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سرویس سیاسی -
روزنامه شرق در شماره دیروز خود گفت وگویی را با پروانه مافی، نماینده طیف موسوم به اصالح طلب و عضو فراکسیون 

امید در مجلس قبل منتشر کرده است. 
این نماینده مجلس دهم مدعی شده چون برخی از افرادی که در زمان انتخابات در لیست امید بودند پس از راهیابی 
به مجلس به فراکسیون مستقالن )حامیان دولت تدبیر و امید( پیوستند به این واسطه: »طبیعی است عملکرد مجلس 
نمی تواند بخشی از انتظار عمومی را برآورده کند. چون لیست ائتالف در قالب فراکسیون امید قرار نگرفت، مجلس فاقد 
یک اکثریت بود. مجلس در حوزه های سیاسی شاید کارنامه مطرحی نداشت، در عین حال می توانم بگویم در حوزه های 
فرهنگی و اجتماعی به ویژه زنان کارهای خوبی انجام داد و در حقیقت از خودش کارنامه مناسبی بر جا گذاشت؛ البته 
در حوزه سیاسی هم مواردی را داشتیم که بسیار اثرگذار بود اما آن انتظار باالیی]!![ که مردم در حوزه سیاسی داشتند 

که فراکسیون امید بتواند اصالحات انجام دهد تا حدی محقق نشد.«
این نماینده گفته اســت کارهای بسیاری توسط اصالح طلبان مجلس قبل انجام شده اما انتظارات مردم خیلی باال 
بوده است. این نماینده همچنین گفته کارهایی که انجام داده اند در حوزه های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بوده است 
که این نشــان از بی خبری پروانه مافی از انتظارات اصلی مــردم دارد. به عبارتی گویا اصالح طلبان هنوز هم نمی دانند 

انتظارات اصلی مردم در حوزه معیشتی است.
سپس این نماینده سابق مجلس گفته است: »من چون نایب رئیس کمیسیون شوراها بودم، می خواهم این نکته را 
هم درباره حوزه سیاسی اضافه کنم که برگزاری انتخابات شوراهای پنجم به صورت رقابتی و منصفانه بسیار قابل توجه 
و مهم بود و در راســتای قولی که اعضاي فراکســیون به مردم داده بودند، بسیار سعی شد این انتخابات، یک انتخابات 
مردمی و سالم باشد. با زحمت زیادی که نمایندگان در کمیسیون تحمل کردند، انتخابات به خوبی اداره و نظارت شد 

که کار بزرگی بود.«
بازهم بی خبری این نماینده مجلس پیشین از مفاسد بسیاری که در شوراهای شهر اتفاق افتاد در نوع خود عجیب 
اســت. به راســتی آیا پروانه مافی از ماجراهای شوراهای شــهر در نقاط مختلف بی خبر است و یا به سیاق همیشگی، 

اصالح طلبان باز هم در پی فریب مردم هستند؟
سرمایه اجتماعی اصالح طلبان با دولت تدبیر و امید آسیب جدی دید

روزنامه اعتماد روز گذشــته در مطلبی به موضوع چگونگی حضور جریان اصالحات در انتخابات ریاست جمهوری 
1400 پرداخت و نوشــت: »از آنجا که مردم دولت فعلي را محصول اجماع و حمایت اصالح طلبان مي داند، لذا جریان 
اصالحات، تخریب و تضعیف دولت را از سوي هر جریان سیاسي یا نهادهاي دیگر خالف قواعد سیاسي مي داند. بخشي 
از نا کارآمدي و عدم توفیق دولت در حل مشکالت روزافزون اقتصادي و اجتماعي، ناشي از سوء تدبیر و فساد و غیر شفاف 
بودن خود اعضاي دولت اســت. خصوصا شــخص اول دولت )رییس جمهور( را در شــرایط پیش آمده اقتصادي مقصر 
مي شــمارند لذا به نوعي سرمایه اجتماعي اصالح طلبان به عنوان پشتوانه و سوخت حرکت این دولت  نیز آسیب جدي 

دیده است و نیازمند به ترمیم و بازسازي اساسي است.«
اصالح طلبــان بارهــا از دولت به عنوان رحم اجاره ای خود یاد کرده اند. این طیف همچنین خود را تضمین روحانی 

اعالم کرده و دولت را در قبضه خود دارد. 
رویکرد و عملکرد خسارت بار این طیف در اعتماد بال وجه و بالشرط به آمریکا، موجب بر باد رفتن فرصت ها و 
ظرفیت های عظیم ملی، فراگیر شدن رکود در کشور، گرفته شدن نفس تولید و تعطیلی کارخانه ها و مراکز تولیدی، 

بیکاری هزاران کارگر، گرانی افسارگسیخته و کاهش شدید ارزش پول ملی شد.
روزنامه آفتاب یزد طی مطلبی به نقل از یک فعال اصالح طلب نوشته بود: »تا سال 1400 امکان ترمیم سرمایه 
اجتماعی از ســوی اصالح طلبان وجود ندارد. در حال حاضر چشــم انداز روشنی پیش روی اصالح طلبان نیست و 

جامعه تا سال 1400 اقبالی به آنها نشان نمی دهد.«
علی صوفی، عضو شورای عالی سیاستگذاری اصالح طلبان نیز گفته بود: »اصالح طلبان در کل سرمایه اجتماعی 

خود را به طور چشم گیری از دست داده اند.«
همچنین، صادق زیباکالم به روزنامه آرمان گفته بود: »متاسفانه برخی از اصالح طلبان حاضر نیستند این واقعیت 
را درک کنند که اعتبار اجتماعی آنها خدشــه دار شــده است. اگر جریان اصالحات را یک سرمایه اجتماعی بدانیم 

واقعیت این است این سرمایه دچار زلزله شده است.«
وی در ادامه گفته بود: »بنده معتقدم این مسئله نقطه آغاز فروپاشی پایگاه اجتماعی اصالح طلبان است. این 
در حالی اســت که اصالح طلبان در این زمینه ســکوت کردند و به روی خود نیاوردند که در رفتار و عملکرد آقای 
روحانی شریک هستند. اصالح طلبان باید بپذیرند که مسئولیت عملکرد آقای روحانی با آنهاست... رهبران اصالحات 
هیچ گاه نســبت به وضعیت موجود از مردم عذرخواهی نکردند. رفتار اصالح طلبان خطاب به مردم به معنای این 

