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برپایی نمایشگاه روز جهانی
«مسجد» در حسینیه ارشاد

...

رهبر معظم انقالب در پیام به حجاج بیت ا ...الحرام تاکید کردند

مشاوره حقوقی

سیاست آمریکا ؛کشتار مسلمانان به دست یکدیگر

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 :از فردی یک فقره چک دارم که مبلغ آن 300
میلیون تومان اســت .هیچ آدرس یا شماره تلفنی از
وی ندارم و حتی آدرسی که در بانک هم وجود دارد،
غیرواقعی یا آن را تغییر داده است .آیا میتوانم از دادگاه
بخواهم او را ممنوع الخروج کند؟ آیا برای دستگیری
وی ،راهکار مطمئنی وجود دارد؟
پاسخ:برایممنوعالخروجکردنصادرکنندهچکبالمحل،
میتوانید به قسمت اجرای ثبت اسناد محل مراجعه کنید.
اجرای ثبت پس از صدور اجراییه و ابالغ آن به نشانی اعالمی
در گواهی عدم پرداخت ،به درخواست دارنده چک ،بدهکار
(صادرکننده چــک) را ممنوعالخروج میکند .اگــر برای
وصول طلب خود به استناد چک ،به دادگــاه مراجعه کنید،
ممنوعالخروجکردنبدهکارتنهاپسازصدورحکممحکومیت
به پرداخت وجه و قطعیت حکم مقدور خواهد بود که معمو ًال
بسیار بیش از ممنوعالخروجی از طریق اجرای ثبت به طول
خواهد انجامید .اگر طلب شما مستند به سند رسمی است
(مانند مهریه یا چک که در حکم سند رسمی است) و برای
وصول طلب از طریق اجراییات ثبت اقدام کنید و بدهکار ،از
پرداختبدهیشماخودداریکند،میتوانیددرخواستکنید
تازمانپرداختکاملبدهی،ازخروجاوازکشورجلوگیرییا
اصطالح ًاممنوعالخروجشود.دراینمورد،مبلغبدهیتاثیری
در ممنوعالخروجی نــدارد .بدهکار تا زمان پرداخت کامل
بدهی ،ممنوعالخروج باقی میماند؛ اگر چه سالیان درازی
از دستور ممنوعالخروجی و اجرای آن بگذرد .بر اساس ماده
 ۱۷قانونگذرنامه«،دولتمیتواندازصدورگذرنامهوخروج
بدهکاران قطعی مالیاتی و اجرای دادگستری و ثبت اسناد و
متخلفین از انجام تعهدات ارزی ،طبق ضوابط و مقرراتی که
در آییننامه تعیین میشود جلوگیری نماید ».البته بدهکار
صرف ًا برای یک بار میتواند با ارائه وثیقه مناسب ،از کشور
خارج شود .ماده  201آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی
الزم االجرا ،بیان میکند«:در مواردی که متعهد در اجرای
ماده  17قانون گذرنامه مصوب سال  1351ممنوعالخروج
گردیده باشد ،چنان چه شخص ممنوعالخروج بنا به ضرورت
بخواهد برای یک نوبت ،حداکثر به مدت شش ماه ،از کشور
خارج شود ،خود یا اشخاص ثالث میبایست ملکی را جهت
تضمینمراجعتمدیونبهکشورمعرفیودرصورتیکهملک
در رهن یا بازداشت نباشد ،پس از ارزیابی توسط کارشناس
رسمی و قطعیت آن ،صورت مجلسی با حضور رئیس ثبت،
رئیس یا مسئول اجرا تنظیم و مراتب جهت بازداشت ملک و
انعکاس در سوابق ثبتی به اداره ثبت مربوطه اعالم میگردد
و بدیهی است درصورت مراجعت متعهد و معرفی خود ظرف
مهلتمقرر،ازملکمذکوررفعتوقیفشدهوممنوعالخروجی
برقرارمیشود؛درغیراینصورتبدونرعایتمستثنیاتدین،
طلببستانکاروحقوقاجراییبافروشملکمذکورازطریق
مزایده استیفاء خواهد شد ».در صورتی که برای وصول طلب
خود از طریق دادگاه اقدام کرده باشید ،برای ممنوعالخروج
کردنبدهکاربایدتازمانقطعیترأیواجراییشدنآنمنتظر
بمانید .ماده  ۲۳قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی،
مصوب ،1394مقرر میکند که «مرجع اجرا کننده رأی باید
بهتقاضایمحكوملهقرارممنوعالخروجبودنمحكومعلیهرا
صادر كند .این قرار تا زمان اجرای رأی یا ثبوت اعسار محكوم
علیهیاجلبرضایتمحكوملهیاسپردنتأمینمناسبیاتحقق
كفالتمطابققانونمدنی،بهقوتخودباقیاست.تبصره -
در خصوص سفر واجب كه وجوب آن از قبل ثابت شده باشد و
سفرهایدرمانیضروری،دادگاهموقت ًابهمحكومعلیهاجازه
خروجازكشوررامیدهد».

