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جوالندوبارهقاچاقچیان
دربازارکتاب

 3جلد ازشرح رهبر معظم انقالب بر نهج البالغه رونمایی شد

رویکرد روزآمد وکاربردیبه«منشورحکومتعلوی»
گروهاندیشه-سالناجتماعاتمدرسهعلمیه
دارالشفاء قم ،عصر روز دوشنبه ،میزبان یک
مراسمویژهبود؛آیینرونماییازکتابسهجلدی
«شرح نهجالبالغه» ،اثر رهبر انقالب .در این
مراسم ،آیــتا ...سیداحمد خاتمی ،آی ـتا...
علیرضا اعرافی ،اعضای جامعه مدرسین حوزه
علمیه قــم ،اعضای شــورای عالی حوزههای
علمیه کشور و جمعی از طالب و فضال حضور
داشتند و گزارشی از چگونگی تهیه و تدوین
این اثر گرانسنگ ،به حاضران ارائه شد .بانی
برگزاریاینمراسم،مؤسسهپژوهشیفرهنگی
انقالب اسالمی بود که از زمان تأسیس شعبه
قم آن ،کمتر از سه ماه میگذرد .به گزارش
ایسنا ،سخنرانی اصلی برنامه رونمایی از کتاب
سه جلدی شرح نهجالبالغه را ،آیتا ...علیرضا
اعرافی ،مدیر حوزههای علمیه سراسر کشور
بر عهده داشت .وی طی سخنانی ،با اشاره به
حیاتجاودانهنهجالبالغهوتأثیریکهاینکتاب
میتواندبرجهانامروزبگذارد،شرحنهجالبالغه
رهبرانقالب را واجد ویژگیهای برجستهای
همچون روانی و جذابیت ،در عین دقت و عمق
الزم ،دانست .حجتاالسالموالمسلمین صلح
میرزایی ،مسئول دفتر حفظ و نشر آثار رهبر
انقالب در قم نیز ،در بخشی از این مراسم ،به
ارائه گزارشی از برنامههای مؤسسه پژوهشی
فرهنگی انقالب اسالمی ،شعبه قم ،پرداخت
و از در دســت تهیه بــودن جلد چــهــارم شرح
نهجالبالغه رهبر انقالب خبر داد .وی درباره
محتوای سه جلد منتشر شــده ،توضیح داد:
این سه اثر با عناوین «منشور حکومت علوی»،

متأخر به رشته تحریر درآمده است.
▪چگونگیتهیهوتدویناثر

عکس :باشگاه خبرنگاران

یک مدیر کتاب فروشی گفت :افــراد متقلب
پیشنهادهای عجیب و غریبی را بــرای فرو ش
کتا بهایشان میدهند و در برخی مــوارد،
پیشنهاد میکنند کتا بها را بــا  70درصــد
تخفیف به ما بدهند ،تا بتوانیم 50درصد تخفیف
بدهیم .به گــزارش ایبنا ،محسن بهشتیان،
مدیر کتاب فروشی الرستان با اشاره به تولید
کتا بهای قاچاق و آسیبهایی که به صنعت
نشر وارد میکند ،بیان کــرد :از آ نجایی که
ایـــن کــتــا بهــا بــا هــزیــنــه کــمــتــری نسبت به
کتا بهای اصلی تولید مـیشــود ،در برخی
مــکــا نهــا ،مثل فــروشــگــا ههــای مــتــرو و حتی
بعضی سالنهای ادار ههـــای دولــتــی ،توسط
دستفروشان با تخفیفهای 50درصدی عرضه
مـیشــود .وی تاکید کــرد :ایــن موضوع سبب
بهوجود آمدن یک بازار موازی در مقابل نشر و
کتاب فروشیهای واقعی شده است که ضربه
بدی به ناشر و کتاب فروش میزند .بهشتیان با
اشاره به ضرورت ورود جدیتر اتحادیه ناشران و
کتاب فروشان تهران به این موضوع ،بیان کرد:
در این زمینه تفاهمنامهای امضا شد تا کتاب
فــروشــان مترو ،قانونمند شوند؛ یعنی مجوز
بگیرند و طبق قانون اتحادیه ،کتاب بفروشند که
در آن صورت اجازه تخفیف  50درصدی به آنها
داده نمیشود .وی افزود :اما با وجود این توافق،
نتوانستند جلوی فعالیت کتاب فروشیهای
 50درصدی مترو را بگیرند ،بیشتر کتابهایی
هم که در این کتاب فروشیها عرضه میشود،
اسامی معروفی دارد؛ اما پر از ایراد و اشکال است
و متاسفانه نظارتی بر انتشار آنها نمیشود.
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درسهــای سالهای  1352و  1353رهبر
انقالب« ،نبوتها در نهجالبالغه» ،درسهای
سال  1359معظمله و «راه روشن مدیران»،
مجموعه بیانات حضرت آی ـتا ...خامنهای در
دیدارهای هیئت دولت در ماه رمضان از سال
 1372تا سال ،1395منتشر شده و در اختیار
عالقهمندانقرارگرفتهاست.
▪شرحیبرنهجالبالغهبرایدنیایامروز