است که »می خواستید رای ندهید.«
افکار عمومي، دولت روحاني را منتسب به جریان اصالحات مي داند

محمد صادق جوادی حصار، فعال سیاسی اصالح طلب در مصاحبه با روزنامه آرمان گفت: »افکار عمومي جامعه 
دولت آقاي روحاني را به رغم همه فراز و نشیب ها منتسب به جریان اصالحات مي داند.«

جوادی حصار در ادامه گفت: »جریان اصالحات بي عیب و نقص نیســت؛ اما معدل عملکرد این جریان از بقیه 
جریان هاي کشــور باالتر است. این در حالي است که صداوسیما در داخل و رسانه هاي خارجي در بیرون از کشور 
دست به دست هم داده اند تا اصالح طلبان را از چشم مردم جامعه بیندازند. جریان اصالحات مانند گوهري است 
که اگر در خاکســتر بیفتد یا حتي به لجن نیز کشــیده شــود در اولین فرصت شست و شو شده و با یک بازنگري، 

درخشاني و شکوفایي خود را نشان خواهند داد.«
این فعال سیاســی مدعی اصالحات علی رغم اذعان به اینکه »کارنامه دولت روحانی به پای مدعیان اصالحات 
نوشته می شود« مدعی شده است که معدل عملکرد جریان مدعی اصالحات از بقیه جریان هاي کشور باالتر است.
این ادعا در حالی اســت که مدعیان اصالحات در دولت روحانی و مجلس دهم و شــورای شهر پنجم به هیچ 

عنوان کارنامه قابل دفاعی ارائه نکرده اند.

آیت اهلل علوی
از روحانیون برجسته دوران انقالب درگذشت 
آیت اهلل سید محمدحسن علوی از روحانیون برجسته دوران انقالب 
و از رهروان بنیانگذار کبیر انقالب اســالمی، امام خمینی )ره(، دار فانی را 

وداع گفت.
به گزارش خبرگزاری فارس از سبزوار، آیت اهلل سید محمد حسن علوی سبزواری از 
برجسته ترین روحانیون دوران انقالب اسالمی و رهروان نهضت امام خمینی )ره( پس از 
سال ها مجاهدت و تبلیغ امور دینی به دلیل بیماری صبح دیروز چهارشنبه اول بهمن ماه به 
دلیل وضعیت وخیم جسمی در بیمارستان حشمتیه شهرستان سبزوار به دیدار حق شتافت.

او بخشــی از تحصیل علوم دینی خود را  نزد اســتادان برجسته ای همچون  آیات 
عظام مشکینی، بروجردی، شریعتمداری، حاج شیخ مرتضی حائری و میرزا هاشم آملی 

فرا گرفته بود.
امام جمعه سبزوار در پی درگذشت آیت اهلل علوی سبزواری از مبارزان برجسته انقالبی  

امروز پنجشنبه دوم بهمن ماه در این شهرستان را عزای عمومی اعالم کرد.
مراسم تشــییع خودرویی پیکر عالم ربانی آیت اهلل علوی سبزواری  امروز ساعت ۹ 
صبح از محل مسجد جامع به سمت گلزار شهیدان سبزوار برگزار و نماز بر پیکر این عالم 

وارسته از سوی آیت اهلل مقیسه امام جمعه سبزوار اقامه می شود.
آیت اهلل نوری همدان و آیت اهلل صافی گلپایگانی از مراجع تقلید شــیعیان جهان 
با صدور پیام  های جداگانه ای درگذشــت آیت اهلل »سیدمحمدحسن علوی سبزواری« 

را تسلیت گفتند.

بزرگداشت مرحوم آیت اهلل مصباح یزدی
 در دانشگاه مذاهب اسالمی برگزار شد

به همت دانشگاه مذاهب اسالمی وبینار بزرگداشت ابعاد شخصیتی و 
سیره آموزشی و تربیتی آیت اهلل مصباح یزدی برگزار شد.

وبینار بزرگداشت ابعاد شخصیتی، سیره آموزشی و تربیتی حکیم مجاهد مرحوم 
آیت اهلل مصباح یزدی با حضور ســید محمد حسینی رئیس دانشگاه مذاهب اسالمی، 
حجت االسالم عبدالحسین خسروپناه معاون علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسالمی، 
حجت االسالم علی ذوعلم عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی و مجید 
قربانعلی دوالبی عضو هیئت علمی دانشگاه به همت دانشگاه مذاهب اسالمی برگزار شد.

سید محمد حسینی رئیس دانشگاه مذاهب اسالمی طی سخنانی در این وبینار 
اظهار داشــت: مرحوم آیت اهلل مصباح یزدی عمری قلم زدند و تولید فکر و اندیشه 
کردند، نیاز است بر روی ابعاد شخصیتی ایشان بیش از پیش کار شود؛ ایشان عالمی 
محدود به زمان و مکان نیســت و برای همیشــه می توان از آثار ایشان همانند آثار 

علمایی چون شهید مطهری و امام راحل بهره برد.
حســینی در ادامه با اشاره به روایاتی در مورد فضیلت علما، به برجستگی های 
شخصیتی و فضیلت های این عالم بزرگ اشاره کرد و گفت: هر چه در مورد شخصیت 
ایشان گفته شــود کم است، کتاب های متعددی در حوزه های گوناگون دارند، نقد 
مبنایی می کرد، سره را از ناسره تشخیص می داد و همان دوران قبل از انقالب هم 
کسان زیادی بودند که اندیشه این عالم بزرگ را برنمی تابیدند، از همان ابتدا راه خود 

را از مارکسیست و مجاهدین خلق جدا کرد.
عالمه مصباح در تحلیل مسائل نابغه بود 

 در ادامه، حجت االسالم عبدالحسین خسروپناه معاون علوم انسانی و هنر دانشگاه 
آزاد اسالمی به بیان ویژگی های مرحوم آیت اهلل مصباح یزدی پرداخت و گفت: ایشان 
معتقد بود هر رفتاری باید مبتنی بر حجت عقلی باشد، در تحلیل مسائل نابغه بود و 