کتابخانهعمومیحسینیهارشاد،بهمنظورگرامیداشتروزجهانیمسجد،امروزوفردا،نمایشگاهیازمنابعموجودرادراینکتابخانهبرگزار
میکند.بهگزارشایبنا،بهپیشنهادسازمانفرهنگوارتباطاتاسالمیوباتصویبوزیرانخارجهکشورهایاسالمیدراجالستهران،روز
 31مردادهرسال،همزمانباسالگردآتشزدنمسجداالقصیتوسطرژیمصهیونیستی،بهعنوانروزجهانیمسجدنامگذاریشدهاست.
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این آهنگ عرشی همچنان دل ها را فرامی خواند و از فراز
قرن ها و دوران ها ،بشر ّیت را به گرد آمدن بر محور توحید
دعوت می کند .همه آحاد انسان ،مخاطب این فراخوان
ابراهیمی و مفتخر به آنند؛ اگرچه گوش هایی آن را نشنوند
و دل هایی زیر حجاب غفلت و جهالت ،از آن محروم بمانند
صالحیت ورود در این ضیافت جهانی
و اگرچه کسانی
ّ
و همیشگی را در خود فراهم نکنند یا به هرجهت توفیق
آن را نیابند.
گروه اندیشه

info@khorasannews.com

معنویت
▪مناسک و مشاعر ،هریک قطعهای از زنجیر ه
ّ
و عروج روحی

حضرت آیتا ...خامنهای ،رهبر معظم انقالب اسالمی
در پیامی به حجاج بیتا ...الحرام ،تعیین یک میعادگاه
دایمی بــرای انجام فریضه حج را نمادی بــرای وحدت
مسلمانانوامتسازیاسالمدانستندوبااشارهبهسیاست
جنگافروزان هآمریکادرمیانمسلمانان،تأکیدکردند:باید
با هوشیاری ،این سیاست شیطانی را خنثی کرد و حج و
برائت از مشرکان ،زمینهساز این هوشیاری است.

اکنون شما از این موهبت برخوردار گشته و در وادی امن
مهمانسرایالهیقدمنهادهاید.عرفاتومشعرومنا،صفا
ومروهوبیت،مسجدالحرامومسجدالنّبی،جایجایهمه
این مناسک و مشاعر ،هریک قطعهای از زنجیره معنو ّیت
و عروج روحی برای حجگزاری است که قدر این توفیق را
بقی ه عمر
دانسته و از آن برای طهارت خود بهره گیرد و برای ّ
خود توشه بردارد.

بشریت را
▪آهنگ عرشی که از فراز قرن ها و دوران ها،
ّ
به گرد آمدن بر محور توحید دعوت می کند

▪میعادگاه دایــمــی ؛رمـــز وحـــدت اســامــی و نماد
ّامتسازی اسالم

به گــزارش پایگاه دفتر حفظ و نشر آثــار رهبر انقالب
،متن پیام رهبر انقالب اسالمی که صبح روز گذشته
ولیفقیه
،حجتاالسالموالمسلمینقاضیعسکرنماینده ّ
و سرپرست حجاج ایرانی آن را در صحرای عرفات قرائت
کرد ،به این شرح است:
الرحیم
الرحمن ّ
بسم اّ ...
المصطفی و آله االطهار
والصالة علی رسوله
والحمدهلل ّ
ٰ

حساس
نکته ّ
مهمی که هر انسان اندیشهورز را کنجکاو و ّ
می کند ،تعیین یک میعادگاه دایمی برای همه مردم و
معین و در یک
هم ه نسل ها و در هم ه سال ها ،در یک نقط ه ّ
محدود ه زمانی واحد است .این وحدت زمان و مکان ،یکی
از رازهای اصلی فریض ه حج است .بیشک یکی از برترین
شهدوا َمنا ِف َع َل ُهم» همین دیدار ساالنه
مصداق ها برای « ِل َی َ
آحاد ا ّمت اسالمی در کنار خان ه خدا ست .این ،مز وحدت

