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قائممقام سی و یکمین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران گفـت :تقویت ُبعد تخصصی و بینالمللی ،همچنین حضور چهرههای سرشناس فرهنگی
کشورهای مختلف ،از ویژگیهای سی و یکمین نمایشــگاه کتاب تهران است که موجب تقویت این دوره نســبت به دورههای پیش شده است .به
گزارش ایبنا ،امیرمسعود شهرامنیا افزود :در این زمینه ،امسال شاهد حضور مهمان ویژه ،کشور مهمان ،شهر مهمان و بورسیه نمایشگاه هستیم.

ُبعد بین المللی نمایشگاه کتاب
امسال تقویت شده است

...
گزارش

لزوم ارائه مصوبه مجلس برای رسیدگی
به موضوع «کپی رایت»

کتاب فروشی های زنجیرهای؛راز پویایی صنعت نشردرآلمان
 15سال است که تحولی در این زمینه به وجــود آمده
است و آن پدیده ،آمازون نام دارد .فلس ادامه داد :ساالنه
 44میلیون کتاب از سوی آمازون به فروش میرسد که
اغلب از طریق اینترنت است .آمازون ،تنها به فروش کتاب
نمیپردازد و اقالم دیگری هم به فروش میرساند که سود
خوبی هم از آن ها برداشت میکند.

گروه اندیشه

info@khorasannews.com

توزیعکنندگان و کتاب فروشان از عناصر اصلی فروش
کتاب به شمار میآیند .کارشناسان ایرانی و آلمانی در
نشست «صنعت کتاب کاغذی و کتاب الکترونیک» در
سیویکمین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران به تبادل
نظر و اطالعات در این زمینه پرداختند .به گزارش ایبنا،
مارکوس فلس ،رئیس شرکت آلمانی کاکنف(یکی از
بزرگ ترین توزیع کنندگان کتاب در فضای مجازی) در
این نشست گفت :اکنون ما در شرکتمان بیش از 600
هزار جلد کتاب در سال توزیع میکنیم و بیش از 400
بنگاه فــروش کتاب داریــم .درواقــع ،این شرکت بخش
اعظمی از نیازهای توزیع را تأمین میکند.
▪تغییر الگوی فعالیت کتاب فروشیها در آلمان

وی افــزود :کتا بهای الکترونیک تحول عظیمی در
روش توزیع و حتی الگوی اداره کتابفروشیها به وجود
آورده است بهطوریکه کتاب فروشیهای سنتی ،روند
فعالیت خود را تغییر دادنــد .امــروزه ،نحوه ارائه کتاب
به روش سنتی ،چندان خوشایند نیست .در گذشته
فروشندگان کتاب در امر فروش محتا طتر بودند و از
روشهای سختگیرانهای برای فروش کتاب به مشتریان
استفاده میکردند .رئیس شرکت کاکنف در ادامــه
تصریح کرد :در گذشته کتاب فروشیهای بزرگ بیش از
200متر مربع نبودند اما امروزه ،کتاب فروشیهای سه
هزار متری هم وجود دارند و کتاب فروشان ،با مشتریان
راحتتر برخورد میکنند .در واقع ،امروزه مخاطبان به
راحتی میتوانند کتابها را تورق کنند و ارتباط بیشتری
با کتاب فروشان داشته باشند .این موضوع ،باعث شده
است محیط دوستانهای میان مخاطبان و کتاب فروشان
به وجود آید.
▪کتاب فروشیها؛ ایمن در برابر بحران های اقتصادی

این فعال در عرصه توزیع کتاب در اروپــا ،دربــاره توزیع
کتاب در آلمان گفت :در آلمان ،نهایت سعی بر این است