تنها فلسفه دان نبود بلکه نوآوری های فلسفی داشت.
وی ادامه داد: آیت اهلل مصباح یزدی حجت شــرعی داشت و اعمال و رفتار وی 
بر اساس حجت شرعی بود و به این امر توصیه می کرد؛ ویژگی دیگر ایشان قاطعیت 
بــود. جامعیت در منقول و معقول از دیگر ویژگی های این عالم بزرگ بود؛ در همه 
علوم صاحب نظر بود؛ ایشــان همچنین در اوج علم و تواضع بود و نماز را با حضور 

قلب می خواند.
نقش آیت اهلل مصباح در مقابله با فتنه 88 

در ادامه این وبینار حجت االســالم علی ذوعلم عضو هیئت علمی پژوهشــگاه 
فرهنگ و اندیشــه اسالمی اظهار داشت:  نقش اجتماعی و انقالبی آیت اهلل مصباح 
یزدی قابل مطالعه اســت؛ ایشــان نقش مهمی در مقابله با فتنه سال 88 داشت و 
عالوه بر حضور اجتماعی صریح و آشکار تالش مدبرانه ای برای تقویت تربیت دینی 
نسل جوان داشت و یک نگاه دینی ناب به مقوله انقالب و حرکت امام خمینی)ره( 
داشــت و نگاه صرفا سیاســی نداشت بلکه احیای دین، سنت پیامبر)ص( و مکتب 

اهل بیت)ع( را مدنظر داشت.
به گزارش فارس، حجت االسالم علی ذوعلم ادامه داد: نکته دیگر در مورد شخصیت 
ایشان اجتهاد عمیق بود که خود اجتهاد ناشی از یک نگاه  حکیمانه و فطرت مدار 
است؛ ایشان فقط اجتهاد حوزوی نداشت، بلکه در عرصه مقابله سیاسی و فرهنگی 
حضور آگاهانه و جهادی داشت؛ در فقه، فلسفه و در فرهنگ تربیت و علوم انسانی 
نیز اجتهاد داشت؛  یک مجتهد صاحب نظر بود و نگاه تربیتی شهید بهشتی و وسعت 
دیدی همانند ایشان را داشت؛ با اینکه عمده مباحث فلسفی را از آیت اهلل طباطبائی 

فراگرفته بود، اما این گونه نبود که در مباحث فلسفی کامال مقلد ایشان باشد.
عضو کمیسیون تلفیق: 

 مجلس به دنبال جدا كردن بورس
از دولت است 

عضو کمیسیون تلفیق مجلس با تاکید بر اینکه مجلس به دنبال جدا 
کردن بورس از دولت و وزارت اقتصاد است، تصریح کرد: کاهش ۵ درصدی 

مالیات از »تولید« در کمیسیون تلفیق تصویب شد.
مصطفی طاهری در گفت وگو با خبرنگار تسنیم در زنجان به اقدامات مجلس 
در زمینه بهبود وضعیت بورس اشاره و اظهار داشت: مجلس عزم خود را با جدیت 
هرچه تمام برای جدا کردن بورس از وزارت اقتصاد و دولت جمع کرده است چرا که 
نمایندگان مجلس معتقد هستند تا زمانی که بورس تحت نظر دولت باشد وضعیت 

بازار سرمایه هیچ وقت اصالح نخواهد شد.
وی تصریح کرد: متاســفانه بورس در سال های اخیر اسیر سیاست های ابالغی 
دولت قرار گرفته و امروز اکثر اقشار جامعه از وضعیت بازار سرمایه گالیه دارند. بورس 
باید به عنوان یک سازمان مستقل فعالیت کند و اصال نیازی نیست که در زیرمجموعه 

دولت و وزارت اقتصاد قرار بگیرد.
عضو کمیسیون تلفیق مجلس در ادامه به بحث بودجه کشور اشاره کرد و گفت: 
خوشــبختانه اصالحیه های خوبی در بودجه سال 1400 رقم خورده است و یکی از 
مهمترین اصالحیه هایی که انجام شد می توان به کاهش وابستگی بودجه به »نفت« 
اشــاره کرد؛ از ســوی دیگر هم رانت ارز 4200 تومانی تا حد توان در بودجه سال 

آینده حذف شد.
وی عنوان کرد: در کمیسیون تلفیق مصوب شد که برای سال آینده مالیات از 
»تولید« پنج درصد کاهش یابد؛ در عوض با جدیت به دنبال اخذ مالیات از کسانی 
هستیم که جزو ثروتمندان کشور محسوب می شوند و با خرید و فروش ماشین، خانه 
و گوشی موبایل فقط به دنبال دامن زدن گرانی در جامعه هستند؛ مالیات از این افراد 

سال هاست که مغفول مانده است.
طاهری در پایان افزود: همچنین مصوب کردیم سازمان تامین اجتماعی برخی 
بخشودگی هایی را برای تولیدکنندگان در نظر بگیرد چرا که شیوع ویروس کرونا به 

برخی از تولیدکنندگان کشور ضربه های مهلکی وارد کرده است.

درمکتب امام

دنیا عوض شده
در آمریکا هم خود ملت آمریکا قبول ندارد این کارهایی را که دارد 
رئیس شان می کند. االن مردم آمریکا هم عاصی شده اند از دست اینها. 
دنیا اصاًل به عصیان کشیده شده است. شما دنیای امروز را مثل سابق 
حســاب نکنید. دنیا نمی پذیرد از شــما که شما در قصرهای خودتان 
بنشــینید و همه را زیر بار اذیت قرار بدهید و زیر سلطه خودتان قرار 

بدهید. باید فکری بکنید برای خودتان.
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 نادران در جلسه غیرعلنی مجلس:

كمیسیون تلفیق در تالش است با شفافیت بودجه
از پرداخت حقوق  های نجومی جلوگیری كند

دیروز مجلس جلسه خود را غیرعلنی آغاز 
کرد که در این بخش نادران، رئیس کمیسیون 
تلفیق توضیحاتی را به نمایندگان ارائه داده و 
گفته است که با شفافیت از حقوق های نجومی 
جلوگیری می کنیم و در ادامه جلسه دیروز در 
بخش علنی به بررسی الیحه شوراهای حل 

