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پیک اندیشه

مشارکت 715کتابفروشی
در«بهارانهکتاب»۹۹

سیزدهمین دوره طــرحهــای حمایتی با عنوان
ن با
«بهارانه کتاب  »۹۹با شعار «بهار کتاب همزما 
بفروشی
بهار دلها» ،با عضویت بیش از ۷۰۰کتا 
از س ــراس ــر ک ــش ــور ،هــمــزمــان ب ــا والدت ام ــام
حسنمجتبی(ع) در کتابفروشیهای عضو طرح
در سراسر کشور آغاز شد .به گزارش ایبنا ،،با پایان
مهلت ثبتنام کتابفروشیها برای عضویت در
طرح «بهارانه کتاب ۷۱۵،»۹۹کتابفروشی برای
مشارکت در این طرح اعالم آمادگی کردهاند که
تاکنونعضویت۶۶۲کتابفروشیتاییدشدهاست؛
از این تعداد ۵۱۵ ،کتابفروشی در مراکز استان
و  ۱۴۷کتابفروشی از شهرستانها هستند؛
همچنین ۴۳کتابفروشیبهتازگیبرایمشارکت
دراینطرحثبتنامکردهاند.سقفمجازخریدبرای
هرخریدار 150هزارتوماناست.

نشر وکتابفروشیجزومشاغل
آسیبدیدهازکرونا
بانک مرکزی ،فعاالن حوزه نشر ،کتابفروشی
و توزیع کتاب را بهعنوان مشاغل آسیبدیده
از ک ــرون ــا شــنــاخــت .ب ــه گـــــزارش ایــبــنــا ،در
دستورالعمل جدید بانک مرکزی آمد هاست:
«به استناد نامه وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی،
مصادیق تشخیصی آن وزارتخانه در خصوص
بند( )۱۰مشتمل بر کتا بفروشان ،ناشران،
موزعان (کتاب ،کتا بهای هنری ،پوستر) و
کارتپستالفروشان است .با توجه به وضعیت
مشاغل مورد اشاره و ضمن اعالم اینکه فهرست
رستههای اعالم شده در این بخشنامه ،جایگزین
بخشنامه قبلی در این ارتباط است ،این موضوع
به قید تسریع به تمام واحدهای بانکها و مؤسسه
اعتباری غیربانکی ابالغ میشود».

منزلتواالی «کارگر»درسیرهکریماهلبیت

(ع)

نمجتبی(ع)بهپاسداشتحقوقمحرومان
روایت«شیخراضیآلیاسین»ازاهتمامامامحس 

گــروه اندیشه – کتاب ارجمند «صلح امام
حــســن(ع)» ،تألیف شیخ راضــی آلیاسین،
یکی از مهمترین منابع در بررسی وقایع دوران
امامت امــام دوم(ع) است که سالها پیش از
پیروزیانقالباسالمی،توسطحضرتآیتا...
خامنهای ترجمه شد و در اختیار عالقهمندان
قــرار گرفت .چندی پیش ،چــاپ جدیدی از
این کتاب به همت انتشارات انقالب اسالمی،
وابسته به دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقالب ،به
زیورطبعآراستهشد.بایدتوجهداشتکه«صلح
امــام حــســن(ع)» ،برخالف عنوانی که دارد،
صرف ًا بر موضوع صلح آن امام همام ،متمرکز
نیست؛هرچندکهبخشمعتنابهیازکتاببهاین
مسئله اختصاص دارد .در برخی فصول کتاب،
اشاراتمختلفیبهسیرهامامحسنمجتبی(ع)
در عرصههای گوناگون سیاسی ،فرهنگی و
اجتماعیشدهکهدرخورتوجهاست.بهمناسبت
مصادف شدن ایام سراسر سرور والدت سبط
اکبر(ع)باهفتهگرامیداشتمقامکارگر،مطالعه
فرازهایی از این کتاب که در آن ،موضوع حقوق
کارگران و اهتمام به وضعیت مستضعفان در
سیره امام حسن مجتبی(ع) مورد توجه قرار
گرفتهاست،الزموبلکهضروریبهنظرمیرسد.
▪فراموشنکردنمحروماندراوجعزت

