌﻒ ﺷﺎﻧﺪ�ﺰ اﻋﻼم ﻣ� ﻧﻤﺎ�ﻴﻢ.

ﺗﺒﺮ�� ﻋﺮض ﻧﻤﻮده ،ﺗﻮﻓﻴﻘﺎت روزاﻓﺰون ﺷﻤﺎ را
از درﮔﺎه ﺣﻖ ﺗﻌﺎﻟ� ﻣﺴﺌﻠﺖ دار�ﻢ.

 /٩٥٠٢٠٦٩٨م

 /٩٥٠١٩٠٦٢ل

ﺟﻤﻌﯽ از اﻫﺎﻟﯽ ارﭼﻨﮓ -ﺧﺎدر -ﺷﺎﻧﺪﯾﺰ

ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﻤﺴﺮﺗﺎن-ﺟﻮاﻧﺒﺨﺖ

ﺳﺎﻟﻴﺎن دراز� اﺳﺖ �ﻪ درﮔﻠﺨﺎﻧﻪ دﻟﻢ ﮔﻞ ﻣﺤﺒﺘ�
را �ﻪ ﺧﻮدت �ﺎﺷﺘﻪ ا� آﺑﻴﺎر� ﻣﻴ�ﻨﻢ
ﭼﻬﻠﻤﻴﻦ ﺳﺎﻟﺮوز ﺗﻮﻟﺪ ﻣﻬﺮﺑﺎن ﺗﺮ�ﻦ ﻫﻤﺴﺮ دﻧﻴﺎ
ﻣﺒﺎر� و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮت رادر
اﺧﺬ ﻣﺠﻮز رﺳﻤ� ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﺖ در راﺳﺘﺎ� اﺳﻘﺎط
ﺧﻮدروﻫﺎ� ﻓﺮﺳﻮده �ﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻼش وﭘﺸﺘ�ﺎرت
ﺑﻮده ﺗﺒﺮ�� و�ﮋه ﻋﺮض ﻣﻴ�ﻨﻢ /٩٥٠١٩١٢٤ .ق

از ﻃﺮف ﻫﻤﺴﺮ وﻓﺮزﻧﺪاﻧﺖ

ﻣﺪﯾﺮ اﺳﺒﻖ ﺷﻌﺐ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﺖ ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮى

اﻧﺘﺼﺎب ﺷﺎ�ﺴﺘﻪ ﺣﻀﺮﺗﻌﺎﻟ� را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻌﺐ ﺑﺎﻧﮏ ﺷﻬﺮ ﺷﺮق ﮐﺸﻮر

�ﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ �ﺎرآﻣﺪ� و ﻟﻴﺎﻗﺖ آن ﺟﻨﺎب
ﻣ�ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﺒﺮ�� و ﺗﻬﻨﻴﺖ ﻋﺮض ﻣ� ﻧﻤﺎ�ﻴﻢ.
ﺗﺪاوم ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺷﻤﺎ را آرزوﻣﻨﺪ�ﻢ.

ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه و ﺑﺎزرﺳﻴﻦ اﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﻔﯽ
ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﺪاران ﻣﺸﻬﺪ ﻣﻘﺪس

 /٩٥٠٢٠٠٤٣م

ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ ﻣﺤﺘﺮم رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ آﺳﺘﺎن ﻗﺪس رﺿﻮى
ﺿﻤﻦ ﺗﺒﺮ�� اﻧﺘﺼﺎب ﺷﺎ�ﺴﺘﻪ ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟ� ﺑﻪ ﺳﻤﺖ

ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ آﺳﺘﺎن ﻗﺪس رﺿﻮى

�ﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻣﺮاﺗﺐ ﺗﺪ�ﻦ ،ﺗﻌﻬﺪ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ�
ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟ� اﺳﺖ ،اﻣﻴﺪ اﺳﺖ در ا�ﻦ ﺗﻮﻓﻴﻖ ﺑﺰرگ
ﺧﺪﻣﺘﮕﺰار� در آن آﺳﺘﺎن ﻣﻠ�ﻮﺗ� و درﭘﻨﺎه اﻟﻄﺎف
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل و ﻋﻨﺎ�ﺖ ﺣﻀﺮت رﺿﺎ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم
و اﻋﺘﻘﺎدات ﻋﻤﻴﻖ ﺷﻤﺎ و ﺳﻴﺮه رﺿﻮ� ﺷﺎﻫﺪ
ارﺗﻘﺎء و ﺗﻌﺎﻟ� راﻫﺒﺮد ارزﺷﻤﻨﺪ زاﺋﺮ ﻣﺤﻮر� ﺑﺮا�
ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ زاﺋﺮ�ﻦ آن اﻣﺎم رﺋﻮف ﺑﺎﺷﻴﻢ.

 /٩٥٠١٩٤٤٨ف

ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه و ﺑﺎزرﺳﻴﻦ اﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﻔﯽ
ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﺪاران ﻣﺸﻬﺪ ﻣﻘﺪس

بر عقل نیست ،بلکه باورهای عقلی ماقبل تجربی وجود
دارند .البتّه برخی با استناد به این جمله معروف ارسطو
حس
که در کتب فلسفه اسالمی ذکر شده است که «آنکه ّ
ندارد ،علم ندارد» ،می گویند ارسطو و فالسفه اسالمی
نیز به گونه ای تجربه گرا هستند ،در حالی که این گونه
حس ظاهری و
حس در نظر آنان ّ
اعم از ّ
نیست؛ زیرا ا ّو ًال ّ
حس باطنی است؛ فالسفه اسالمی در کنار علم حصولی به
ّ
علم حضوری معتقدند؛ یعنی ما یک علم حضوری داریم که
بالوجدان و با حس درونی می یابیم و یک علم حصولی که
با حس ظاهری می یابیم .مث ً
ال با چشم مشاهده می کنیم
و بعد صورت حصولی در ذهن ما پدید می آید؛ اگر حس،
باطنی نباشد ،علم ،حضوری نیست و اگر حس ظاهری
نباشد ،علم حصولی نیست .کسب معرفت از نظر فلسفه
اسالمی این است که ابتدا تصور حسی پیدا می کنیم که
ممکن است از طریق حس ظاهری باشد؛ بعد از تصور
حسی ،تصور عقلی حاصل می شود که منظور همان تصور
کلی است ،یعنی مفاهیم کلی دیدن و تشنگی را درک می
کنیم ،یعنی پس از درک جزئی ،درک کلی حاصل می شود
و بعد از تصور کلی ،تصدیق عقلی است.

ﻫﻤﺴﺮ ﻋﺰﯾﺰم

درصفحه«همشهریسالم»

ﻧﻮ�ﺪ ﻣﺴﺮت ﺑﺨﺶ اﻧﺘﺨﺎب ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟ� را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻣﻮر ﺷﻌﺐ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﺖ ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮى
ﺗﺒﺮ�� و ﺗﻬﻨﻴﺖ ﻋﺮض ﻣ�ﻧﻤﺎ�ﻴﻢ.
ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ آﻧﺠﻨﺎب را آرزوﻣﻨﺪ�ﻢ /٩٥٠٢٠٠٥٣ .م

و اندیشه اسالمی افزود :چگونه می توان با وجود
مذاهب مختلف ،در مباحث گوناگون ،مانند
توحید ،به یک تعریف واحد رسید ،در حالی که
به طور مثال ،در ادیانی چون مسیحیت و  ...این
امر نیست یا هر کدام از مباحثی را که مطرح می
کنند به تعریف واحدی نمی رسد.شایان ذکر
است ،قرار بود همایش «عالمه شهید صدر و
ساخت نظام های اسالمی و مسئله حجیت»
صبح روز پنجشنبه گذشته برگزار شود که به
دلیل همزمانی ب��رگ��زاری همایش با مراسم
تشییع مرحوم آیتا ...سیدمحمد موسوینژاد،
از استادان ح��وزه علمیه مشهد ،به عصر روز
پنجشنبه موکول شد.