اختالف پرداخته شد.
مجلس جلســه دیــروز خــود را به صورت 
غیرعلنــی آغاز کرد. نمایندگان در این جلســه 
بررسی الیحه بودجه ســال 1400 را در دستور 

کار خود داشتند.
ســاعت 8:30 جلسه علنی مجلس به ریاست 
محمدباقر قالیباف آغاز شد.رئیس مجلس در آغاز 
نشست علنی گفت: »جلسه مجلس از ساعت 7:45 
دایر بود و جلسه به صورت غیرعلنی برگزار می شد. 
در این جلسه، الیاس نادران رئیس کمیسیون تلفیق 
بودجه مجلس گزارشی را درباره بودجه به نمایندگان 

ارائه کرد.«
»احمد علیرضابیگی« نماینده مردم تبریز در 
مجلس شورای اسالمی در گفت وگو با خبرگزاری 
فارس، با  اشاره به نشست غیرعلنی دیروز گفت: در 
این جلسه، الیاس نادران رئیس کمیسیون تلفیق 
بودجه 1400 گزارشی را از روند بررسی های الیحه 

بودجه در کمیسیون تلفیق ارائه کرد.
تلفیــق  کمیســیون  رئیــس  افــزود:  وی 
بودجه گفــت که مالک نماینــدگان برای ارائه 
پیشنهاد اتشــان در روند بررسی الیحه بودجه در 
صحن علنی مجلس باید مصوبه کمیسیون تلفیق 
در این باره باشد نه الیحه دولت. مصوبه کمیسیون 
تلفیق در این باره پس از اتمام کار بررسی بودجه 
در این کمیســیون ظرف امروز یا فردا در سامانه 

بارگذاری خواهد شد.
نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسالمی 
اظهار داشت: نادران عنوان کرد که ما بودجه سال 
آینده را دو سقفی بسته ایم و حداقل منابع و حداقل 
اختیارات در اختیار دولت فعلی قرار داده شــده و 
حداکثر منابع و اختیارات برای دولت بعدی مدنظر 

قرار گرفته است.
علیرضابیگی خاطرنشان کرد: رئیس کمیسیون 
تلفیق تأکید کرد که کمیسیون تلفیق با 4 نرخی 
شــدن ارز مخالف است و تمام تالش خود را برای 
مقابله با این مســئله به کار گرفته اســت. رئیس 
کمیســیون تلفیق گفت که بودجه دســتگاه های 
اجرایی که در الیحه دولت افزایش چشمگیر داشته، 
در کمیسیون تلفیق تعدیل شده و اعتبارات بر اساس 

نیازهای کشور اولویت بندی شده است.
نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسالمی 
اظهار داشــت: نادران عنوان کرد که ما بر اســاس 
ظرفیت دســتگاه های اجرایی و توان آنها احکام را 
مصوب کرده ایم و احکام تصویب شده در کمیسیون 
تلفیق به هیــچ وجه خارج از توان دســتگاه های 

اجرایی نیست.
علیرضابیگی خاطرنشان کرد: رئیس کمیسیون 
تلفیق همچنین به واردکنندگان دارو اطمینان خاطر 
داد که ارز مورد نیاز واردات دارو تأمین خواهد شد 
و مشــکلی از این نظر وجود نخواهد داشت. رئیس 
کمیســیون تلفیق گفت که در مورد فروش ارز در 

بازار هم این گونه نیست که دولت منابع حاصل از این 
بخش را هرطور که بخواهد هزینه کند بلکه باید منابع 
حاصل از فروش ارز در بازار به خزانه داری واریز شود.

نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسالمی 
اظهار داشــت: نادران عنوان کرد که کمیســیون 
تلفیق همه تالش خود را برای شفافیت حقوق های 
پرداختی و جلوگیری از پرداخت حقوق های نجومی 

به کار گرفته است.
بررسی الیحه شوراهای حل اختالف

نمایندگان مجلس شورای اسالمی در جلسه 
علنــی دیروز و در جریان بررســی جزئیات الیحه 
شــوراهای حل اختالف یک بند را به ماده 34 این 
الیحه الحاق کردند که بر اساس آن افشای اطالعات 
خصوصی و محرمانه طرفین پرونده و شهود توسط 
اعضاء، کارکنان و نیروهای اداری شــورا که رابطه 
استخدامی  با شورا ندارند، تخلف محسوب می  شود.

همچنین نمایندگان مجلس در جریان بررسی 
جزئیات الیحه شوراهای حل اختالف با مواد 36 تا 
3۹ این الیحه موافقت کردند که در آنها نحوه کار 
هیئت تجدیدنظر رسیدگی کننده به تخلفات اعضاء، 
کارمندان و نیروهای اداری شورای حل اختالف را 

تعیین کردند.
نمایندگان همچنین ماده 3۹ الیحه شوراهای 
حل اختالف را به تصویب رساندند که به موجب آن 
هرگاه تخلف عضو، کارمند و نیروی اداری شورا که 
رابطه استخدامی  با شورا ندارد، عنوان یکی از جرایم 
مندرج در قوانین را نیز داشته باشد هیئت رسیدگی 
به تخلفات مکلف است مطابق  این قانون به تخلف 

وی رسیدگی و رأی قانونی صادر نماید و مراتب را 
برای رسیدگی به اصل جرم به مرجع قضایی صالح 
ارسال دارد. هرگونه تصمیم مراجع  قضایی مانع از 
اجرای مجازات های اداری موضوع این قانون نخواهد 
بود. چنانچه تصمیم مراجع قضایی مبنی بر برائت 
باشد، هیئت رسیدگی به تخلفات مجدداًً به موضوع 

رسیدگی و تصمیم مناسب اتخاذ می  نماید.
پایان الیحه شوراهای حل اختالف

دیگر اینکه نمایندگان مجلس در ادامه رسیدگی 
به الیحه شورای حل اختالف با مواد باقی مانده این 
الیحــه موافقت کرده و عماًل این الیحه به تصویب 

