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کارنامه فلسفی دکتراحمدی
بررسی می شود

...

آغازجشنهای«دههکرامت»ازقم

گفت و گو
تخفیف ویژه نمایشگاه کتاب فرانکفورت
به غرفه ایران
مــــدیــــرعــــامــــل مــوســســه
نــمــایــشــگــا ههــای فرهنگی
ایــــران ،بــا اشــــاره بــه اعــام
آمـــادگـــی  20نــاشــر بــرای
حـــضـــور در نــمــایــشــگــاه
بینالمللی کتاب فرانکفورت
 2018به برخی شایعهها
درباره میزان پرداخت غرامت
از سوی این نمایشگاه به مسئوالن ایرانی واکنش نشان داد.
حدود سه ماه دیگر ،هفتادمین دوره نمایشگاه بینالمللی
کتاب فرانکفورت ،با حضور جمهوری اسالمی ایران برگزار
میشود .امیرمسعود شهرامنیا طی گفت و گویی با ایبنا،
درباره حضور ایران در نمایشگاه کتاب فرانکفورت مطالبی
را مطرح کرده است که در پی میآید.

ماجرای تخفیف به غرفه ایران یا پرداخت غرامت
از سوی نمایشگاه فرانکفورت که به تازگی توسط برخی
افراد در فضای مجازی مطرحشده است ،چیست؟

موضوع پرداخت غرامت و مبلغ مورد ادعا ،به نحوی که
در فضای مجازی نقلشــده اســت ،صحت نــدارد .اصل
موضوع این است که سال گذشته ،مطابق معمول همه
سالهای پیش از آن ،یک روز مانده به پایان نمایشگاه کتاب
فرانکفورت ،گروهی از منافقان کوردل ،با هدف کم رنگ
کردن تأثیر حضور کشورمان در صحنههای بینالمللی
و درخشش غرفه ایران در نمایشگاه کتاب فرانکفورت،
مقابل غرفه ملی ایــران تجمع و سعی کردند در فعالیت
عادی غرفه ،اختالل و مزاحمت ایجاد کنند .مسئوالن
غرفه ،همچنین ناشران و تشکلهای حاضر ،به این وضعیت
اعتراض کردند.
آیا اعتراضها موثر واقع شد؟

با تنظیم نامه اعتراضی و مذاکرات مکرر ،درخواست شد
به این موضوع رسیدگی و از بروز مجدد آن در دورههایها
بعد ،پیشگیری شــود .در نتیجه ،بــا پیگیری موسسه
نمایشگاههای فرهنگی ایران و قول مساعد طرف مقابل
برای رفع مشکل ،براساس درخواست موسسه و با لحاظ
تخفیفی معادل  5000یورو که افزون بر تخفیف مرسوم
در محاسبه هزینه غرفه ملی است ،موافقت شد در صورت
حساب سال  2018اعمالشود .عالوه براین ،مقرر شده
است امتیازات دیگری هم در کارت ورود و دیگر تسهیالت،
در اختیار غرفه ایران قرار گیرد .بدیهی است ،انجام امور
اداری مربوط به حساب امسال ،در دست اقدام است و با
توجه به ارسال درخواست ،مبنی بر کاهش متراژ غرفه،
هنوز به مرحله قطعی نرسیده است .درمجموع ،اتفاقی
که رخ داد ،یک موفقیت در تعامل با طرف خارجی بود که با
پیگیری و مذاکره به دست آمد.

کارنام ه فلسفی دکتر احمد احمدی در نشســت هفتگی شهر کتاب ،نقد و بررسی میشــود .به گزارش ایبنا ،در این نشست که روز سهشنبه۲۶ ،
تیرماه ،برگزار خواهد شد ،غالمعلی حدادعادل ،علی افضلی ،محمدعلی عبداللهی و مالک شجاعیجشوقانی حضور دارند .مرکز فرهنگی شهر
کتاب ،در تهران ،خیابان شهید بهشتی ،خیابان شهید احمد قصیر (بخارست) ،نبش کوچه سوم واقع است.

