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 46قرارداد
«گرنت» نهایی شد

مجیدجعفریاقدم،ازنهاییشدنقراردادپرداختگرنت 46کتاببهناشرانیازمصر،صربستان،ترکیهوالجزایرخبرداد .مدیرآژانسادبیو
ترجمه«پل»،به ایبناگفت:اینقراردادها،درطولدوماهگذشته ،نهاییشدهوتقاضاهایناشرانخارجیطرفقراردا دوقراردادهایکپیرایتاین
کتابها،بههمراهمدارکواسناددیگر،برایبررسیازطریقبارگذاریدرسامانهدبیرخانهطرحگرنت،دراختیارمسئوالنطرحقرارگرفتهاست.

...

رهبر انقالب در پیام به اجالس سراسری نماز تاکید کردند

مشاوره حقوقی

مزینکردنمدارسبهنمازخوانینوجوانان
برترینتضمینبرایسالمتیآیندهجامعه

خواننــدگان محتــرم! در صفحــه
 12روزنامــه خراســان ،پاســخگوی
پرســش های حقوقی شــما هستیم.
شــما می توانید پرسش های خود را
در تمام زمینه های حقوقی ،از طریق
پیامک به شماره  2000999ارسال
کنید .لطفــ ًا در ابتــدای متن پیامک
حتما کلمه «حقوقی» را قید فرمایید.

گروه اندیشه
info@khorasannews.com

حضرت آیــتا ...خامنهای در پیام به بیست و
هفتمین اجالس سراسری نماز ،اجالس ساالنه
نماز را نشانه حقگزاری در برابر فریضه نماز
دانستند و درباره اهمیت نماز افزودند :نماز آنجا
که با خشوع و حضور گــزارده شود ،جامعه را به
صالح و سداد در زبان و عمل می کشاند و اعتال
می بخشد.

پرسش :مغازهام را به قیمت  250میلیون
تومان به فردی فروختم .او نیمی از پول
را به من پرداخت کرد و قــرار شد بقیه
پول را هنگام تنظیم سند بپردازد .برای
تنظیم سند اقــدام کــردم ،اما او امــروز و
فــردا میکند و پــول را نــمـیپــردازد .آیا
میتوانم به دلیل ایــن تعلل ،معامله را
فسخ کنم و پول او را هم پس بدهم؟

پاسخ :شما نمیتوانید به علت تاخیر در
پرداخت باقی مانده بهای ملک ،معامله
را فسخ کنید ،مگر اینکه در قرارداد برای
شما ایــن حــق بــه صــراحــت در نظر گرفته
شده باشد .اگر در مبایعهنامه در صورت
تأخیر خــریــدار در پــرداخــت بهای ملک،
بــرای شما حق فسخ در نظر گرفته شده
باشد ،میتوانید معامله را فسخ و با ارسال
اظهارنامهای به نشانی خریدار ،او را از فسخ
بیع آگاه کنید .در غیر این صورت ،میتوانید
با تقدیم دادخــواســت به دادگ ــاه عمومی
حقوقی ،علیه خریدار دعوای مطالبه وجه
اقامه کنید .به این ترتیب ،دادگاه به موضوع
رسیدگی و در صورت اثبات دعوا ،خریدار را
ملزم خواهد کرد که ثمن معامله را به شما
بپردازد.
همچنین ،در صــورتــی کــه در قـــرارداد
فیمابین برای خودداری از اجرای تعهدات
و تاخیر در پرداخت ثمن ،خسارت (جریمه
یا وجهالتزام) در نظر گرفته شــده باشد،
میتوانید خــســارت قــــراردادی را نیز از
خریدار مطالبه کنید .مــاده  362قانون
مدنی بیان میکند«:به مجرد وقــوع بیع
مشتری مــالــك مبیع و بــایــع مــالــک ثمن
میشود ».بنابراین ،پس از انعقاد قرارداد،
هر کدام از دو طرف ملزم به ایفای تعهدات
قراردادی خود هستند.
فروشنده باید ملک را به خریدار تسلیم و
سند رسمی انتقال تنظیم کند و خریدار
باید بهای ملک را مطابق توافقاتشان در
قرارداد بپردازد .اگر در قرارداد شما برای
تأخیر در انجام تعهدات ،از جمله تاخیر در
پرداخت باقی مانده بهای ملک (یــا ثمن
معامله) ،مبلغی به عنوان وجــه التزام یا
خسارت تأخیر در انجام تعهد در نظر گرفته
شده باشد ،میتوانید با استناد به قرارداد
خود از دادگاه درخواست کنید که خریدار
را به پــرداخــت مبلغ مذکور نیز ،محکوم
کند .در هــر حــال ،میتوانید از دادگــاه
درخواست کنید که خریدار را به پرداخت
خسارات دادرسی (یعنی حق الوکاله وکیل
و هزینه های دادرســی) نیز محکوم کند.
مطابق مــاده  515قانون آیین دادرســی
مدنی ،شما میتوانید تمام خساراتی را
که به دلیل عدم وفــای به عهد بدهکار به
شما وارد آمــده اســت ،همزمان با تقدیم
دادخواست اصلی یا در طول رسیدگی به
دعوای اصلی یا به صورت دعوای جداگانه
از کسی کــه محکوم مــیشــود ،مطالبه
کنید .این خسارات شامل خسارت تاخیر
در پرداخت دین یا تاخیر تادیه(خسارت
ناشی از کاهش ارزش پول مطابق شاخص
اعالمی از سوی بانک مرکزی) و خسارات
دادرســی ،یعنی هزینه های ناشی از طرح
دعــوا در دادگــاه اســت .خسارات دادرســی
شامل هزینه دادرسی ،حق الوکاله وکیل،
هزینه تحقیقات محلی ،هزینه کارشناسی و
 ...است( .ماده  519قانون آیین دادرسی
مدنی) بنابراین ،شما برای مطالبه خسارات
دادرسی باید عالوه بر تقاضای پرداخت اصل
طلب ،خسارات را نیز ضمن دادخواست یا در
جلسه یا به صورت جداگانه ،مطالبه کنید .در
صورتی که حقانیت شما در اصل دعوا اثبات
شود ،دادگاه طرف مقابل دعوا را به پرداخت
بدهیوخساراتمربوطمحکومخواهدکرد.