نهایی مجلس رسید. 
در مــاده 43 این الیحه آمده اســت: درآمد 
حاصل از هزینه دادرسی و نیم  عشر اجرائی گزارش 
اصالحی موضوع این قانون و ســایر موارد قانونی 
به خزانه داری کل کشور واریز و معادل صددرصد 
)100٪( مبلــغ واریزی از محل اعتبار خاصی که 
به همین منظور هر ســاله در قانون بودجه کل 
کشور منظور می  شود به عنوان درآمد اختصاصی 
به شــوراها اختصاص داده می  شود. دولت مکلف 
اســت معادل مبالغ پیش  بینی شــده در قانون 
بودجه هر ساله کل کشور را پرداخت نماید تا در 

موارد زیر هزینه گردد:
پرداخت حقوق و پاداش 

هزینه ســاخت، اجاره و تعمیرات ساختمان 
و تجهیزات و هزینه  های اداری با تشخیص مرکز 

بیمه تأمین اجتماعی کارکنان استخدامی
در مــاده 44 آمده اســت:  دولت مکلف 

اســت هر ســاله بودجه مورد نیاز شوراها را 
بر اساس بودجه پیشــنهادی قوه  قضائیه در 
قالب ردیف مســتقل پیش  بینی  کند. تأمین 
امکانــات اداری و تجهیــزات و مکان و امور 
 مالی و پشــتیبانی شــوراها بــه  عهده قوه 

قضائیه است.
مــاده 46 آیین  نامه اجرایی این قانون ظرف 
سه  ماه از تاریخ تصویب آن، توسط معاونت حقوقی 
قوه  قضائیه با همکاری وزارت دادگستری و مرکز 
تهیه می شــود و به تصویب رئیــس قوه  قضائیه 

می رسد.
ادامه کار شوراهای حل اختالف

 با انگیزه بیشتر 
شــورای  مجلس  قالیباف رئیس   محمدباقر 
اســالمی پس از تصویب همه مواد الیحه شورای 
حل اختالف اظهار داشــت: ساختار مهمی مانند 
شــوراهای حل اختالف که نزدیــک به دو دهه 
خدمت صادقانه به ملت داشته اند، امروز با دائمی  
شــدن قانون خود مواجه شدند که برای این کار 
هماهنگــی خوبی بین قوه قضائیه و دولت وجود 
داشــته و با همکاری مجلس این قانون تصویب 
شد و ان شاءاهلل با هماهنگی قوه قضائیه با شورای 
نگهبــان ماده 5 مکرر این قانون هم حل و فصل 

خواهد شد. 
رئیــس مجلــس تصریــح کرد: شــورای 
حــل اختــالف باید بــا مصوبه امــروز مجلس 
 ادامــه مســیر کار خــود را با انگیزه بیشــتری

پیش ببرد.

دست کم 2۹ سرباز آمریکایی پس از حمله 
موشکی ایران به پایگاه عین االسد نشان »قلب 
بنفش« دریافت کرده اند؛ نشــانی که از طرف 
رئیس جمهور آمریکا به نیروهایی اعطا می شود 

که در میدان جنگ زخمی یا کشته شده اند.
یک سال پس از عملیات موشکی ایران، روزنامه 
آمریکایی واشنگتن پست در گزارشی تحت عنوان »این 
ســربازان آمریکایی از یکی از بزرگترین بحران های 
دوره  ترامپ جان ســالم به در بردند. ]اما[ یک سال 
بعد، هنوز دارند ]با پیامدهای آن بحران[ دســت  و 
پنجه نرم می کنند.« به مرور اتفاقات آن شب از زبان 
نیروهای آمریکایی حاضر در پایگاه عین االسد پرداخته 
اســت. آن چه در پی می آید بخشی از متن گزارش 
واشنگتن پســت است که پایگاه خبری مشرق آن را 

 ترجمه کرده است.
واشنگتن پست نوشت: سربازان آمریکایی تقالکنان 
از پناهگاهی به پناهگاه دیگر می رفتند و در بین راه 
از کنار مخروبه های خاکسترشده، چاله هایی به قطر 
10 متر، و گودال هایی پر از سوخت عبور می کردند. 
رگباری از موشک های بالستیک موقتاً برخی از سربازان 
را از هوش برده بود؛ و موشک های دیگری هم در راه 
بودند. سرگرد »آلن جانســون« تعریف می کند که 
پس از قرار گرفتن در معرض امواج غول آسای انفجار 
چندین موشــک، از جمله موشکی که در فاصله 20 
متری از پناهگاهش فرود آمد، نمی توانســته تمرکز 
کند. می گوید: »هنوز هــم اضطراب دارم. هنوز هم 
کابوس های مکرر درباره حمله می بینم؛ همان صدای 

موشک هایی که داشتند به طرف ما می آمدند.«
به رغم استفاده  ایران از موشک هایی با طول 12 
متر که هرکــدام 725 کیلوگرم مواد منفجره حمل 
می کردند )قوی ترین ســالح هایی که طی یک نسل 
گذشته علیه آمریکایی ها به کار رفته اند(، هیچ نیروی 
آمریکایی ای در این حمله کشته نشد. با این حال، طبق 
آمار نهایی، 110 نیروی آمریکایی دچار آسیب مغزی 
شدند؛ و برخی از آنها نیاز به بستری طوالنی مدت و 
درمان های فشرده در »مرکز پزشکی نظامی ملی والتر 

رید« در نزدیکی واشینگتن داشتند. 
 ارتش آمریکا چندین روز پس از حمله، تازه آمار 
زخمی ها را فاش کرد و گفت بیانیه قبلی  ترامپ درباره 
»نبوِد تلفات« بر اساس اطالعاتی بوده که پنتاگون در 

آن زمان داشته است.
واقعیت این است که شدت جراحات 2۹ نیروی 

نظامی آمریکایی، از جمله جانســون، در این حمله 
که ایرانی ها نام آن را »عملیات شــهید ســلیمانی« 
گذاشتند، آن قدر بود که به آنها نشان »قلب بنفش « 

را اعطا کردند.
شماری از نیروهای آمریکایی بعد از حمله موشکی 
ایران احساس خشم و استیصال کردند. سربازانی که 
از این حمله جان ســالم به در برده اند، هنوز به شبی 
فکر می کنند که به  نظر می رســد به طور فزاینده ای 
تحت الشــعاع حوادث دیگر در سالی قرار گرفت که 
شــاهد همه گیری ویروس کرونا ]جزئیات بیش تر[، 
یک مباحثه پرتنش ملی درباره نژاد ]پرستی-  جزئیات 
بیش تــر[ و یکــی از جنجالی تریــن انتخابات های 
ریاست جمهوری در تاریخ آمریکا ]جزئیات بیش تر[ 
بود. این در حالی اســت که سرهنگ دوم »جاناتان 
جردن« افسر عملیات یکی از یگان های نیروی هوایی 
که آن شــب در عین االسد بود، در این باره می گوید: 
»حادثه آن قدر وحشتناک بود که حتی فکرش را هم 
نمی توانم بکنم که حتی یک نفر بدون عوارض روانی 