مدیر حوز ههای علمیه کشور ،طی سخنانی
در این مراسم ،با اشاره به ویژگیهای شرح
نهجالبالغه رهــبــر انــقــاب ،تصریح کــرد:
مـیتــوان فکر منظوم ،اثــرگــذار ،هدایتگر،
موجآفرین و منسجم مقام معظم رهبری را در
کل شرحشان بر نهجالبالغه دید؛ شرحی که
با رویکرد الهامگیری و پیادهسازی واقعیات

رشد 10درصدیفروشکتابچاپیدرچین
بر اســاس آمــارهــای منتشر
جهان کتاب
شـــــده تـــوســـط مــوســســه
«اوپنبوک»،نرخرشدفروش
کتابهای چاپی در چین ،نسبت بــه سال
گذشته،بیشاز10درصدافزایشداشتهاست.

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

به گزارش ایبنا ،به نقل از فوربس ،گزارشها از
بوبه
بازارکتابچینحاکیازرشدفروشکتا 
ویژهکتابهایچاپیبهزبانچینیاست .رونق
بازار کتاب در سال جدید نسبت به دوره مشابه
در ســال  ،2018بیشتر بــه دلیل فعالیت

دوران امام علی(ع) برای اداره جامعه امروز
نوشته شده است .آیتا ...علیرضا اعرافی با
تأکید بر دو ویژگی روانی و جذابیت این اثر،
درباره توجه رهبر انقالب به نکات ویژه و کمتر
مورد توجه در نهجالبالغه مطالبی را ارائه کرد
و گفت :در ایــن کتا بها ،قــدرت اثرگذاری
رهبر انقالب اسالمی ،تقوا و اخالص ایشان،
کام ً
ال مشهود اســت .عضو فقهای شــورای
نگهبان در ادامــه به جایگاه نهجالبالغه در
عرصه آموزههای دینی و ضرورت توجه بیشتر
به آن اشاره کرد و افزود :حوزه علمیه در زمینه
ترجمه قــرآن و نهجالبالغه قد مهای خوبی
برداشته و در زمینه برخی متون حدیثی هم
اقداماتی انجام شــده اســت .درب ــاره شرح،
تفسیر و ترجمه نهجالبالغه ،حدود  300اثر
تولید شده که برخی از آن ها ،توسط فقهای
روزافزونسایتهایآنالینفروشکتابدراین
کشور بوده است .به عبارت دیگر ،سایتهای
آنالین موجب رونق بازار کتاب چین در سال
جاری شده است .همچنین رونق بازار کتاب
چین در ســال ج ــاری مــدیــون ف ــروش بــاالی
کتابهای کــودک اســت که نسبت به سال
گذشته،بیشاز28درصدافزایشداشتهاست.
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مسئول نمایندگی دفــتــر حفظ و نشر آثــار
رهبرانقالب در قم نیز ،در این مراسم به تشریح
چگونگی تهیه و تدوین این اثر پرداخت و گفت:
مقام معظم رهبری معتقد هستند که شرط
تــداوم انقالب ،بازگشت به نهجالبالغه است.
حجتاالسالم والمسلمین سعید صلحمیرزایی
درباره محتوای جلد نخست کتاب توضیح داد:
رهبر انقالب بحث شرح و تدریس نهجالبالغه را
در مشهد آغاز کردند و صوت برخی از جلسات
ایشان در مسجد کرامت ،پیدا شده است .برخی
ازفقراتیکهرهبرانقالببیانفرمودندوماهمدر
کتابآوردهایم،درآنزمان،حساسیتساواکرا
برانگیختوباعثشدکهدردیماهسال،1353
حکم دستگیری ایــشــان از تــهــران بــه ســاواک
خراسان ابالغ شود .این فرازها ،عموم ًا مربوط
بهمباحثیاستکهمعظمله،طیآنهاومستند
بهمحتواینهجالبالغه،مخاطبرابهمبارزهعلیه
ظلم دعوت کردهاند .وی دربــاره محتوای جلد
دوم،باعنوان«نبوتهادرنهجالبالغه»نیز،گفت:
اوایلانقالب،شاخهدانشجوییحزبجمهوری
اسالمی از رهبرانقالب درخواست ارائه درس
نهجالبالغه را داشت .به همین دلیل ،این بحث
در قالب  12جلسه و به صورت جدی آغاز شد و
جلد دوم کتاب ،ماحصل همان جلسات پربار
است.حجتاالسالموالمسلمینصلحمیرزاییاز
جمعآوریوانتشارجلدچهارمشرحنهجالبالغه
رهبرانقالبدرآیندهاینزدیکخبرداد.