ﺣﺴﻦ زاده ،ﺗﻮﺳﻠﯽ ،ﻣﺤﻤﺪى

آﮔﻬﯽ ﻣﺰاﯾﺪه اﻣﻼك ﻣﺎزاد اداره اﻣﻮر ﺷﻌﺐ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻠﯽ ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮى

اداره اﻣﻮر ﺷﻌﺐ ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮ� ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻠ� ا�ﺮان در ﻧﻈﺮ دارد ﻗﺴﻤﺘ� از اﻣﻼك ﻣﺎزاد ﺧﻮد را از ﻃﺮ�ﻖ ﻣﺰا�ﺪه ﻛﺘﺒ� ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎ� ﻗﻴﻤﺖ ﭘﺎ�ﻪ ﻣﺰا�ﺪه  ،در وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد و ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﻧﻘﺪ�  ،ﻧﻘﺪ و اﻗﺴﺎط ،ﺑﺪون ﻣﺘﺼﺮف و ﻣﺘﺼﺮﻓﺪار ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﻣ� ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮا� ﻛﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ ،ﺑﺎزد�ﺪ از اﻣﻼك ،در�ﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد ﻣﺰا�ﺪه
) ﺑﺮﮔﻪ ﻫﺎ� ﺷﺮا�ﻂ ﺷﺮﻛﺖ در ﻣﺰا�ﺪه ( و ﺗﺴﻠﻴﻢ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات ﺧﻮد از ﺗﺎر�ﺦ ﺷﻨﺒﻪ  ٩٥/٠١/٢٨ﻟﻐﺎ�ﺖ ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ  ١٣/٣٠ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ  ٩٥/٠٢/٠٧در ﻣﺤﻞ ا�ﻦ اداره
اﻣﻮرواﻗﻊ در ﻣﺸﻬﺪ -ﺑﻠﻮر ﺳﺠﺎد -ﺑﻴﻦ ﺑﻬﺎر و ﺑﺰرﮔﻤﻬﺮ -اداره اﻣﻮر ﺷﻌﺐ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻠ� -ﻃﺒﻘﻪ ﺳﻮم -دا�ﺮه ﻛﺎرﭘﺮداز� -ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎ�ﻨﺪ).ﺗﻠﻔﻦ ﺗﻤﺎس(٣٧٦٣٧٧٥٦ :
-١ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻠ� ا�ﺮان در ﻗﺒﻮل �ﺎ رد ﻛﻠﻴﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات ﻣﺨﺘﺎر اﺳﺖ .
-٢ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات ﻓﺎﻗﺪ ﺳﭙﺮده �ﺎ دارا� ﺳﭙﺮده ﻛﻤﺘﺮ از ﻣﻴﺰان ﻣﻘﺮر  ،ﻣﺨﺪوش  ،ﻣﺒﻬﻢ و ﻣﺸﺮوط ﻣﺮدود اﺳﺖ .
-٣رﻋﺎ�ﺖ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻮارد ﻣﻨﺪرج در ﺑﺮﮔﻪ ﻫﺎ� ﻣﺰا�ﺪه اﻟﺰاﻣ� اﺳﺖ .
-٤ﺳﭙﺮده )ود�ﻌﻪ( ﺷﺮﻛﺖ در ﻣﺰا�ﺪه ﻣﻌﺎدل  %٥ﻗﻴﻤﺖ ﭘﺎ�ﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﺑﺎ�ﺪ ﻃ� �ﻚ ﻓﻘﺮه ﭼﻚ ﺗﻀﻤﻴﻨ� ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻠ� ا�ﺮان در وﺟﻪ اداره اﻣﻮر ﺷﻌﺐ ﺑﺎﻧ� ﻣﻠ� اﺳﺘﺎن
ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮ� ﺑﻬﻤﺮاه ﭘﺎﻛﺖ ﺣﺎو� ﺑﺮﮔﻪ ﻫﺎ� ﺷﺮا�ﻂ ﺷﺮﻛﺖ در ﻣﺰا�ﺪه ﺗﺤﻮ�ﻞ دﻫﻨﺪ.
-٥ﻛﻠﻴﻪ ﭘﺎﻛﺖ ﻫﺎ� ﺣﺎو� ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﺧﺮ�ﺪ اﻣﻼك در روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﺳﺎﻋﺖ  ١٢:٣٠ﻣﻮرخ  ١٣٩٥/٠٢/٠٨در ﻣﺤﻞ اداره اﻣﻮر ﺷﻌﺐ اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن
رﺿﻮ�-ﻃﺒﻘﻪ -٥ﺳﺎﻟﻦ �ﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﺎزﮔﺸﺎﺋ� ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﻟﺬا ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﻣ� ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻣﻮﻋﺪ �ﺎد ﺷﺪه ﺑﺎ اراﺋﻪ ﻛﺎرت ﺷﻨﺎﺳﺎﺋ� در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺬﻛﻮر ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻤﺎ�ﻨﺪ .
-٦اﻣﻼك دارا� ﻣﺘﺼﺮف ﺑﺼﻮرت وﻛﺎﻟﺖ ﺑﻼﻋﺰل و ﺗﻘﺒﻞ ﻛﻠﻴﻪ ﻫﺰ�ﻨﻪ ﻫﺎ� ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺧﺬ اﺳﺘﻌﻼﻣﺎت ﻣﺎﺧﻮذه در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل و ﺳﺎ�ﺮ ﻣﻮارد ﺑﺮﻋﻬﺪه ﺧﺮ�ﺪار واﮔﺬار
ﻣﻴﮕﺮدد) ﻫﺰ�ﻨﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ وﻛﺎﻟﺘﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﺻﻔﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد (.
-٧ﺑﺮا� ﻛﻠﻴﻪ اﻣﻼك  ،ﺑﺎزد�ﺪ اﻟﺰاﻣ� اﺳﺖ و در وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد واﮔﺬار ﻣﻴﮕﺮدد و ﺑﺮا� اﻣﻼك ﻣﺘﺼﺮﻓﺪار ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻣﻠﻚ ﺑﺮﻋﻬﺪه ﺧﺮ�ﺪار اﺳﺖ ).ﺟﻬﺖ ﺑﺎزد�ﺪ اﻣﻼ� ﺑﺎ دا�ﺮه
�ﺎرﭘﺮداز� اداره اﻣﻮر ﺷﻌﺐ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕ� ﻻزم ﺑﻌﻤﻞ آ�ﺪ(
-٨اﻣﻼﻛ� ﻛﻪ ﺑﺼﻮرت ﻧﻘﺪ واﻗﺴﺎط واﮔﺬار ﻣ� ﺷﻮد ﻗﺮارداد ﻣﻨﻌﻘﺪه ﺑﻪ روش اﺟﺎره ﺑﺸﺮط ﺗﻤﻠﻴﻚ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ .
-٩ﻫﺰ�ﻨﻪ آﮔﻬ� و ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳ� ﺑﺮﻋﻬﺪه ﺧﺮ�ﺪار اﺳﺖ و ﻣﺸﺎراﻟﻴﻪ ﻣ� ﺑﺎ�ﺴﺖ ا�ﻦ ﻫﺰ�ﻨﻪ را ﺑﺮاﺳﺎس اﻋﻼم ﻧﻈﺮ ﺑﺎﻧﻚ ﻗﺒﻞ از اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد ﻧﻘﺪ ًا در وﺟﻪ ﺑﺎﻧﻚ وار�ﺰ ﻧﻤﺎ�ﺪ.