«دعای عرفه»؛ زمزمه معرفت بر مدار والیت
نوائیان-در سرزمین وحی هنگامهای برپاست؛ زائران از
اقصی نقاط جهان آمدهاند تا بر دواری مقدس بچرخند و
با رفیق اعلی تجدید عهد کنند؛ در منا و عرفات ،باران نور
میبارد و ما که دوریم از آن مکان روحانی و فضای معنوی،
اشک دریــغ بر دیدههایمان جــاری است و دست نیاز به
سوی پروردگاری بلند میکنیم که آشفتگی ما را در میل
به کسب رضایتش ،دوست دارد .عرفه ،یک فرصت است؛
یک مجال ،برای آنانکه میخواهند از «مضیق حیات»
درگذرند و «وسعت ُملک المکان» را ببینند؛ برای کسانی
که از تازیانه مادیگرایی خستهاند و راغب اند به هجرت از
عالم«ناسوت»به«الهوت».عرفه،مشقعشقکردناست،
تمرین دوستی با خداست .عرفه ،هنگام معرفت است،
اینکه جایگاهت را بشناسی و بدانی که در عالم بیکران،
ذرهایناچیزبیشنیستی؛اینکهدریابیغرورونخوتت،نه
تنها دردی از تو دوا نخواهد کرد ،بلکه دردی بر هزار دردت
خواهدافزود.عرفه،بزنگاهابرازبندگیاست؛نقطهکانونی
ذرهبین ارادت است که وجود بنده مخلص را میسوزاند
و از آلودگیها پاک میکند .مرحوم شیخ عباس قمی ،در
کتاب شریف «مفاتیحالجنان» به نقل از «بشر» و «بشیر»،
فرزندان غالب اسدی ،روایت کردهاست که در غروب روز
عرفه سال  (60هـــ.ق) ،هنگامی که زائــران خانه خدا در

خیمههایشانمشغولاستراحتبودند،امامحسین(ع)،به
همراهتعدادیازاهلبیتودوستدارانشان،ازخیمهخارج
شدند ،در جانب چپ کوه ایستادند ،دستها را به آسمان
بلندکردندوبهمناجاتباپروردگارمشغولشدند.آنچهدر
کتابهای روایی به عنوان دعای حضرت سیدالشهدا (ع)
واردشده،مربوطبههمینزمانوهمینروزاست.امام(ع)
میدانستند که نمیتوانند حج را تمام کنند ،آگاه بودند که
این آخرین باری است که در عرفات ،با معبود خود راز و نیاز
میکنند.برایدوستدارانحسین(ع)وآنانکهدردلشان،
با شنیدن نام او ،شوری عظیم برپا میشود ،زمزمه مناجات
ساالرشهیدان،درآخرینساعاتروزعرفه،بایدرنگوبویی
دیگر داشته باشد ،آنگاه که میخوانندَ «:ا ْل َح ْم ُد هلل ا َّلذی
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او ،بازدارندهای وجود ندارد .کسی نمیتواند آنچه را او
خلق کــرده ،بیافریند که او ،سخاوتمندی وسعتبخش
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اسالمی و نماد ا ّمتسازی اسالم است که باید در زیر سای ه
بیتا ...قرار داشته باشد .خانه خدا متع ّلق به همگان
العاک ُف ِ
ِ
فیه َو الباد)۲( .
استَ :سوا ًء
▪سیاست اصلی آمریکا در برابر اسالم و مسلمین،
جنگافروزی است

حج ،در این مکان و در این محدود ه زمانی ،همیشه و
در همه سال ها ،با زبان رسا و منطق آشکار ،مسلمانان
مقابل خواست
را به ا تّحاد فرامی خواند و این در نقطه
ِ
دشمنان اسالم است که در همه دوران ها و به ویژه در
این دوران ،مسلمانان را به صفآرایی در برابر یکدیگر
تشویق می کردهاند و می کنند .امروز به رفتار آمریکای
مستکبر و جنایتکار بنگرید .سیاست اصلی آن در برابر
اسالم و مسلمین ،جنگافروزی است .خواست و تالش
خباثتآلود آن ،کشتار مسلمانان به دست یکدیگر است.
ظالمانی را به جان مظلومانی انداختن ،از جناح ظالم
پشتیبانی کردن ،به دست او جناح مظلوم را بیرحمانه
سرکوب کردن و آتش این فتن ه هولناک را همواره تیزوتند
کــردن .مسلمانان باید هوشیار باشند و این سیاست
شیطانی را خنثی کنند .حج زمینهساز این هوشیاری
است و این است فلسفه برائت از مشرکان و مستکبران
در حج.
▪دعا برای ّامت اسالمی و مظلومان را در سوریه و عراق
و فلسطین و  ...فراموش نکنید

