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سلسله نشســتهای قرآنشناســی امام موســی صدر ،همزمان با ماه مبارک رمضان ،در موسســه امام موسی صدر برگزار میشــود .به گزارش
خبرگزاری ایبنا ،در این نشستها ،حجتاالسالم مهریزی ،برنده کتاب سال جمهوری اسالمی ایران در سال  ،1386سخنرانی میکند .تاکنون
دو برنامه از این سلسله نشستها برگزار شده است و نشست پایانی 21 ،خردادماه برگزار خواهد شد.

برگزاری نشست های
«قرآن شناسی »امام موسی صدر

...

در بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم ارائه شد

تازه های نشر

1200نرمافزاربرای ترویج معارف قرآنی

گفت وگوهای «مارتین لوترکینگ»،کتاب شد
جواد نوائیان رودسری

info@khorasannews.com

بیست و ششمین نمایشگاه بینالمللی قــرآن کریم با
شعار «قــرآن ،چلچراغ هدایت» ،در حالی روز شنبه 29
اردیبهشتماه ،در محل مصالی بزرگ امام خمینی(ره)
تهران ،کار خود را آغاز کرد که در این دوره ،فضایی را بالغ
بر  50هزار متر مربع ،شامل  33هزار متر در شبستان،
 7هزار متر در نیمطبقه و  10هزار متر در دو رواق شرقی
و غربی ،در بر میگیرد .به گزارش خبرگزاری ایبنا ،در
این دوره از نمایشگاه بیش از  60نشست تخصصی و
نیمه تخصصی برگزار میشود و هنرمندان  60رشته
هنرهای تجسمی و  150رشته صنایع دستی ،به ارائه آثار
خود با موضوع قرآن در این دوره از نمایشگاه میپردازند.
در نمایشگاه قرآن بیست و ششم 40 ،مؤسسه و مرکز
حــوزوی مشارکت دارنــد و  30کارگاه آموزشی برگزار
میشود .همزمان با نمایشگاه بیست و ششم در تهران،
 176نمایشگاه قرآن نیز ،در  176شهر کشور ،در حال
برگزاری است .این نمایشگاه ،تا  14خردادماه ،میزبان
بازدیدکنندگان و عالقهمندان به مباحث قرآنی ،از ساعت
 18تا  24خواهد بود.
▪ 10نشست تخصصی در بخش بینالملل نمایشگاه

مدیر کمیته نشستهای تخصصی بخش بینالملل
نمایشگاه بینالمللی قــرآن کریم ،از بــرگــزاری بیش از
 10نشست تخصصی در این بخش با حضور استادان و
پژوهشگران مطرح بین المللی خبر داد .حمید باقری
دربــاره نشستهای پیشبینی شده در بخش بینالملل
ایــن نمایشگاه اظهار کــرد :ایــن نشستها در دو بخش
پیشبینی شــده اســت که در بخش اول ،پنج نشست با
مشارکت مهمانان خارجی ،به صورت غیر حضوری و با
ارتباط اینترنتی (وبینار) برگزار می شود .در این نشستها
تمهیداتی در نظر گرفته شــده اســت تا محققان و قرآن
پژوهان مطرحی از کشورهای آلمان ،فرانسه ،ترکیه ،عراق،
روسیه و چند کشور عربی ،سخنرانی کنند .وی افزود :هر