یا عاطفی از آن جان به در برده باشد.«
»حمله، حمله!«

واشنگتن پست در بخش دیگری از این گزارش، 
حمله سپاه پاسداران به پایگاه عین االسد را این گونه 
روایت می کند: ساعت از 1 بامداد گذشته بود که صدای 
هشدار از بلندگوهای پایگاه پخش شد: »حمله! حمله! 
پناه بگیرید!« اولین موشــک ساعت 1:34 بامداد در 
فاصله حدود ۹0 متری از همان خودروی ضدمینی 
فرود آمد که تیم مودی در آن بود؛ بخشی از آوار روی 
کاپوت خودرو ریخت. جانســون، که در قالب یکی از 
یگان های پروازی ارتش به عین االسد اعزام شده بود، 
با شماری از سربازهای دیگر در یکی از سنگرهای روی 
زمین پناه گرفته بود. این ســنگر که کناره هایش باز 
بودند و حفاظ های بتنی اش را صرفاً با کیسه های شن 
تقویت کرده بودند، برای مقاومت در برابر راکت های 

کوچک طراحی شده بود، نه موشک.
جانسون سه انفجار اول را اصاًل به یاد نمی آورد 
و می گوید دلیلش این اســت که موشک سوم، او و 
ســربازان دیگر داخل سنگر را برای مدت کوتاهی از 
هوش برده است. این موشــک در فاصله تقریباً 65 
متری سنگرشان فرود آمد. موشک چهارم تقریباً 275 
متر آن  طرف تر از سنگر فرود آمد. سوِت موشک های 
پنجم و ششم حدود 40 ثانیه بعد شنیده شد؛ یکی 
از آنها تقریباً 110 متر آن طرف تر فرود آمد و دیگری 

در فاصله تنها 35 متری. جانســون ابتدا مزه  »گرد و 
خاک با طعم آمونیاک« را روی دندان هایش چشید و 

بعد دوباره از هوش رفت.
نجات در میان هرج  و مرج

در نقطه دیگری از پایــگاه، تهدیدات جدیدی 
همراه با آغاز آتش سوزی داشت به وجود می آمد. در 
فاصله میان فرود موشــک ها، مودی و بقیه اعضای 
تیمش به این نتیجه رســیدند که اگر جابه جا شوند 
ایمن تر خواهند بود. گروهبان »درو داونپورت« یکی 
دیگر از نیروهای پروازی که سوار خودروی ضدمین 
بود می گوید با خودرویشــان به نقطه ای مشرف به 
پایگاهِ ظاهراً خالی  از سکنه رفتند، چراغ های خودرو 

را خاموش کردند و منتظر ماندند.
به نظر رسید نقشه خوبی کشیده اند؛ البته موقتاً. 
صدای ســوت موشک های بعدی که آمد، سرنشینان 
خودرو خودشان را آماده انفجار کردند. یکی از موشک ها 
حدود 45 متری خودرویشان فرود آمد و موج انفجارش 
خودرو را دربرگرفت؛ آتش، دود و آوار به آسمان رفت. 
داونپورت می گوید: »حتی وقت نکردم بترســم. تمام 
بدنم پر از آدرنالین شده بود. اما ابِر قارچی و رنِگ قرمز 
و نارنجی روشــن انفجار را به وضوح یادم می آید. یکی 
از وحشتناک ترین چیزهایی بود که در عمرم دیده ام.«

فرود چهار دســته موشــک در پایــگاه بیش از 
یک ساعت طول کشــید؛ هر کدام تقریباً 15 دقیقه 
با دیگری فاصله داشــت. تیم ســوار بــر خودروی 
ضدمیــن و ســایر نیروهای امنیتــی در فاصله بین 
اصابت موشــک ها به ســرعت برای سرکشی از سایر 
نیروهای داخل پایگاه گشت می زدند. مودی می گوید 
از جملــه نیروهایــی که نیاز به کمک داشــتند، دو 
سربازی بودند که در یک برجک نگهبانِی آتش گرفته 
گرفتار شــده بودند. یک موشک نزدیک برجک فرود 
آمده بود و این دو ســرباز به دلیل شــعله های آتش 
 نمی توانستند از برجک 4 متری شان پایین بیایند. تیم 
نیروی هوایی برای کمک به آنها خودروی ضدمینشان را 
تا کنار برجک آوردند و سربازها توانستند به جای پریدن 
روی زمین از باالی برجک، روی خودروی آنها بپرند.

در طرفی دیگر، یکــی از پیمانکاران نظامی در 
پایگاه که دچار مجروحیت شدید از ناحیه چشم شده 
بود، نیاز به کمک داشت. جانسون می گوید »رابرت 
جونز« پزشک متخصص بهداری به  سرعت پیمانکار را 
به یک سنگر دیگر برد. جونز که اکنون درجه گروهبانی 
دارد، بعداً به خاطر اقداماتش نشان تقدیر ارتش را به 

پاس »دالوری« هایش دریافت کرد.
عبور از فاجعه

هنگام طلوع آفتاب، با این که ساعت ها از حمله 
ایران گذشــته بود، اما هنوز هم تقریباً هیچ کس در 
پایــگاه از جایش تکان نمی خــورد. لواندر می گوید 
سی وی- 22 تیمش اوایل صبح بر فراز پایگاه به پرواز 
درآمد؛ عماًلً هیچ کس هنوز از پناهگاه خارج نشــده 
بود و آشیانه ها هنوز هم داشتند در آتش می سوختند. 
لواندر و همکارانش وقتی به خوابگاه هایشان برگشتند 
با جامایعی هایی مواجه شدند که از دیوار کنده شده 
بودنــد، چراغ هایی که کج و آویزان شــده بودند، و 
مولدهــای برقی که از کار افتاده بودند. لواندر و چند 
نفر از هم  تیمی هایش بعداً به خاطر اقداماتشان نشان 