-١٠ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﺧﺮ�ﺪ ﻣ� ﺑﺎ�ﺴﺖ ﻣﺒﻠﻎ ٢٠٠/٠٠٠ر�ﺎل ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺣﺴﺎب  ٠١١٠٣١٠٤٤٨٠٠٨ﺑﻨﺎم ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺪار� اﻟ�ﺘﺮوﻧﻴ�� دوﻟﺖ )ﺑﺎﻧ�
ﻣﻠ� اداره اﻣﻮر ﺷﻌﺐ ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮ�( ﺑﺎﺑﺖ ﺧﺮ�ﺪ اﺳﻨﺎد ﻣﺰا�ﺪه اﻣﻼ� ﻣﺎزاد ﺑﺎﻧ� )ﻗﺎﺑﻞ وار�ﺰ در ﻛﻠﻴﻪ ﺷﻌﺐ ( وار�ﺰ و اﺻﻞ رﺳﻴﺪ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه
ﺑﺮﮔﻪﻫﺎ� ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺷﺪه ﺗﺤﻮ�ﻞ دﻫﻨﺪ.
-١١ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﺧﺮ�ﺪ اﻣﻼك ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻘﺪ واﻗﺴﺎط ﻣ� ﺑﺎ�ﺴﺖ در ﺑﺮﮔﻪ ﻫﺎ� ﺷﺮا�ﻂ ﺷﺮﻛﺖ در ﻣﺰا�ﺪه ) ﻛﻪ ﺑﺼﻮرت ﻧﻘﺪ واﻗﺴﺎط در اﺧﺘﻴﺎر ا�ﺸﺎن
ﻗﺮار ﻣ� ﮔﻴﺮد( ﺻﺮاﺣﺘ ًﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﺪت و ﺳﻮد ﻧﺮخ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺮاﺳﺎس ﺟﺪول ذ�ﻞ ﻧﻤﺎ�ﻨﺪ.
-١٢درﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد� ﺑﻪ �ﻚ ﻣﻴﺰان ﺑﺎﺷﺪ  ،اوﻟﻮ�ﺖ ﻓﺮوش ﺑﺎ ﺷﺮا�ﻂ ﻧﻘﺪ� و در ﺷﺮا�ﻂ ﻧﻘﺪ واﻗﺴﺎط ،اوﻟﻮ�ﺖ ﺑﺎ ﻣﺪت اﻗﺴﺎط �ﻤﺘﺮ
ﻣ� ﺑﺎﺷﺪ.
-١٣ﻣﺒﺎﻟﻎ ز�ﺮ ﻗﻴﻤﺖ ﭘﺎ�ﻪ ﻣﺮدود ﻣ� ﺑﺎﺷﻨﺪ.ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﺧﺮ�ﺪ ﻧﻘﺪ� ﻣ� ﺑﺎ�ﺴﺖ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﻗﺒﻞ از اﻋﻤﺎل ﺗﺨﻔﻴﻒ ١٠درﺻﺪ اﻋﻼم ﻧﻤﺎ�ﻨﺪ.در ﺻﻮرت ﺑﺮﻧﺪه
ﺷﺪن ﻣﺘﻘﺎﺿ� ١٠ ،درﺻﺪ ﺗﺨﻔﻴﻒ درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﺪه ،اﻋﻤﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻧﺤﻮه ﻓﺮوش
در ﺻﻮرت ﺧﺮ�ﺪ ﻧﻘﺪ�  %١٠ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺑﻪ ﺧﺮ�ﺪار داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ)ﺑﺮا� ﻛﻠﻴﻪ ﻛﺎرﺑﺮ� ﻫﺎ(
ﺑﺮا� اﻣﻼك ﻛﺎرﺑﺮ� ﺗﺠﺎر�  ،ﻣﺴﻜﻮﻧ� و ادار� ﺑﺼﻮرت  %٥٠ﻧﻘﺪ و  % ٥٠اﻟﺒﺎﻗ� در اﻗﺴﺎط ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ ﺑﺮا� ﻣﺪت دوﺳﺎﻟﻪ ﺑﺪون اﺣﺘﺴﺎب ﺳﻮد
ﺑﺮا� اﻣﻼك ﻛﺎرﺑﺮ� ﺗﺠﺎر�  ،ﻣﺴﻜﻮﻧ� و ادار� ﺑﺼﻮرت  %٣٠ﻧﻘﺪ و  %٧٠اﻟﺒﺎﻗ� اﻗﺴﺎط ﺑﺮا� ﻣﺪت  ٢٤ﻣﺎه ﺑﺎ ﺳﻮد %٢٠
ﺑﺮا� اﻣﻼك ﻛﺎرﺑﺮ� ﺻﻨﻌﺘ�  ،ﻛﺸﺎورز� و داﻣﺪار� در ﺻﻮرت  %٣٠ﻧﻘﺪ و  %٧٠اﻟﺒﺎﻗ� ﺑﺮا� اﻗﺴﺎط دوﺳﺎﻟﻪ ﺑﺪون اﺣﺘﺴﺎب ﺳﻮد
اﻣﻼك ﻣﺘﺼﺮﻓﺪار ﻓﻘﻂ ﺑﺼﻮرت ﻧﻘﺪ� و ﺑﺎ اراﺋﻪ وﻛﺎﻟﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻼ ﻋﺰل ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣ� رﺳﺪ .