▪ایجاد رقابت سازنده

عکس:مشرق

کــتــاب «مــارتــیــن لوترکینگ
جــونــیــور :آخــریــن مصاحبه و
ســایــر گــفــتــگــوهــا» ،بــا ترجمه
سولماز دولــــتزاده ،از سوی
نشر «آفتابکاران» منتشر شد.
این مجموعه شامل مصاحبهها
و گـــفـــتوگـــوهـــای مــارتــیــن
لوترکینگ در طــول زندگی
اوســت .به گــزارش ایبنا ،این
کتاب پس از یادداشت ویراستار ،به سرفصلهایی مانند
سیاه پوست نوین ،توصیهای برای زندگی ،آیا تبعیض با
تفکیکزدایی برابر است؟ چه کسی به نیابت از سیاهان
سخن میگوید و گفتوگو با مارتین لوترکینگ میپردازد.
در بخشی از یادداشت ویراستار میخوانیم« :شخصیت
کینگ در سخنرانی «رؤیایی دارم» گیرا و در بیان واژگان
«نامهای از زنــدان بیرمنگام» ،قدرتمند ظاهر میشود.
شخصیت او برجسته و تا ابد مثالزدنی است .بنابراین،
تعجبآور است که بخواهیم او را تا حد یک سخنپرداز یا
مناظرهکنندهای فروتن ،تقلیل دهیم .گفت وگو با او چگونه
است؟ آیا فیالبداهه سخن میگوید؟ احتما ًال انتظار داریم
در ایــن مجموعه یک ســری جمالت معترضه طوالنی و
مغشوش ،توقفهای طوالنی ،تپقزدنهای مکرر یا نظرات
نسنجیده بخوانیم .اما کینگ به مهمترین پرسشهایی که
بشر با آن مواجه است ،پاسخ میدهد و کاستیهایی که در
هر محاورهای انتظار میرود ،در این گفت وگوها کمتر به
چشم میخورد .کینگ در مصاحبهای طوالنی با مجری
معروف برنامه شصت دقیقه ،مایک واالس روزنامهنگار ،بین
تفکیکزدایی و یکپارچهسازی [سیاه پوستان] تمایز قائل
میشود و اشاره میکند که یکپارچهسازی ،دربرگیرنده
عوامل شخصی و احساسی اســت که فراتر از سیاست
تفکیکزدایی است .واالس که نمیتوانست کینگ را در
برنامه تلویزیونی «شصت دقیقه نایت بیت» مهمان کند،
این مصاحبه طوالنی را جداگانه انجام داد و بخش کوچکی
از آن را در نیویورک پست چاپ کرد .نسخهای که در این
مجموعه میخوانید ،مصاحبه کاملی است که پس از مرگ
واالس ،از میان نوشتههایش به دست آمد و تاکنون هرگز
بهطور کامل چاپ نشده است ».بخش چهارم این کتاب،
برگرفته از مجموعه مصاحبههای رابرت پن وارن ،با رهبران
حقوق مدنی تحت عنوان «چه کسی به نیابت سیاهان سخن
میگوید؟»است.پرسشهایوارنکهباچیرهدستیگلچین
شدهاست ،یکی از بهترین اسناد موجود در راستای شناخت
کلیاندیشهکینگاست.کتاب«مارتینلوترکینگجونیور:
آخرینمصاحب هوسایرگفتگوها»،ترجمهسولمازدولتزاده،
در  142صفحه ،با شمارگان هزار نسخه و به بهای  11هزار
تومان ،از سوی نشر آفتابکاران روانه بازار نشر شده است.

به این سامانه ،محصول مد نظر خود را انتخاب و با سفارش
و ثبت نهایی ،خریداری کنند .صادقی گفت :محصوالتی
که از طریق سامانه خریداری می شود نیز ،همانند فروش
عادی نمایشگاه ،عموم ًا مشمول تخفیف  25درصدی
است.

یک از این نشستها ،با حضور یک پژوهشگر خارجی ،به
صورت وبینار و دو پژوهشگر داخلی ،به صورت حضوری،
با محوریت موضوعات قرآنی برگزار میشود .وی افزود:
«قرآن و تقریب مذاهب»« ،قرآن و تفسیر» و «قرآن و فضای
نزول» ،از جمله موضوعات محوری در این نشستهاست.
باقری درباره بخش دوم از نشست های تخصصی بخش
بین الملل نمایشگاه قــرآن نیز گفت :بخش دوم این
نشستها ،به برگزاری پنج نشست با محوریت «قــرآن و
انقالب اسالمی» اختصاص دارد که به مناسبت چهلمین
سالگرد پیروزی انقالب اسالمی ،پیش بینی شده است.
▪حضور مؤثر حوزه در نمایشگاه امسال

نیمی از 40مؤسسه و نهاد حوزوی که در بیست و ششمین
نمایشگاه بینالمللی قــرآن کریم شرکت کــرد هانــد،
نخستین حضور خــود را تجربه میکنند .به گــزارش
خبرگزاری حــوزه ،مسئول بخش حــوزوی نمایشگاه،
با اعــام ایــن خبر افـــزود :خوشبختانه بخش حــوزوی
بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی قــرآن ،تاکنون
خوش درخشیده است و شاهد انسجام ویــژ های میان
غرفههای آن هستیم .غرفه های بخش حوزوی ،از همان