▪فریضه ای که جامعه را به صالح و سداد در
زبان و عمل می کشاند

به گــزارش پایگاه دفتر حفظ و نشر آثــار رهبر
انقالب ،متن پیام معظم له به این اجالس که صبح
روز گذشته ،در استان سمنان برگزار شد و آیتا...
شاهچراغی ،نماینده ولیفقیه در سمنان ،آن را
قرائت کرد به این شرح است:
بسم ا ...الرحمن الرحیم
و صلی ا ...علی محمد و آله الطاهرین
اجالس ساالن ه نماز از سویی ،نشان ه حقگزاری در
برابر فریضه ای است که می تواند بر همه اعمال
و فرایض دیگر ،روح بدمد و آن ها را کارآمد کند:
«إن قُب َلت ق َ
ُبل ِ
ماسواها» و از سوی دیگر ،خدمت
حق این هدیه الهی را
بزرگی است به آنان که ِّ
ندانسته و در آن سهلانگاری می کنند.
نماز آنگاه که با خشوع و حضور گــزارده شود،
جامعه را بــه صــاح و ســـداد در زبـــان و عمل
می کشاند و اعتال می بخشد.

اجالس ساالن ه نماز
از سویی ،نشان ه حقگزاری در برابر
فریضه ای است که می تواند بر همه
اعمال و فرایض دیگر ،روح بدمد و
آن ها را کارآمد کند« :إن ُقب َلت ُق َ
بل
ِ
ماسواها» و از سوی دیگر ،خدمت
حق این
بزرگی است به آنان که ِّ
هدی ه الهی را ندانسته و در آن
سهلانگاری می کنند
▪ضرورت ترویج نمازبا هم ه شیوههای اثرگذار

بخش مهمی از گرفتاری ها و آلودگی های ما براثر
نپرداختن به این حقیقت هشدار دهنده است.
از این رو ترویج نماز با همه شیوههای اثرگذار،
در شمار وظایف بزرگی است که همه باید بدان
اهتمام ورزیم و شما دستاندرکاران این اجالس
،بــه ویــژه ،عالم مجاهد جناب حجت االســام
آقای قرائتی بحمدا ...در این راه از توفیق الهی
بهرهمند شدهاید.
آم ــوزش و پ ــرورش مــی تــوانــد در ایــن عرصه از
نها باشد.
اثرگذارتری 
مدارسرامزینکنیدبهنمازخوانینوجوانان؛این
برترین تضمین برای سالمتی آیند ه جامعه است.
والسالم علیکم و رحمة ا ...و برکاته
سیدعلی خامنهای ۱۳ /آذر ۱۳۹۷