آیت ا ...مکارم شیرازی :پرداختن به زیارت ،رمز بقای تشیع است

جواد نوائیان رودسری
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مراسم افتتاحیه جشنهای دهه کرامت ،دومین جشنواره
مردمی کرامت و شانزدهمین جشنواره امام رضا(ع) ،با
حضور آیتا ...العظمی مکارم شیرازی ،حجتاالسالم
والمسلمین سید ابراهیم رئیسی ،تولیت آستان قدس
رضوی ،آیتا ...سید احمد خاتمی ،عضو مجلس خبرگان
و تعدادی از علما ،مسئوالن و جمع زیادی از عالقهمندان به
اهلبیت عصمت و طهارت(ع) ،صبح دیروز ،در شبستان
امام خمینی(ره) حرم حضرت معصومه(س) برگزار شد.
به گزارش ایرنا ،رئیس شورای هماهنگی بزرگداشت دهه
کرامت ،طی سخنانی در این مراسم ،با اشاره به همکاری
گسترده نهادهای مختلف با این شــورا ،برای برگزاری
هرچه باشکوهتر جشنها و برنامههای دهه کرامت ،گفت:
عالوه بر آستان های مقدس  35 ،نهاد و سازمان برای
اجرای مطلوب برنامه های متنوع دهه کرامت ،در فضایی
صمیمی ،مشارکت دارند و امسال این برنامه ها ،با سه
رویکرد معرفت افزایی ،نشاط آفرینی و خدمت کریمانه
تدوین شده اســت .حجت االســام والمسلمین حبیب
رضا ارزانی افزود :رویکرد اصلی در اجرای برنامههای
دهه کرامت ،مردمی برگزار کردن آن است و از امروز،
برنامه های متنوعی در سراسر کشور ،به این منظور ،اجرا
می شود .در مراسم افتتاحیه ،آیین گلباران ضریح مطهر
حضرت معصومه(ص) نیز برگزار شد و گروههای تواشیح
و شاعران آیینی ،به اجرای برنامه و شعرخوانی پرداختند.
▪دهـــه کــرامــت؛ فــرصــتــی بـــرای آشــنــایــی بــا مکتب
اهلبیت(ع)

حضرت آیتا ...مکارم شیرازی ،طی سخنانی در مراسم
افتتاحیه جشنهای دهه کرامت ،با بیان اینکه زیارت
معصومین(ع) ،دارای فلسفه حیاتی و سیاسی است،
گفت :برخالف وسوسههای وهابیون که به دنبال از
بین بردن فرهنگ زیارت هستند ،ما باید بیشتر به این
فرهنگ اهمیت دهیم و دهه کرامت نیز ،فرصت خوبی
برای آشنا شدن با مکتب اهلبیت(ع) است .به گزارش

خبرگزاری حوزه ،این مرجع تقلید ،با اشاره به سالروز
والدت باسعادت کریمه اهلبیت(ع) ،این روز را ،روزی
بابرکت خواند و افــزود :دهه کرامت ،با والدت حضرت
معصومه ســاما ...علیها آغاز می شود و با والدت برادر
بزرگوار ایشان ،حضرت امام رضا(ع) به پایان میرسد.
من به خادمان و مسئوالن آستانهای مقدس ،فرا رسیدن
دهــه کرامت را تبریک میگویم و امــیــدوارم ایــن دهه
مبارک ،سرآغازی برای رفع مشکالت کشور ایران و دیگر
کشورهای اسالمی ،به برکت دعاها و توسلها باشد.
▪تالش ائمه(ع) برای تحکیم عقالنیت

این مرجع تقلید با تاکید بر اینکه توسل به اهلبیت(ع)،
باعث جلوگیری از گمراهی افراد میشود ،تصریح کرد:
حقیقت این موضوع را در مباحث اخالقی و فقهی ،به
خوبی درک کردهایم؛ برخی از مسلمانان ،قائل به مسئله
جبر هستند و با صراحت میگویند که انسان قدرتی بر
َاعمال خود ندارد و آنچه خدا بخواهد ،انجام میشود؛ اما
ما در پرتو پیروی از مکتب امامت معصومین(ع) ،طرفدار

آزادی انسانها هستیم .وی با اشاره به اینکه جمعی از
مسلمانان ،معتقد به عدم حجیت عقل هستند ،تصریح
کــرد :این افــراد عقالنیت را از اســام حذف میکنند؛
درحــالــی که ائمه اطــهــار(ع) به پیروی از قــرآن کریم،
عقالنیت را تحکیم کردهاند؛ یعنی اگر اسالم را از دریچه
عقاید پیروان اهلبیت(ع) مشاهده کنیم ،اسالم همراه با
عقالنیت خواهد بود.
▪تأکید روایات بر زیارت مرقدهای معصومین(ع)