یاد خدا روح حج است .در همه حال دل های خود را با این
باران رحمت ،زندگی و نشاط بخشیم و ّ
توکل و اعتماد به او
را که اصل و سرچشم ه قدرت و شکوه و عدل و زیبایی است،
در دل خود ریشهدار کنیم .دراینصورت بر کید دشمن
حجاج عزیز! دعا برای ا ّمت اسالمی و
پیروز خواهیم شدّ .
مظلومان را در سوریه و عراق و فلسطین و افغانستان و یمن
و بحرین و لیبی و پاکستان و کشمیر و میانمار و دیگر نقاط
ک َو َو َّفقْ َتنی ِلما ُی ْز ِلفُ نی َل َد ْی َ
َا ْن َد َل ْل َتنیاِلیما ُیقَ ِّر ُبنی ِا َل ْی َ
ک؛
ایپروردگارمهربانمن!توبرایمنعمتیرابدوننعمتدیگر
نخواستی و روزیات در قالب انواع وسایل زندگی و اقسام
مختلف بهرهها ،نصیب من شد و این مهربانی و مرحمت،
به واسطه لطف و بخشندگی قدیم و دیرینهات بر این بنده
بود؛ تا جایی که همه نعمتها را به من ارزانی داشتی و آن
ها را کامل و بالها را از من دور کــردی؛ با این حال[ ،این
لطف و کرم سخاوتمندانه تو] مرا از نادانی و گستاخیام
نسبت به تو باز نداشت ،اما تو[ ،با وجود نافرمانیام] ،به
آنچه مرا به سوی تو هدایت کند ،راهنماییام کردی و به
آنچهاینبنده[گنهکار]رامقربدرگاهتمیکند،توفیق
دادی».آنگــاه ،شوریده سر و پریشان از ناچیزی خیرات و
سیئات،بهشیوهموالوامامشانزمزمه
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وادبال َعطآءق ْبلطلب
سان َق ْبلت ََو ُّجهال
با ْال ْح ِ
عابدین َوانْتال َج ُ
َ
ّ
َ
اب؛ آنکه تو را یافته ،چه زیانکار است
بین َوان َ
الطا ِل َ
ْت ا ْل َو ّه ُ
اگر به غیر تو راضی شود و چه خاسر است کسی که به غیر
تو رو کند؛ چگونه میتواند چنین کند؟ حال آنکه تو نیکی
و احسانت را از او قطع نکردهای .چگونه از غیر تو میتوان

خواستوتالشخباثتآلودآمریکا،
کشتارمسلمانانبهدستیکدیگراست.
ظالمانیرابهجانمظلومانیانداختن،
ازجناحظالمپشتیبانیکردن،بهدست
اوجناحمظلومرابیرحمانهسرکوب
کردن وآتشاینفتن ههولناکراهمواره
تیزوتندکردن.مسلمانانبایدهوشیار
باشندواینسیاستشیطانیراخنثی
کنند.حجزمینهسازاینهوشیاریاست
وایناستفلسف هبرائتازمشرکانو
مستکبراندرحج
فراموش نکنید و قطع دست آمریکا و دیگر مستکبران و
ایادی آنان را از خداوند بخواهید.
والسالم علیکم و رحمةا...
ّ
سیدعلی خامنهای
ّ
 ۲۸مردادماه ۱۳۹۷
الحجة ۱۴۳۹
مصادف با  ۷ذ 
ی ّ
پی نوشت
 )۱سور ه حج ،آی ه ۲۷و بخشی از آی ه۲۸؛ «و در میان مردم
برای [ادای] حج بانگ برآور تا [زائران] پیاده و [سوار]
بر هر شتر الغری -که از هر راه دوری میآیند -به سوی
تو روی آورند ،تا شاهد منافع خویش باشند ،و نام خدا را
در روزهای معلومی ببرند »...
 )۲سوره حج ،بخشی از آیه ۲۵؛ « ...مقیم در آنجا و
بادیهنشین [=مسافر] یکسانند »...