...
مناسبت

واقعه  16آذر 1332؛ تشکیل نخستین جبهه ضدآمریکایی در ایران
جواد نوائیان رودسری
info@khorasannews.com

روز  8مهرماه سال  ،1332مصادف با عاشورای
حسینی ،هزاران نفر از عزادارانی که در مسجد
سلطانی گرد هم آمــده بودند ،فریادهای ضد
رژیم سر دادند .این اقدام با برخورد بسیار خشن
مأموران انتظامی و امنیتی روبهرو شد؛ مأمورانی
که هدایت آن ها را تیمور بختیار ،فردی که بعدها
نخستین رئیس ســاواک شد ،برعهده داشت.
ظاهر ًا پخش مستقیم مراسم عزاداری از رادیو،
باعث شد که خبر این واقعه ،همه جا منتشر شود.
چندی بعد ،در  16مهرماه ،انتشار اخبار مربوط
به بازجویی از دکتر مصدق و قریبالوقوع بودن
محاکمه وی ،باعث بــروز تنش در جامعه شد.
بازاریان ،بازارها را تعطیل کردند و دانشجویان
دست به راهپیمایی گستردهای در تهران زدند و
خیابانهای ولیعصر(عج) فعلی و فردوسی ،مملو
از جمعیتی بود که یک صدا ،اقدامات کودتاچیان
را محکوم میکرد.
▪ضرب و شتم دانشجویان توسط اراذل و
اوباش

این بار ،رژیم برای در هم شکستن اعتراضات،
تنها به استفاده از نیروهای انتظامی اکتفا نکرد؛
دستههایی از اراذل و اوباش تهران به سرکردگی
شعبان جعفری ،مــعــروف بــه شعبان بیمخ،
وظیفه حمله به معترضان را برعهده گرفتند.
این گروه با زخمی و مجروح کردن تعداد زیادی
از دانشجویان ،توانستند با کمک مأموران،
جمعیت را متفرق کنند.
همزمان با آغاز محاکمه دکتر مصدق در کاخ
سلطنتآباد ،اعتراضات پراکنده در تهران و
دیگر شهرها ،دوباره آغاز شد .کمتر از یک ماه
بعد ،انتشار یک خبر ،دوباره آتش بر انبار باروت
انداخت« :دنیس رایــت به عنوان سفیر جدید

دیدارنیکسون ازتهراندرمقام معاونرئیسجمهورآمریکا

انگلیس وارد ایــران میشود تا روابــط سیاسی
ایران و بریتانیا تجدید شود[!]» روز  14آذرماه
سال  ،1332دانشجویان دانشگاه تهران در
اعتراض به ورود سفیر انگلیس ،کال سها را
تعطیل و در داخل دانشگاه ،تحصن کردند.
▪اعتراضات دانشجویی علیه سفر نیکسون

ه ــم ــزم ــان ،خــبــر ورود نــیــکــســون ،مــعــاون
رئیسجمهور آمریکا و موضوع اعطای دکترای
حقوق دانشگاه تهران به وی ،خون دانشجویان
را به جوش آورد .روز  15آذر ،دامنه اعتراضات
به بیرون از دانشگاه هم کشیده شد و تعدادی
از دانشجویان بازداشت شدند و مورد ضرب و
شتم قــرار گرفتند .رژیم می خواست با حاکم
کــردن جو پلیسی بر دانشگاه ،مانع از شکل
گیری تجمع اعتراضی دانشجویان شود .این