مشاوره حقوقی
پرســش های خود را در تمام زمینه های

حقوقــی ،از طریــق پیامــک بــه شــماره
 2000999ارسال کنید .لطف ًا در ابتدای

متن پیامک حتما کلمــه «حقوقی» را قید
فرمایید.

پرسش :چهار سال قبل ،از همسرم طالق
گرفتم .چند سال قبل از آن ،مغاز های را به
صورت اقساطی خریداری کرده و سندش
را به نام همسرم زده و در واقع به او بخشیده
بــودم .چکهای مغازه را خــودم پرداخت
کردم .مغازه هنوز به نام اوست و به دیگری
واگذار نشده است .با توجه به اینکه حق و
حقوق همسر سابقم را دادهام ،آیا میتوانم
مغازه را از او پس بگیرم؟
پاسخ :اگر بتوانید اثبات کنید که مغازه را به
همسر سابقتان بخشیده بودید و در مقابل
بخشش مغازه ،هیچ مالی ،هر چند اندک ،از او
دریافت نکردهاید و ایشان در قید حیات و مغازه
نیز هنوز در ملکیتش باشد ،میتوانید از بخشش
خود صر فنظر کنید و مغازه را بازپسگیرید.
بخشش را در اصــطــاح «هــبــه» میگویند.
ماده  795قانون مدنی در تعریف«هبه» بیان
میکند«:هبه عقدی اســت كه به موجب آن
یك نفر مالی را مجان ًا به كس دیگری تملیک
(واگذار) می كند .تملیک كننده ِ
واهب ،طرف
دیگر را ُمتَّ ِهب (بر وزن ّ
مطلع) ،مالی را كه مورد
هبه است ،عین موهوبه می گویند ».به انصراف
از هبه نیز در اصــطــاح« رجــوع از هبه» گفته
می شــود .هبه اصــو ًال قابل رجــوع اســت .یعنی
کسی که مالی را به دیگری بخشیده است ،اصو ًال
میتواند از بخشش خود صرف نظر کندو مال
مورد هبه را بازپسگیرد ،مگر در موارد خاصی
که قانون گذار هبه را غیرقابل رجوع دانسته
اســت .در این مــوارد ،نمیتوان از هبه رجوع
کرد و مال را پس گرفت -1 :مال بخشیده شده
از بین رفته باشد -2 .مال مورد هبه دیگر در
ملکیت دریافتکننده نباشد و به دیگری واگذار
شده باشد -3.واهب یا متهب فوت کرده باشد.
-3پدر و مادر به فرزندان یا فرزندان به پدر و
مادر مالی را بخشیده باشند .ماده  803قانون
مدنی ،این موارد را ذکر کرده است.