امام مجتبی(ع) ،با وجود قدر و منزلت فراوان،
هرگز از امور محرومان غافل نبود .شیخ راضی
آلیاسینمینویسد«:مدرکبنزیادبهابنعباس
که بــرای حسن و حسین رکــاب [اســب] گرفته
بود [تا سوار شوند] و لباسشان را مرتب میکرد،
گفت:توازاینهاسالخوردهتری!رکاببرایشان
یکمدیرنشر،بااشارهبهمصادیق
دیدگاه
پــایــمــال شــدن حــقــوق مـــادی و
معنویمولفانوناشران،برخورد
با قاچاق کتاب و آگاه شدن مولفان به حقوق خود
را در عقد قراردادهای نشر ضروری خواند .به
گزارشایبنا،محمدعلیجعفریه،مدیرنشرثالث
گفت :حقوق مولفان در ایران ،با اتکا به قوانین
موجود و نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

7
مشاوره حقوقی

پرسش هایخود را در تمام زمینه های
حقوقــی ،از طریــق پیامک به شــماره

 2000999ارسال کنید.

میگیری؟ وی جــواب داد :ای فرومایه پست!
تو چه میدانی اینها کیاند! اینها پسران
رسولخدایند .آیا این موهبتی از جانب خدا بر
من نیست که رکابشان را بگیرم و لباسشان را
مرتب کنم؟[امام حسن مجتبی(ع)] با این شأن
و منزلت ،روزی برعدهای مستمند میگذشت
و آنها پارههای نان را بر زمین نهاده و خود روی
زمین نشسته بودند و میخوردند .چون حسن
بنعلیرادیدند،گفتند«:ایپسررسولخدا!بیا
با ما همغذا شو!» فور ًا از مرکب فرود آمد و گفت:
خدا متکبران را دوست نمیدارد و با آنان به غذا
خوردن مشغول شد .آنگاه آنها را به میهمانی
خوددعوتکرد،همغذابهآناندادوهمپوشاک».
▪ردای امام حسن(ع)؛ مزد کارگر

یکیازبارزترینویژگیهایسیرهاهلبیت(ع)،

توجه به حق کارگر است .در اینباره روایتهای
فــراوانــی داریـــم کــه ســفــارش میکنند حق
کارگر را پیش از آنکــه عرقش خشک شود،
به بهترین شیوه ممکن پرداخت کنید .شیخ
راضــی آلیاسین در فـــرازی از کتاب «صلح
امــام حسن(ع)» ،این ویژگی را در سیره امام
مجتبی(ع)بانقلیکروایتبهتصویرمیکشد.
اومینویسد«:مردیازاو(امام)چیزیخواست.
به او پنجاه هزار درهم و پانصد دینار عطا کرد و
فرمود :کسی را برای حمل این بار حاضر کن و
چون کسی را حاضر کرد ،ردای خود را به او داد
وگفت:اینهماجرومزدباربر».
▪باالترینبرکت

امام حسن مجتبی(ع) به کریم اهلبیت(ع)
مشهور اســت .آن حضرت در ایــام مختلف

«پختهخوارانکتاب»؛آفتحقوقمولفان
پیگیری میشود؛ اما در دو مورد چاپ پایاننامه و
قاچاق کتاب ،شاهد زیــر ســؤال رفتن حقوق
مولفانهستیمکهتعداداینمواردهمکمنیست.
وی افــزود :کتابها توسط گروهی که در واقع
«پختهخواران کتاب» بهحساب میآیند ،ارزانتر
فروخته میشود؛ چراکه آنها هزینهای برای

مراحل پیش از چاپ و حتی تالیف آن پرداخت
نکردهاند .متاسفانه قاچاق کتاب در حال رشد
است و متقلبان ،روزبـهروز کتابهای بیشتری
چــاپ میکنند و در گوشه و کنار خیابانها
بهفروش میرسانند .این مدیر نشر با اشاره به
مــوارد رعایتنشدن حقوق مولف در ایــران،