د�ﻒ
١
٢
٣
٤
٥

ﻟﻴﺴﺖ اﻣﻼک ﻣﺎزاد ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان -اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮى-ﻓﺮوردﯾﻦ ١٣٩۵

ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت

ﭘﻼ� ﺛﺒﺘ�

وﺿﻌﻴﺖ �ﻨﻮﻧ�

ﺷﺮا�ﻂ ﻓﺮوش

رد�ﻒ

آدرس ﻣﻠ�

ﻧﻮع ﻣﻠ�

�ﺎرﺑﺮ�

ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻋﺮﺻﻪ

ﻣﺴﺎﺣﺖ اﻋﻴﺎن

ﻣﺒﻠﻎ �ﺎرﺷﻨﺎﺳ�

ﻣﺘﺼﺮﻓﺪار

ﻧﻘﺪ�

١

ﺷﻬﺮ� ﺻﻨﻌﺘ� ﺗﻮس-ﻓﺎز ��-ﺗﻼش ﺷﻤﺎﻟ�-٥ﻗﻄﻌﻪ٥٠٦

�ﺎرﺧﺎﻧﻪ

ﺻﻨﻌﺘ�

٢٠٦/٧٦

٣٧٢

٢٬٣٢٩٬٦٠٠٬٠٠٠

ﺳﻨﺪ ﺟﺎﻧﺸﻴﻨ�

ﻧﻘﺪ�

٢

ﺷﻬﺮ� ﺻﻨﻌﺘ� ﺗﻮس-ﻓﺎز ��-ﺗﻼش ﺷﻤﺎﻟ�-٥ﻗﻄﻌﻪ٥٠٧

�ﺎرﺧﺎﻧﻪ

ﺻﻨﻌﺘ�

٢٠٦/٧٦

٣٧٢

٢٬٣٢٩٬٦٠٠٬٠٠٠

ﺳﻨﺪ ﺟﺎﻧﺸﻴﻨ�

ﻣﺘﺼﺮﻓﺪار

ﻣﻬﻤﺎﻧﭙﺬ�ﺮ

٣

ﺑﻠﻮارﭼﻤﻦ �٦٣ﻮﭼﻪ ﺷﻬﻴﺪ ﻗﺎﺳﻤ� ﭘﻼ�- ٢٢ﻃﺒﻘﻪ اول

آﭘﺎرﺗﻤﺎن

اﻗﺎﻣﺘ�

ﻗﺪراﻟﺴﻬﻢ

٣٩/ ٤٥

٧١٦٬٨٠٠٬٠٠٠

٢٢٨/١٤٥٩/١٥٩١

ﻣﺘﺼﺮﻓﺪار

ﻧﻘﺪ�

ﻣﻬﻤﺎﻧﭙﺬ�ﺮ

٤

ﺑﻠﻮارﭼﻤﻦ �٦٣ﻮﭼﻪ ﺷﻬﻴﺪ ﻗﺎﺳﻤ� ﭘﻼ�- ٢٢ﻃﺒﻘﻪ اول

آﭘﺎرﺗﻤﺎن

اﻗﺎﻣﺘ�

ﻗﺪراﻟﺴﻬﻢ

٥٤/ ٧

٨٩٦٬٠٠٠٬٠٠٠

٢٢٨/١٤٥٩/١٥٩٤

ﻣﺘﺼﺮﻓﺪار

ﻧﻘﺪ�

٥

ﺟﺎده ﺳﺪ �ﺎرده-روﺳﺘﺎ� �ﺎرده-ﻧﺒﺶ وﻟﻴﻌﺼﺮ١٠

ﻣﻠ�

ﻣﺴ�ﻮﻧ�

٩٤٠/ ٣٦

٢٠٠

٣٤٠٬٤٨٠٬٠٠٠

١٣٢/ ٤٢٥

ﻣﺘﺼﺮﻓﺪار

ﻧﻘﺪ�

٦