▪ جلب اعتماد کتاب دوستان

عکس:ایبنا

سخنگوی شــورای نگهبان با
تأکید بر لزوم فرهنگسازی
برایپیشگیریازپدیدهقاچاق
کتاب ،تأکید کــرد که بخش
بینالمللی نمایشگاه کتاب
تهران ،در آشنایی ما با وضعیت
تولید کتاب در خارج از کشور مؤثر است .به گزارش ایبنا،
عباسعلی کدخدایی در حاشیه بازدید از سیویکمین
دوره نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران ،با حضور در
جمع خبرنگاران ،دربــاره تأثیر 30دوره برگزاری بزرگ
ترین رویــداد فرهنگی کشور ،در ترویج فرهنگ کتاب و
کتاب خوانی ،گفت :وضعیت کتاب در جامعه اسالمی ما،
بهویژه بعد از انقالب اسالمی ،قابل توجه است .برگزاری
نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران و نمایشگاههای کتاب
استانی ،حاکی از وضعیت خوب کتاب خوانی در کشور
است .وی تاکید کرد :با نقطه مطلوب در زمینه فرهنگ
کتاب خوانی فاصله داریم؛ بنابراین ،الزم است فرهنگ
کتاب و کتاب خوانی را از پایینترین سن در خانواده و
همچنین ،در آموزش و پرورش آغاز کنیم .کدخدایی ضمن
قــدردانــی از تــاش وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی در
برگزاری سیویکمین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران،
ادامه داد :کتاب بهعنوان یار مهربان ،همیشه باید همراه
ما باشد؛ هیچ گاه از خواندن کتاب خوب ضرر نمیکنیم؛
کتاب خوب میتواند راهنمای همه مردم و به ویژه جوانان
باشد .سخنگوی شــورای نگهبان ،با اشــاره به استقبال
چشمگیر مردم از این دوره نمایشگاه ،درباره تدوین طرح
مجلس شورای اسالمی برای الحاق ایران به کنوانسیون
برن گفت :شورای نگهبان تا پیش از ارائه مصوبه مجلس،
توانایی اظهار نظر درباره الحاق ایران به کنوانسیون برن
را ندارد .امیدواریم در فرصت اندکی که داریم ،بتوانیم
این موضوع را بررسی کنیم   .کدخدایی درباره تأثیر بخش
بینالملل در ایجاد بازار جهانی برای آثار مؤلفان ایرانی
تأکید کرد :بیتردید بخش بینالملل ،به عنوان بزرگ
ترین رویداد فرهنگی کشور ،در رونق بازار جهانی برای
کتابهای ایرانی مؤثر است .عالوه بر این ،ضروری است
ما از وضعیت کتا بهای منتشر شده در خــارج از کشور
نیز ،مطلع شویم .براساس گــزارش رئیس سیویکمین
دوره نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران ،حضور قابلتوجه
ناشران خارجی و نمایندگان آنها در این دوره چشمگیر
بوده است .این مقام مسئول درباره قاچاق کتاب ،بهعنوان
یکی از مهم ترین معضالت حوزه نشر ،گفت :توجه به پدیده
قاچاق در همه حوزهها کم است .ضروری است اگر قوانین
و مقررات برای پیشگیری از قاچاق کتاب ،ناقص یا اندک
است ،مجلس شورای اسالمی و دولت اقدام کنند.

طی نشستی با حضور کارشناسان خارجی در نمایشگاه کتاب تهران مطرح شد

که در اسرع وقت و به موقع کتابها به کتاب فروشیها
برسد .انبارهای کتاب نسبت به گذشته تفاوت زیادی
کرده است ،در واقع کتاب به کتاب فروشیها در کسری
از زمان و بسیار کوتاهتر از گذشته ،ارسال میشود .دو
مرکز عمد ه توزیع کتاب در آلمان وجود دارد که یکی
از آن ها در اشتوتگارت و دیگری در شهر کلن قرار دارد
که این دو مرکز ،از مراکز اصلی توزیع کتاب است .وی
درباره بحرانهای موجود در زمینه کتاب گفت :در طول
سا لهای متمادی ،میزان تجارت کتاب  9/2میلیارد
یورو بوده که همواره این مقدار ثابت است .در واقع بحران
اقتصادی که در سالهای اخیر به وجود آمده ،گریبانگیر
کتاب نشده اســت .باید بگویم ،شغل کتاب فروشی،
گرفتاریهای اقتصادی کمتری داشته است .فلس افزود:
از دیگر تغییرات بزرگ کتاب فروشیها ،بیرون آمدن از
حالت انفرادی است؛ در واقع امروزه کتاب فروشیها به
صورت زنجیرهای فعالیت و هر کدام از آن ها زیر نظر یک
مؤسسه کتاب فروشی بزرگ کار میکنند و اغلب کتاب
فروشیها ،در واقع شعبات آن ها هستند .در ایتالیا،
نمونههای کتاب فروشیهای زنجیرهای بسیار زیاد است
و بیشتر آ نها ،زیر نظر یک مرکز واحد به فروش کتاب
میپردازند .مارکوس فلس ضمن انتقاد از سبک اداره