سال و به ویژه در ماه مبارک رمضان ،به امور
معیشتی و نیاز مستضعفان جامعه توجهی
ویژه داشت؛ افرادی که با وجود تالش و کار،
از تأمین هزینه زندگی در میمانند .نویسنده
کتاب«صلحامامحسن(ع)»مینویسد«:مردی
حاجت نزد او(امام حسن(ع)) آورد .آن حضرت
به او گفت :حاجتت را بنویس و به ما بده و چون
نامه او را خواند ،دو برابر خواستهاش به او
بخشید .یکی از حاضران گفت :این نامه چقدر
برای او پربرکت بود ای پسر رسولخدا! فرمود:
برکت آن برای ما بیشتر بود ،زیرا ما را از اهل
نیکی ساخت  ...نیکی آن است که بیخواهش
به کسی چیزی دهند  ...شاید آنکــس [که
محتاج است ]،شبی را با اضطراب و میان بیم
و امید به سر برده و نمیدانسته که آیا در برابر
عرض نیازش ،دست رد به سینه او خواهی زد یا
شادی قبول به او خواهی بخشید و اکنون با تن
لرزان و دل پرتپش نزد تو آمده ،آنگاه اگر تو به
قدر خواستهاش به او ببخشی ،در برابر آبرویی
که نزد تو ریخته ،بهای اندکی به او دادهای».
خاطرنشان کرد :وجود کتابهای قاچاق ،ارائه
کتابهای صوتی بدون مجوز مولف و ناشر در
سایتهای غیرمجاز و سلیقهای برخورد کردن
برخی مسئوالن که موانعی را بر سر چاپ کتاب
ایجاد میکند ،از جمله موارد اصلی پایمالشدن
حقوق مولفان در ایــران است که باید با ارائه
راهکارهای مناسب ،وضع قوانین و رعایت و
حفاظت از حقوق مولفان ،برطرف شود.

پــرســش :شــرایــط استفاده از بیمه بیکاری
چیست؟
پاسخ :مطابق ماده یک قانون بیمه بیکاری ،کلیه
مشموالنقانونتأمیناجتماعیکهتابعقوانینکار
وکارکشاورزیهستند،بهاستثنایبازنشستگانو
ازکارافتادگانکلی،صاحبان ِح َرفومشاغلآزاد،
بیمهشدگان اختیاری و اتباع خارجی ،میتوانند
از مــزایــای بیمه بیکاری بهرهمند شوند .شرط
استفاده از این مزایا ،بیکاری غیر ارادی است؛ به
این معنا که کارگر استعفا نکرده یا مرتکب عملی
نشده باشد که بر اســاس رأی شــورای اسالمی یا
شــورای صنفی کار در کارگاه ،به اخــراج محکوم
شود؛ بنابراین ،کارگرانی که به دلیل شرایط بد
اقتصادییاحوادثپیشبینینشدهیاهردلیلیکه
خارج از محدوده اراده آنهاست ،بیکار میشوند،
میتوانند از مزایای بیمه بیکاری استفاده کنند.
هرچند بیکاری کارگران قــرارداد موقت ،پس از
پایانقراردادشان،بهعنوانبیکاریغیرارادیتلقی
نشده،اماقانونگذاربرایبخشیازایننوعمشاغل،
تمهیداتیاندیشیدهاستواینگروهازکارگرانهم
میتوانند با رعایت شرایط ،از مزایای بیمه بیکاری
برخوردار شوند .حداقل سابقه بیمه برای دریافت
مستمری بیمه بیکاری ،شش مــاه اســت .مدت
پرداختنیز،بستهبهسابقهکارگربیکارشدهوتجرد
وتأهلاو،بینششماهتا 50ماهمتغیراست.کارگر
درمدتیکهزیرپوششبیمهبیکاریاست،عالوهبر
مستمری،ازمزایایدفترچهتأمیندرمانبرایخود
وافرادتحتتکفلشبرخورداراستواینمدت،جزو
سابقه بیمه وی محسوب و در زمان بازنشستگی،
محاسبه میشود .استفاده از مزایای بیمه بیکاری،
مشروط به رعایت مقررات مربوط به آن است که
کارگربیکارشده،بایدهنگامارائهتقاضایاستفاده
از آن به اداره کار و سپس طی مراحل تکمیلی در
اداره تأمین اجتماعی ،درباره آن اطالعات دقیق
به دست آورد تا بعد ًا دچار مشکلی نشود .در پایان،
جدول مدت استفاده از مزایا ،مطابق با ماده هفت
قانونبیمهبیکاریارائهمیشود.