ﺷﻬﺮ� ﺻﻨﻌﺘ� ﺑﻴﻨﺎﻟﻮد -ﻗﻄﻌﻪ ﺷﻤﺎره ٤٨-٥

�ﺎرﺧﺎﻧﻪ

ﺻﻨﻌﺘ�

٤٥٠١

٢٤٠٦

٨٬٠٦٤٬٠٠٠٬٠٠٠

ﺳﻨﺪ ﺟﺎﻧﺸﻴﻨ�

ﻣﺘﺼﺮﻓﺪار

ﻧﻘﺪ�

٧

ﺳﺮﺧﺲ  -ﺧﻴﺎﺑﺎن داﻧﺸﮕﺎه  -٣ﭘﻼ� ٥٢

ﻣﺴ�ﻮﻧ�

ﻋﺮﺻﻪ و اﻋﻴﺎن

٢٤٩/ ٤٧

١٣٥

٨٨٧٬٠٤٠٬٠٠٠

٤٥١ /١٨٤٢

ﺗﺨﻠﻴﻪ

ﻧﻘﺪ� -اﻗﺴﺎﻃ�

٨

ﻣﺸﻬﺪ -ﺑﻠﻮار ﺳﺎزﻣﺎن آب -ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺴ�ﻮﻧ� ﻓﻴﺮوزه

آﭘﺎرﺗﻤﺎن

ﻣﺴ�ﻮﻧ�

ﻗﺪراﻟﺴﻬﻢ

٧٨/ ٨١

٣٬٠٢٤٬٠٠٠٬٠٠٠

ﺑﻠﻮ�  ٣٤ﻓﺎز (١٢٠٧B) ٣B

ﺗﺨﻠﻴﻪ

ﻧﻘﺪ� -اﻗﺴﺎﻃ�

ﺗﻠﻔﻦ ﺗﻤﺎس ﺟﻬﺖ ﺑﺎزد�ﺪ٣٧٢٦٩١١٩ :

٩

ﻣﺸﻬﺪ -ﺑﻠﻮار ﺳﺎزﻣﺎن آب -ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺴ�ﻮﻧ� ﻓﻴﺮوزه

آﭘﺎرﺗﻤﺎن

ﻣﺴ�ﻮﻧ�

ﻗﺪراﻟﺴﻬﻢ

٧٥/ ٥٨

٢٬٩١٢٬٠٠٠٬٠٠٠

ﺑﻠﻮ�  ٣٤ﻓﺎز (١٢٠٧B) ٣B

ﺗﺨﻠﻴﻪ

ﻧﻘﺪ� -اﻗﺴﺎﻃ�

ﺗﻠﻔﻦ ﺗﻤﺎس ﺟﻬﺖ ﺑﺎزد�ﺪ٣٧٢٦٩١١٩ :

١٠

ﻣﺸﻬﺪ -ﺑﻠﻮار ﺳﺎزﻣﺎن آب -ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺴ�ﻮﻧ� ﻓﻴﺮوزه

آﭘﺎرﺗﻤﺎن

ﻣﺴ�ﻮﻧ�

ﻗﺪراﻟﺴﻬﻢ

٧٣/ ٣٨

٢٬٨٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠

ﺑﻠﻮ�  ٣٤ﻓﺎز (١٢٠٧B) ٣B

ﺗﺨﻠﻴﻪ

ﻧﻘﺪ� -اﻗﺴﺎﻃ�

ﺗﻠﻔﻦ ﺗﻤﺎس ﺟﻬﺖ ﺑﺎزد�ﺪ٣٧٢٦٩١١٩ :
 /٩٥٠١٧٠١١م
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