کتاب فروشیها با الگوی مدیریت انفرادی ،گفت :کتاب
فروشیهایی که صاحب آن ها یک نفر باشد و زنجیرهای
نباشد ،در اروپا درحال کاهش و اجاره کتاب فروشیها
هــم ،افــزایــش پیدا کــرده اســت .در ســالهــای اخیر ،با
سرعت زیــادی به سمت کتاب فروشیهای زنجیر های
حرکت کردیم و این موضوع ،باعث شد کتاب فروشیهای
مستقل ،ماهیت خود را از دست بدهند.
▪الگوهای بازاریابی مدرن کتاب در آلمان

وی درباره بازاریابی کتاب در آلمان گفت :این موضوع به
صورت مستمر انجام میشود .ما میدانیم در کدام مناطق
آلمان کتابخوانها بیشتر هستند یا چه موضوعاتی از
کتاب ،در چه مناطقی بیشتر به فروش میرسد .داشتن
این آمارها برای ما ،در برنامهریزی بسیار با اهمیت است.
رئیس شرکت کاکنف در ادامه افزود :خبر بد این است
که در سالهای اخیر ،جوانان در آلمان بیشتر به سمت
کتابهای الکترونیک حرکت کردند و کمتر به کتابهای
کاغذی مراجعه میکنند .درواقع ،عمده مطالعات آن ها
در اینترنت و فضای مجازی است .وی اصلیترین پیشرفت
توزیع کتابهای الکترونیک را در فعالیت پدید ه ای به نام
آمازون دانست و گفت :در حوزه کتابهای الکترونیک،

وی در ادامه گفت :در آلمان اعتماد به کتاب فروشیها
برای مشتریان اهمیت زیادی دارد .کتاب فروشان باید از
اطالعات و آگاهی باالیی برخوردار و آموزش کافی برای
ارتباط با مشتریان دیده باشند و هرلحظه دانش خود را
به روز کنند .فلس محل کتاب فروشی در آلمان را دارای
اهمیت ویژ های دانست و گفت :اتحادیه کتاب فروشی
آلمان ،استانداردهایی را برای محل کتاب فروشی درنظر
گرفته است .اینکه باید مکانی آرام و آسوده و به دور از
شلوغیها انتخاب شده باشد .در آلمان کتاب فروشیها
جزو آرامترین مکانها به شمار میآیند؛ افراد در آن جا
مینشینند ،قهوه میخورند و کتاب میخوانند .وی در
ادامه ،درباره رمز موفقیت کتاب فروشیها گفت :کتاب
فروشیهایی موفق هستند که کتاب مناسب را برای
مشتریان مناسب و به تعداد مناسب در اختیار داشته
باشند .کتاب فروشان باید مشتریان خود را بشناسند .آن
ها باید کتابها را به سرعت برای مشتریان تهیه کنند .از
زمانی که فروشندگان کتاب متوجه شدند که آمار مطالعه
در آلمان کاهش یافته است ،رقمی برابر با دو میلیون
یورو صرف تبلیغات کردند .آنها در محل کتاب فروشی،
جلسات شعرخوانی و مطالعه کتاب عمومی برگزار
کردند و با دعوت از نویسندگان ،ارتباط انسان با انسان را
گسترش دادند .در واقع کتاب فروشان ،محورهای عمده
جذابیت کتاب را برای مخاطبان ایجاد کردند .گفتنی
است یکی از اقداماتی که صنعت نشر آلمان قبل از شروع
نمایشگا ههای کتاب انجام میدهد ،اطالع رسانی از
طریق روزنامههای محلی است .این روزنامهها به معرفی
کتابهای جدید میپردازند و مخاطبان را با دنیای جدید
نشر کشور آشنا میکنند.