حضرت آیـــتا ...مــکــارم شــیــرازی ،بــا بیان ایــن کــه در
روایات اهلبیت(ع) ،تاکید فراوانی بر زیارت مرقدهای
معصومین(ع) و وابستگان آن بــزرگــواران شده است،
اظهار کــرد :گاهی خیال میشود ایــن اصـــرار ،برای
رسیدن به فیض و ثــواب اســت؛ درحالیکه ایــن ،یک
مسئله سیاسی مهم است که جمعیت شیعه را درمقابل
هجوم دشمن حفظ کرده است .وی با تأکید بر اینکه هر
ساله ،میلیونها نفر از زائران اربعین ،در کربال گرد هم
میآیند ،گفت :میتوان این نتیجه را گرفت که اگر دعوت

به زیارتها نبود ،با حملههایی که به مکتب اهلبیت(ع)
میشود ،چیزی از این مکتب باقی نمیماند.این مفسر
قرآن کریم ،از زیارت معصومین(ع) بهعنوان رمز بقای
تشیع یاد کرد و گفت :اگر زیــارت معصومین(ع) نبود،
مشکالت زیادی برای پیروان مکتب اهلبیت(ع) ایجاد
میشد .وی درباره آثار زیارت در تحکیم اعتقادات و حیات
شیعیان تصریح کرد :اثر دیگر زیارت ،شناخت یکدیگر
است؛ همانطور که در مراسم حج ،مسلمانان کشورهای
مختلف با یکدیگر آشنا میشوند ،در زیارت ائمه اطهار(ع)
نیز ،این نکته مثبت مشاهده میشود و این نشان میدهد
که پیروان مکتب اهلبیت(ع) ،فقط در ایران نیستند و
ما در کشورهای مختلف ،برادران و خواهرانی داریم که
ضمن آشنایی با آ نهــا ،روحیه مضاعف پیدا میکنیم.
آیتا ...مکارم شیرازی اضافه کرد :زیارت ،در احیا و بقای
مذهب ،تأثیر بسیاری دارد و اگر زیارت مرقدهای مقدس
نبود ،نمیتوانستیم به شیوه مطلوب آشنایی مردم با
آموزههای دینی برسیم.
▪فلسفه حیاتی و سیاسی زیارت

حضرت آیــتا ...مکارم شیرازی با بیان اینکه زیارت
معصومین(ع) دارای فلسفه حیاتی و سیاسی است ،اظهار
کرد :بر خالف وسوسههای وهابیون که به دنبال از بین
بردن فرهنگ زیارت هستند ما باید بیشتر به این فرهنگ
اهمیت دهیم و دهه کرامت نیز فرصت خوبی برای آشنا
شدن با مکتب ،اخالق و سیره اهلبیت(ع) است .وی
ادامه داد :سعد اشعری از بزرگان شیعیان قم ،بعد از این
که حضرت فاطمه معصومه سالما ...علیها در این سرزمین
دفن شد ،خدمت امام رضا علیهالسالم رسید؛ امام(ع)
فرمودند که «به برکت شفاعت بانوی کرامت ،ممکن است
تمام شیعیان اهلبیت(ع) وارد بهشت شوند» اما باید به
این موضوع توجه شود که شیعه بودن نیز ،ویژگیهای
مشخصی دارد .این مرجع تقلید خاطرنشان کرد :کشور ما
و جهان اسالم ،گرفتار مشکالت بزرگی استکه امیدواریم
به برکت معصومین(ع) و دهه کرامت ،مشکالت فعلی نیز
رفع شود و آینده درخشانی در انتظار جهان اسالم باشد.

فرانسوی ها ،سال گذشته کمتر کتاب خریده اند
نظرسنجیها نشان میدهد فروش
پیک اندیشه
کتاب در فرانسه ،طی سال ،2017
نسبت به سال  ،2016کاهش یافته
است و مــردم  1/6درصــد کمتر کتاب خرید هاند.به
گزارش ایبنا به نقل از «پابلیشرز ویکلی» ،طبق گزارش
اتحادیه نــاشــران فــرانــســوی ،فــروش صنعت نشر در
فرانسه در سال  ،2017حدود  1/6درصد نسبت به

سال  2016کاهش داشته است و از دو میلیارد و 840
میلیون یورو در سال  ،2016به دو میلیارد و  79میلیون
یورو در سال  2017و تعداد نسخههای فروخته شده،
با حدود  1/1درصد کاهش ،از  434میلیون و 500
هزار نسخه ،در سال  ،2016به  430میلیون نسخه در
سال گذشته میالدی رسیده است .البته اتحادیه ناشران
فرانسوی اعالم کرده که این کاهش یک درصدی در

سال  ،2017قابلپیشبینی بوده است؛ زیرا در سال
 ،2016قانونی برای مدارس تصویب شد که طبق آن
باید برای دانشآموزان ،کتا بهای بیشتری بخرند و
همین موضوع ،موجب افزایش فروش کتاب در سال
 2016شده بود .چند بخش ،از جمله آثار کمیک و آثار
منتشر شده در حوزه بهداشت ،در سال گذشته میالدی
پیشرفت فروش داشته و فرو ش آن ها به ترتیب حدود

...