(ازراست) شهیدانقندچی،شریعترضویوبزرگنیا

اقدام با ورود نیروهای نظامی به دانشگاه ،روز
 16آذر  ،1332عملی شد .مأموران که گویی
به دنبال بهانه بودند ،در پی درگیری لفظی
با یک دانشجو ،به کال سهای دانشکده فنی
هجوم بردند و درگــیــری آغــاز شــد .در جریان
ایــن حمله وحشیانه ،سه دانشجو به نا مهای
مهدی شریعترضوی ،مصطفی بزر گنیا و
احمد قندچی ،به ضرب گلوله مأموران رژیم به
شهادت رسیدند .سرکوب دانشجویان و پس از
آن ،ورود نیکسون به دانشگاه ،یکی از صفحات
سیاه تاریخ معاصر ایــران را تشکیل میدهد؛
واقعهای فراموش نشدنی که گوشهای از نفرت
عمیق ملت ایران از استکبار جهانی را به نمایش
میگذارد 16 .آذرماه سال  1332را باید روز
ایجاد نخستین جبهه ضدآمریکایی در ایران
نامید.
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کمترازیکماهبعدازاعتراضات21
آبان،انتشارخبری،آتشبرانبارباروت
انداخت:دنیسرایتبهعنوانسفیر
جدیدانگلیسواردایرانمیشودتا
روابطسیاسیایرانوبریتانیاتجدید
شود!روز 14آذرماهسال،1332
دانشجویاندانشگاهتهران،کالسها
راتعطیلکردند

...

تازههاینشر
انتشار اثری جامع درباره
«حقوق نشر»
کـــتـــاب «ح ــق ــوق
نشر» منتشر شد.
بــه گـــزارش ایبنا،
کـــتـــاب «ح ــق ــوق
نـــــشـــــر» کــــــه بــه
مناسبت نخستین
هـــمـــایـــش مــلــی
حقوق نشر منتشر
شده  ،دربردارنده
چهار بخش اســت که در هــر کــدام از این
بخشها ،قوانین و مقررات مربوط به حقوق
نشر به صورت تفصیلی ،توضیح داده شده
است.نخستینبخشاینکتابکهبهقوانین
و مقررات مربوط به پدیدآورندگان اختصاص
دارد ،به سه سرفصل تقسیم میشود؛ ابتدا
به قانون «حمایت از مؤلفان و مصنفان و
هنرمندان» که در ســال  1348تصویب
شده ،پرداخته شده است؛ قسمت دوم آن
به قانون «ترجمه و تکثیر کتب و نشریات
و آثــار صوتی» که در سال  1352مصوب
شــده ،اختصاص دارد و قسمت ســوم ،به
قانون «حمایت از حقوق پدیدآورندگان
نرمافزارهای رایانهای» که در سال 1379
بــه تــصــویــب رســیــده اســـت ،مــیپ ــردازد.
نگاهی به آییننامه اجرایی مــواد  2و 17
قانون «حمایت از حقوق پدیدآورندگان
نــرمافــزارهــای رایـــانـــهای» مــصــوب سال
 ،1384قــانــون «تــجــارت الکترونیکی»
مصوب ســال  1382و آییننامه اجرایی
ماده  21قانون «حمایت از حقوق مؤلفان و
مصنفان و هنرمندان» نیز از دیگر مباحث
این بخش است .دومین بخش این کتاب ،به
مقررات و ضوابط مربوط به نشر اختصاص
دارد؛ در این بخش ،موضوعاتی مثل مصوبه
اصالحی اهــداف و سیاستها و ضوابط
نشر کتاب ،مصوب ســال  ،1389قانون
اهــداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد
ب نامه
اسالمی ،مصوب سال  ،1384تصوی 
هیئت وزیران درباره فهرستنویسی پیش
از انتشار و شماره استاندارد بینالمللی
کــتــاب(شــابــک) و همچنین ،آییننامه
اجــرایــی فهرست نویسی پیش از انتشار
(فیپا) تشریح شد هاست .بخش سوم این
کتاب به معاهدات بینالمللی حوزه نشر
اختصاص دارد؛ در این قسمت ،کنوانسیون
بــرن ،ضمیمه کنوانسیون بــرن (مقررات
ویــژه دربــاره کشورهای در حال توسعه)،
قانون الحاق دولت جمهوری اسالمی ایران
به کنوانسیون تأسیس ســازمــان جهانی
مالکیت معنوی که در سال  1380تصویب
شده و کنوانسیون تأسیس سازمان جهانی
مالکیت معنوی ،بررسی شــده اســت .در
چهارمین بخش کــتــاب ،بــه الیحه جدید
مالکیت ادبــی و هنری و حقوق مرتبط با
آن پرداخته میشود؛ توضیحاتی دربــاره
این الیحه ،قوانین و اصالحاتی را که در آن
اعمال شده است ،میتوان در این بخش از
کتاب مطالعه کرد.