چیزی خواست ،با آنکه تو شیوه عطا و بخششت را تغییر
ندادهای؟ ای کسی که به دوستدارانت ،شیرینی همدمی
خود را چشاندی و آن ها [از شوق وصال] به بندگی و عرض
ارادت به تو برخاستند؛ ای پروردگاری که به قامت اولیای
خود ،لباس هیبت و بزرگی پوشانیدی و آن ها در مقابل،
به طلب آمرزش از تو برخاستند .تو آن خدایی هستی که
[بندگان] را یاد کنی ،پیش از آنکه تو را یاد کنند و احسان
و نیکی خود را نصیب پرستندگانت میکنی ،پیش از آنکه
به سوی تو توجه کنند؛ تو آن بخشندهای که پیش از آنکه
طالبان چیزی از تو طلب کنند ،آن را میبخشی و تویی [آن
یکتاپروردگار] ُپربخشش».

...
دیدگاه

ناشران ،قیمت کتاب را با نوسان
نرخ ارز افزایش ندهند
یــک مــدیــر انــتــشــاراتــی گفت:
تعطیل ک ــردن جــریــان تولید
کتاب ،ترجیح منافع شخصی
بر منافع ملی است .به گزارش
ایبنا ،محمدرضا ناجیاناصل،
مدیر انتشارات رســا ،دربــاره
معیارهای تعیین قیمت در
شرایط فعلی بازار نشر کتاب ،افزود :افزایش قیمت دالر
همه فعالیتهای اقتصادی را تحت تاثیر قرار داده است؛ اما
به نظر میرسد که این تأثیر یکسان نیست؛ بهعبارت دیگر،
تاثیرگذاری ممکن است سریع یا ُکند باشد؛ بنابراین فکر
میکنم فعاالن عرصه نشر کتاب ،باید در مقابل نوسانها
شکیبا باشند .وی با تاکید بر لزوم هوشیاری ناشران در
وضعیت فعلی بازار ،تصریح کرد :ناشران با محاسبه دقیق
وضعیت فعلی ،تصمیمگیری کنند و با هیجانزدگی،
قیمت تمام شــده کتاب را براساس نوسان ارز افزایش
ندهند .ناجیاناصل با اشاره به لزوم توجه ناشران به میزان
تاثیرگذاری نوسانات قیمت ارز بر بخشهای مختلف تولید
کتاب ،ادامه داد :اگر قیمت دالر بهعنوان مثال دو یا سه
برابر شده ،همه مقدمات تولید به همین میزان متاثر نشده
است .بهعنوان مثال ،هزینه ویراستاری ،دو برابر افزایش
پیدا نکرده است .مدیر انتشارات رسا گفت :چاپخانهداران
نیز ،با توجه به اینکه پیش از شروع نوسانات قیمت دالر،
دستگاههای مختلف را در اختیار داشتهاند ،قیمت خدمات
خود را دو برابر نمیکنند که ناشران قیمت تمام شده را
افزایش دهند .قیمت کاغذ ،زینک و مقوا ،در مقایسه با دیگر
بخشهای جریان تولید کتاب ،بر قیمت تمام شده تاثیر
ت قیمت ملزومات
مستقیم دارد .بنابراین ،اگر ناشران تفاو 
ِ
مختلف جریان تولید را در نظر داشته باشند و منصفانه
قیمتگذاری کنند ،جامعه پــذیــرای ایــن تغییر خواهد
بود .ناجیاناصل با اشاره به بیتوجهی برخی ناشران به
تاثیرگذاری متفاوت نوسانات قیمت کاغذ ،بر ملزومات
نشر کتاب ،بیان کرد :برخی از ناشران در این وضعیت،
حتی قیمت کتابهای چاپ شده را به این بهانه که قیمت
خریدشان کاهش پیدا کــرده اســت ،افزایش میدهند.
موافقم که قدرت خرید ناشران کاهش پیدا کرده است اما
نباید فراموش کرد که قدرت خرید بیشتر اقشار جامعه نیز،
وضعیت مشابهی دارد .این فعال حوزه نشر ،درباره تصمیم
برخی از ناشران مبنی بر تعطیل کردن جریان تولید کتاب
گفت :ناشران نباید با منطق دو دو تا چهارتایی ،به تعیین
قیمتدستبزنند.تعدادناشرانیکهبدونتوجهبهوضعیت
همه اقشار ،قیمت کتابها را افزایش میدهند؛ کم نیست.
متاسفانه برخی در جامعه ما ،بیش از منافع ملی به منافع
شخصیتوجهمیکنند.
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