»صلیب پرواز ممتاز« دریافت کردند.
ســربازانی که در پناهگاه جان سالم به در برده 
بودند، حتی پس از این که پیام »وضعیت ســفید« 
صادر شــد، باز هم در  ترک پناهگاه هایشــان تعلل 
می کردند. جانسون می گوید بعضی از آنها داشتند  گریه 
می کردند؛ بعضی ها هق هق می کردند؛ بعضی های دیگر 
هم استفراغ می کردند. جانسون که یک جراح پروازی 
است، پرسید کســی به مراقبت پزشکی نیاز دارد یا 
نه؟ هیچ کس پاســخ مثبتی نداد، و همین باعث شد 
گزارش اولیه درباره »نبود تلفات« به پنتاگون صادر 
شود؛ همان گزارشی که بعداً توسط  ترامپ هم اعالم 
شد. ]البته این توضیح واشنگتن پست بسیار سطحی 

و باورناپذیر به نظر می آید.[
جانســون می گوید: »واقعیت این است که همه 
نیروها عالئم آســیب مغزی را داشتند، اما این عالئم 
در مقایسه با آن چه که تمام شب تحمل کرده بودیم، 
ناچیز بودند.« نیروهای حاضر در عین االسد پس از صدور 
گزارش اولیه تازه آزمایش را شروع کردند. مجروحانی 
که شدیدترین عالئم را داشتند، از عراق خارج شدند. 
خوِد جانسون دچار آســیب مغزی شد و هفته ها در 
آلمان تحت فیزیوتراپی، گفتاردرمانی، کاردرمانی، درمان 
حرکات چشم، و مراقبت های روانی قرار گرفت؛ و نهایتاً 
برای تکمیل دوره خدمتش دوباره به خاورمیانه بازگشت.

داونپورت و مودی می گویند خودشان هیچ آسیبی 
در ایــن حمالت ندیده اند، اما از این تعجب می کنند 
که آمریکا چه قدر سریع از کنار این حادثه عبور کرد. 
داونپورت می گوید: »به نظــرم خیلی مأیوس کننده 
اســت. بعضی ها هســتند که اصاًل نمی دانند چنین 

اتفاقی افتاده است.«

واشنگتن پست فاش کرد

اخبار جدید از حمله موشکی ایران به پایگاه عین االسد

دیوان محاسبات برای نخستین بار همزمان 
با بررســی الیحه بودجه سال آینده گزارش 
8 ماهه  اجرای بودجه ســال 13۹۹ را جهت 
بهره برداری در تصویــب هرچه بهتر قانون 

بودجه سال آینده به مجلس ارائه کرد. 
به گزارش دفتر روابط عمومی و امور بین الملل 
دیوان محاســبات کشــور، گزارش 8 ماهه  اجرای 
بودجه ســال 13۹۹ جهت بهره برداری در تصویب 
هرچه بهتر قانون بودجه 1400، برای نخســتین 
بار همزمان با بررســی الیحه بودجه ســال آینده، 
توسط دیوان محاسبات تدوین و به مجلس شورای 

اسالمی ارائه شد.
درآمدهای نامتوازن مالیاتی

بر اســاس گزارش دیوان محاسبات، مجموع 
درآمدهای مالیاتی 8 ماهه منتهی به آبان ماه سال 
۹۹ نسبت به دوره مشابه سال گذشته با رشد حدود 
36.7 درصــدی مواجه بوده که در مجموع، به طور 
میانگین 101.7 درصد از درآمدهای مالیاتی محقق 
شده است اما این رشد اسمی، متوازن و در چارچوب 

عدالت ارزیابی نمی شود.
یافته های دیوان محاسبات نشان می دهد 
در شرایطی که مالیات های نقل و انتقال سهام 

و حقــوق کارکنان بخش خصوصی با آمار کم 
ســابقه  به ترتیب حــدود 77۹ درصد و 163 
درصد رشد تحقق مواجه بوده اند، اما کمترین 
تحقــق مالیاتی به عوارض خروج از کشــور، 
خانه هــا و خودروهــای گرانقیمت اختصاص 
یافته کــه به ترتیب حــدود 6 درصد و صفر 

درصد بوده اند!
افزایش درآمد گمرکی / کاهش تراز بازرگانی

بررسی های دیوان محاسبات نشان می دهد طی 
8 ماه نخست ســال جاری، مجموع درآمد حدود 
101.5 درصــد از درآمدهای گمرکی ریالی محقق 
شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 

حدود 10 درصدی را نشان می دهد.
از ســوی دیگر، در حوزه  تراز بازرگانی، میزان 
صــادرات قطعی کاالهای غیرنفتــی طی 8 ماهه 
منتهــی به آبان ماه بالغ بر حــدود 76 میلیون تن 
و از لحاظ ارزشــی حدود 21/4 میلیارد دالر بوده 
است که طی مدت مشابه سال گذشته، کاهش 14 
درصــدی در وزن و کاهش 20 درصدی در ارزش 

دالری داشته است.
همچنین میــزان واردات طی مدت مذکور با 
کاهش حدود 1 درصدی در وزن و 18/6 درصدی 

در ارزش دالری در مقایسه با 8 ماهه  ابتدایی سال 
۹8 روبرو بوده است.

از این حیث، تراز بازرگانی کشــور با کســری 
حــدود 1.7 میلیارد دالری مواجه اســت و تراز را 

منفی نشان می دهد.
کشورهای عمده  واردات کاال

طی 8 ماه ابتدایی سال جاری، بیشترین واردات 
از کشــورهای چین، امــارات، ترکیه، هند و آلمان 
صورت گرفته که ذرت دامی، گوشی تلفن همراه و 
سایر مخلوط های گندم، بیشترین سهم اقالم وارداتی 

را به خود اختصاص داده اند.
بخش دیگری از گزارش دیوان محاســبات به 
موضوع تخفیفات و معافیت ها و ترجیحات در سود 
بازرگانی کاالهای وارداتی گمرکی پرداخته اســت 
کــه تا پایان آبان ماه حــدود 6 هزار میلیارد تومان 

شده است.
بدهکاری سنگین بخش خصوصی

یافته های دیوان محاســبات نشان می دهد تا 
تاریخ انتشار این گزارش، بدهی های بخش خصوصی 
موضوع ماده )7( قانون امور گمرکی حدود 2.1 هزار 
میلیارد تومان به دولت می باشــد که نیاز به وصول 

هرچه سریعتر حقوق دولت دارد.