مراسم سالگرد درگذشت دکتر آئینه وند برگزار می شود
سومین سالگرد درگــذشــت صادق
پیک اندیشه
آئینهوند برگزار میشود و در مراسم
بزرگداشت این استاد تاریخ ،داوود
فیرحی با موضوع «آئینهوند و اخالق تاریخپژوهی» به ایراد

سخنرانی میپردازد .به گزارش ایبنا ،صادق آئینهوند،
زاده سال  1330هـ.ش ،در یکی از روستاهای تویسرکان
بود .وی  17اردیبهشت  94درگذشت .او چهره ماندگار
تاریخ و استاد دانشگاه تربیت مدرس و به شکل مدعو،

استاد دانشگا ههای خوارزمی ،شهید بهشتی و تهران
بود .آئینهوند  ۱۶دی  ،92به عنوان رئیس پژوهشگاه
علوم انسانی ومطالعات فرهنگی منصوب شد و تا پایان
عمر ،این سمت را بر عهده داشت .مراسم سومین سالگرد

درگذشت صادق آئینهوند ،ساعت
 17روز پنج شنبه 20،اردیبهشت
در موسسه مطالعات و تحقیقات،
یشود.
برگزار م 

...

مشاوره حقوقی
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 :در صورتی که شکایت مربوط به رفع تصرف
عدوانی در یک شعبه رد شود ،آیا می توان دوباره آن را
در شعبه دیگری مطرح کرد؟

پاسخ :موضوعی که در دادگاه صالح به آن رسیدگی و برای
آن حکم قطعی صادر شده است ،جز در موارد استثنایی،
مجدد ًا قابل طرح نیست .به این قاعده« ،اعتبار امر مختوم»
یا «قضیه محکوم بها» میگویند .حقوق دانــان و قانون
گذاران این قاعده را وضع و قوانینی برای اجرای آن تصویب
کردهاند تا افراد جامعه ،به قطعیت تصمیمهای دستگاه
دادگستری اعتماد کنند .این امر بــرای حفظ آرامــش و
نظم عمومی ضرورت بسیار دارد .رسیدگی مجدد به امر
مختوم (یعنی موضوعی که قب ً
ال درباره آن حکم صادر شده
است) موجب شک و تردید در افکار مردم نسبت به ارزش و
اعتبار تصمیمهای دادگاهها خواهد شد .ماده  13قانون
آیین دادرسی کیفری بیان میکند«:تعقیب امر کیفری که
طبق قانون شروع شده است و همچنین ،اجرای مجازات
موقوف نمیشود ،مگر در موارد زیر :الف -فوت متهم یا
محکومعلیه؛ ب-گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در
ٌ
جرایم قابل گذشت؛ پ-شمول عفو؛ ت-نسخ مجازات
قانونی ث-شمول مرور زمان در مــوارد پیشبینی شده
در قانون ج-توبه متهم در موارد پیشبینی شده در قانون
چ-اعتبار امر مختوم ».در شرایط استثنایی ،از جمله در
مــوارد اعــاده دادرســی (مــواد  474تا  483قانون آیین
دادرسی کیفری) یا موارد موضوع ماده  278قانون آیین
دادرسی کیفری ،میتوان علیرغم «اعتبار امر مختوم»،
رسیدگی به امر کیفری را مجدد ًا به جریان انداخت .طبق
ماده  278قانون آیین دادرسی کیفری« ،هرگاه به علت
جرم نبودن عمل ارتکابی ،قرار منع تعقیب صادر و به هر
دلیل قطعی شود ،نمیتوان بار دیگر متهم را به همان اتهام
تعقیب کرد .هرگاه به علت فقدان یا عدم کفایت دلیل ،قرار
منع تعقیب صادر و در دادسرا قطعی شود ،نمیتوان بار
دیگر متهم را به همان اتهام تعقیب کرد ،مگر پس از کشف
دلیل جدید که در این صورت ،با نظر دادستان برای یک بار
قابل تعقیب است و اگر این قرار در دادگاه قطعی شود ،پس
از کشف دلیل جدید به درخواست دادستان میتوان او را
برای یک بار با اجازه دادگاه صالح برای رسیدگی به اتهام،
تعقیب کرد .در صورتی که دادگاه ،تعقیب مجدد را تجویز
کند ،بازپرس مطابق مقررات رسیدگی میکند».
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