روز نخست ،آماده بود و محصوالت خود را در معرض دید
عموم قرار داد .حجتاالسالم حسینی گفت :پشتیبانی،
رسانه و فضای مجازی ،تبلیغ و هنر ،بین الملل ،محتوا و
دستگاه ها و نهادها ،تشکیلدهندگان بخش های مختلف
این نمایشگاه هستند و کمیته حــوزوی ،زیر نظر بخش
دستگاهها و نهادها فعالیت میکند.
▪عرضه  1200محصول دیجیتال

یکی از مهم ترین ویژگیهای نمایشگاه بیست و ششم،
عرضه محصوالت دیجیتالی متنوع است .به گزارش پایگاه
اطالعرسانیبیستوششمیننمایشگاهبینالمللیقرآن
کــریــم( ،)iqfa.irمدیر محصوالت دیجیتال نمایشگاه
اعالم کرد که در این دوره 30 ،شرکت تولید نرمافزارهای
قــرآنــی 1200 ،محصول را بــه عــاقـهمــنــدان عرضه
میکنند .سیدجعفر صادقی از راهاندازی سامانه فروش
اینترنتی محصوالت قرآنی هم خبر داد و افزود :سامانه
فروش اینترنتی محصوالت قرآنی نمایشگاه ،با عنوان
فروشگاه «قــاف» ،به نشانی اینترنتی« ،» qafshap.ir
هم اکنون در دسترس همگان است .وی تصریح کرد:
عموم عالقهمندان ،در سراسر کشور ،میتوانند با مراجعه

مدیر بخش دستگا هها و نهادهای نمایشگاه بین المللی
قــرآن کریم ،از وجــود رقابتی سازنده در بخش نهادها و
دستگاه های قرآنی این نمایشگاه خبر داد .محمدرضا
پورمعین گفت :خوشبختانه امسال ،در بخش سازمانها،
نهادها و دستگاه های قرآنی ،شاهد رقابت بسیار سازنده
و مطلوبی هستیم .وی افــزود :از سال گذشته تا کنون،
فعالیت های آموزشی ،قرآنی و خدمات تولیدی ،جهش
قابلتوجهیپیداکردهاستودرصددهستیمدراینزمینه،
یک رقابت فنی و اجرایی مؤثر ایجاد کنیم .پور معین تصریح
کرد :تمام این اتفاقات مطلوب ،در کنار اقتصادیتر شدن
فرایند برگزاری نمایشگاه ،مورد توجه قرار گرفته است.
▪ارائه مشاوره به پایاننامههای قرآنی

همچنین ،مدیر کمیته دانشگاهیان نمایشگاه بین المللی
قرآن کریم ،از انجام مشاوره پایاننامههای قرآنی و علوم
حدیث در این نمایشگاه خبر داد .محمد مهدی بحرالعلوم
اظهار کرد :ارائه آثار و محصوالت جدید علمی و هنری در
حوزه قرآنی ،از برنامه های این کمیته در طول برگزاری
نمایشگاهقرآنکریماست.ویبابیاناینکهپایاننامههای
منتشرشدهدانشجویاندرنمایشگاهبینالمللیقرآنارائه
میشود،افزود:نشستهایمتعددیبرگزارخواهدشدکه
هر کدام از آن ها را ،یکی از دانشگاههای شرکت کننده در
نمایشگاه برنامهریزی می کند .بحرالعلوم گفت :مسابقات
تیمیدانشجویانکههرتیمشاملیکحافظکلقرآناست
هم در نمایشگاه قرآن امسال برگزار می شود .مدیر کمیته
دانشگاهیان خاطرنشان کرد :امسال 1200 ،متر مربع
فضادراختیاردانشگاههاقرارگرفتهاستکهنسبتبهسال
گذشته ،در این بخش ،افزایش فضا داشتهایم.