مشاوره حقوقی

 13و  9درصــد ،نسبت به سال  2016افزایش یافته
است .مهمترین بخش فروش کتاب که مختص به ادبیات
داستانی است و به صورت طبیعی  602میلیون یورو از
فروش را به خود اختصاص میدهد ،امسال حدود 2/7
درصد رشد داشته است .این در حالی است که فروش
کتابهای حوزه کودکان ،حدود  6/6درصد کاهش
داشته است.

خواننــدگان محتــرم! در صفحــه  10روزنامــه
خراســان ،پاســخگوی پرســش های حقوقی شما
هستیم .شــما می توانید پرســش های خود را در
تمام زمینه های حقوقی ،از طریق پیامک به شماره
 2000999ارســال کنید .لطفــ ًا در ابتــدای متن
پیامک حتما کلمه «حقوقی» را قید فرمایید.

پرسش :برای خرید خانهای اقدام کردهام .من به اعتبار
سند مشکوکم .برای اطمینان از اعتبار سند ملک ،چه
کاری باید انجام دهم؟
پاسخ:همراهمالکفعلیخانه،بهیکیازدفاتراسنادرسمی
مراجعهوازسردفتردرخواستکنیدوضعیتثبتیملکرااز
حیثمالکیتفروشندهبرملکوممنوعنبودننقلوانتقال
ملک ،از اداره ثبت اسناد و امالک منطقه استعالم کند .در
صورتیکهفروشندهمالکسندرسمینیستوبرایانتقال
سندازمالکرسمیوکالتندارد،بایدبههمراهشخصیکه
نام او در سند رسمی به عنوان مالک آمده است ،به دفترخانه
مراجعهکنید.اکید ًاتوصیهمیکنمکهبهوعدههاواطالعات
اشخاص غیر مسئول اعتماد نکنید .از آنجا که صحت و
سقم چنین اطالعاتی معلوم نیست ،معامله بر مبنای آن
بیاحتیاطی است .مطمئنترین روش خرید و فروش اموال
غیرمنقول ثبت شده (مانند خانه) ،مراجعه به دفاتر اسناد
رسمی و تنظیم سند رسمی انتقال است .سردفتر استعالم
های الزم(از جمله استعالم آخرین وضعیت ثبتی ملک) را
انجام خواهد داد .بیع نامه (یا قولنامه) تنظیم شده خارج از
«دفاتراسنادرسمی»مثالدر«بنگاهمعامالتامالک»(حتی
قراردادی که کد رهگیری دارد) ،سند عادی است.
پرسش :یکی از همسایگان ،بــدون گرفتن اجــازه از
دیگران ،پاگرد پلهها را به محلی برای گذاشتن وسایل
شخصی خودش تبدیل کرده است  .آیا میتوانم شخص ًا
اقدام به جابهجا کردن وسایل وی کنم؟
پاسخ :پیشنهاد میکنم با توجه به احتمال دلخوری همسایه
و برای جلوگیری از افزایش تنش و اختالف بین همسایگان،
وسایلمتعلقبهدیگرانراجابهجانکنید.سعیکنیداختالف
با همسایه را با مذاکره و گفت و گو یا با میانجیگری همسایگان
دیگر حل کنید .در صــورت موفق نشدن ،ابتدا با ارســال
اظهارنامه ،رسم ًا و محترمانه از همسایه خود درخواست کنید
کهوسایلشخصیاشراازمشاعاتساختمان،ازجمله پاگرد
خارج کند .میتوانید در اظهارنامه توضیح دهید که قرار دادن
وسایل در راهپله یا پاگرد خالف اصول و مقررات ایمنی است
و با اخالل در رفت و آمد دیگران ،برای آن ها ایجاد مزاحمت
میکند .در صورت بی توجهی همسایه به اظهارنامه و ادامه
مزاحمت ،میتوانید علیه ایشان در دادگاه حقوقی محل وقوع
ملک دعوای رفع «مزاحمت از حق» طرح کنید (ماده 160
قانونآییندادرسیمدنی)یابهدادسرایمحلشکایتکنید.
(ماده  690قانون مجازات اسالمی) .
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