افزایش غیرقابل تصور قاچاق کتاب در فضای مجازی
وزیــر فرهنگ و ارشــاد اسالمی
گزارش
گــفــت :بــا پــدیــد آمـــدن فضای
مجازی و امکان دانلود ،درصد
قاچاق کتاب در حد غیر قابل تصوری افزایش یافته
است.به گــزارش باشگاه خبرنگاران جــوان ،سید
عباس صالحی اف ــزود :قاچاق کتاب به دو شکل

اتفاق می افتد؛ یکی به صورت فیزیکی و با عنوان
تکثیر صفحاتی از کتاب و دیگری به شکل مجازی.
وی گفت :ما معتقدیم سود مادی کتابی که در ایران
تولید می شود ،حق مؤلف و ناشر است و تکثیر چند
صفحه محدود از آن کتاب هم ،به ضرر مؤلف و ناشر
است و امری غیرقانونی محسوب میشود .صالحی

در ادامه به قاچاق کتاب به شکل مجازی اشاره کرد
و گفت :با پدید آمدن فضای مجازی و امکان دانلود،
درصد قاچاق کتاب در حد غیر قابل تصوری افزایش
یافته است.وی تمام برآوردها را درباره میزان قاچاق
کتاب،تنهاحدسوگماندانستوتصریحکرد:شاید
دربارههمه 90هزارکتابیکهدرطولسالتولیدمی

شود،قاچاقصورتنگیرد،ولیبهنظرمیرسدتوزیع
غیرمجاز کتاب های پر فروش و پر مشتری ،در حد
قابل توجهی افزایش یافتهاست.وزیرارشادافزود:در
این زمینه ،گفت وگوهایی در کمیته صیانت از حقوق
ناشران ،مؤلفان و مترجمان مطرح و مذاکراتی هم با
قوه قضاییه و نیروی انتظامی انجام شده است.

...

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 :آیا رأی صادر شده از شوراهای حل اختالف
کارگری بابت حق و حقوق کارگر ،قابل تجدیدنظر است؟

پاسخ :آرای صــادر شده از «هیئت تشخیص» در «هیئت
حل اختالف» قابل تجدیدنظر است .به آرای «هیئت حل
اختالف» نیز ،میتوان در «دیوان عدالت اداری» اعتراض
و درخواست تجدیدنظر کرد .ماده  157قانون کار بیان
میکند«:هرگونه اختالف فردی بین کارفرما و کارگر یا
کارآموز که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار،
قــرارداد کارآموزی ،موافقتنامههای کارگاهی یا پیمان
های دستهجمعی کار باشد ،در مرحله اول از طریق سازش
مستقیم بین کارفرما و کارگر یا کارآموز یا نمایندگان آن
ها در شورای اسالمی کار و در صورتی که شورای اسالمی
کار در واحدی نباشد ،از طریق انجمن صنفی کارگران یا
نماینده قانونی کارگران و کارفرما ،حل و فصل خواهد شد
و در صورت عدم سازش ،از طریق هیئتهای تشخیص و
حلاختالف ،به ترتیب آتی ،رسیدگی و حل و فصل خواهد
شد ».رأی هیئت حل اختالف ،الزم االجرا خواهد بود .اما
میتوان از این رأی به دیوان عدالت اداری شکایت کرد.
همچنین ،میتوان از دیوان عدالت اداری درخواست کرد
که با صدور دستور موقت تا پیش از رسیدگی و صدور رأی
نهایی ،مانع از اجرای رأی هیئت حل اختالف شود .ماده 10
قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری درباره
صالحیت و حدود اختیارات دیوان بیان میکند«:صالحیت
و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است:
 -1رسیدگی به شكایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص
حقیقی یا حقوقی از:
الــف -تصمیمات و اقــدامــات واحــدهــای دولتی اعــم از
وزارتخانهها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی
و شهردار یها و سازمان تأمین اجتماعی و تشکیالت و
نهادهای انقالبی و مؤسسات وابسته به آن ها.
ب -تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذكور در بند
«الف» در امور راجع به وظایف آن ها.
 -2رسیدگی به اعتراضات و شكایات از آرا و تصمیمات
قطعی هــیــئـتهــای رســیــدگــی بــه تــخــلــفــات اداری و
كمیسیونهایی مانند كمیسیونهای مالیاتی ،هیئت حل
اختالف كارگر و كارفرما ،كمیسیون موضوع ماده ()100
قانونشهرداریها،منحصر ًاازحیثنقضقوانینومقررات
یا مخالفت با آن ها».
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