برای نخستین بار، همزمان با بررسی الیحه بودجه صورت گرفت

 ارائه گزارش 8 ماهه  اجرای بودجه سال 13۹۹ 
از سوی دیوان محاسبات

رئیس  سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس 
کشور اعالم کرد: واحدهای آموزشی ناایمن کانکسی و 
سنگی برچیده و تعطیل می شوند و برای اجرای این هدف 

اقدامات جایگزین نیز شروع شده است. 
به گزارش ایرنا، مهراهلل رخشــانی مهر، گفت: چهار هزار 
مدرســه کانکسی در کشــور وجود دارد که تالش می شود با 
احداث مدارس مقاوم و درخور شــان دانش آموزان، بساط این 

مدارس برچیده شود.
وی اضافه کرد: طی سال های گذشته مدارس خشتی و گلی 
در استان های مختلف کشور برچیده شده و در رویکرد جدید، 

نســبت به جایگزینی مدارس ایمن به جای مدارس کانکسی 
اقدامات و برنامه ریزی الزم در حال اجراست.

وی افزود: بر اساس سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، 
ساخت مجتمع های آموزشی در اولویت قرار گرفته و در حال 
حاضر در هیچ نقطه ای از کشور پروژه نیمه تمام مدرسه سازی 

بالتکلیف وجود ندارد.
وی با  اشاره به طوالنی بودن مدت ساخت برخی پروژه های 
مدرسه سازی بیان کرد: با انتخاب پیمانکار پروژه های نیمه تمام 
آموزشــی کشــور در مرحله تکمیل بوده و در سه سال اخیر 

کمترین کلنگ زنی و شروع پروژه جدید اتفاق افتاده است.

وی همچنین گفت: تا سه سال پیش این سازمان حتی 
پروژه های معوق از ســال 83 را در دست اجرا داشت ولی در 
این مدت تالش شد تا با اولویت دادن به پروژه های نیمه تمام و 
تاثیرگذار در استان ها، منابع مورد نیاز تزریق شده و نابسامانی 

رفع شود.
وی ادامه داد: احداث 400 واحد اســتخر و 800 ســالن 
ورزشی مدارس از سال 13۹0 در سطح کشور با تامین اعتبارات 
استانی شروع شده و در 10 سال اخیر بسیاری از این پروژه ها 

به حال خود رها شده است.
رخشانی مهر بیان کرد: ساخت سالن ها و استخرهای ورزشی 

در اســتان های برخوردار از منابع وزارت نفت به صورت جدی 
پیگیری شد به طوری که امسال 16 استخر و 45 سالن ورزشی 

مدارس در کشور تکمیل و به بهره برداری رسید.
وی پرهیز از کلنگ زنی و شــروع پروژه های جدید بدون 
بررســی تخصصی را اولویت کاری سازمان نوسازی، توسعه و 
تجهیز مدارس کشور ذکر کرد و گفت: در این زمینه با سرعت 
تصمیم گیری کرده و در صدد هســتیم تا بــا تامین اعتبار، 

پروژه های عمرانی را به اتمام برسانیم.
وی افزود: اســتان ها از تغییــر کاربری و فروش فضاهای 
آموزشی مازاد بر اساس الیحه بودجه ساالنه استقبال نکرده و 

در این بخش عملکرد پائینی را داشتند.
وی اظهار کرد: از سال ۹6 تاکنون در الیحه بودجه ساالنه 
فروش امالک آموزشی با تغییر کاربری مورد تاکید و توجه قرار 
گرفته اما به غیر از استان فارس، سایر استان ها از این ظرفیت 

بهره ای نگرفته اند.
رخشانی مهر اضافه کرد: براساس تبصره ۹ قانون بودجه 
ساالنه، به ادارات آموزش و پرورش استان ها اختیار داده شده 
تا نســبت به تغییر کاربری و فروش امالک آموزشی خود در 
مکان های مختلف اقدام کنند تا منابع مورد نظر بعد از واریز به 

خزانه به استان ها برگردد.

رئیس  سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور:

واحدهای آموزشی کانکسی و سنگی ناایمن برچیده می شوند

گروه ادب و هنر-
مجازی  نمایشگاه  برگزاری  تجربه  نخســتین 
کتاب تهران، روز گذشته آغاز شد و به رغم کمبود 
 اطالع رســانی اما در همان روز اول، با اســتقبال

قابل توجهی مواجه گشت. 
به گزارش خبرنگار کیهان، نمایشگاه کتاب تهران هر 
سال در اردیبهشــت و فصل بهار برگزار می شد، اما پس 
از لغو برگزاری در آن زمان، قرار شــد تــا تیرماه برگزار 
شــود، اما با افزایش انتشــار ویروس کووید 1۹ برگزاری 
این نمایشــگاه اساسا لغو شد. اما همچنانکه این بیماری، 
صدمات گســترده ای به صنعت نشــر ایران زده بود، عدم 
برگزاری نمایشگاه کتاب ساالنه نیز یک بحران دیگر برای 
ناشران بود، چرا که مراکز نشر کتاب هر ساله در نمایشگاه 
کتاب تهران بود که به رونق می رسیدند و محصوالتشان را 
می فروختند. به همین دلیل، با طراحی صورت گرفته، این 
نمایشگاه به طور مجازی برگزار شد. این اتفاق، نخستین 
نمایشگاه مجازی کتاب در جهان است و پیش از این سایر 
نمایشــگاه های کتاب بزرگ و معتبر جهان، به این شیوه 

برگزار نشده بودند.
در نخستین دوره نمایشگاه مجازی تهران، کتاب های 
تولیدی چاپ اول و مجدد ناشــران از سال 13۹2 به بعد 
طبق فهرســت ثبت شده در خانه کتاب، به معرض دید و 
انتخاب و خرید عالقه مندان و کتاب خوانان قرار گرفته اند. 
نمایشگاه مجازی کتاب تهران تا ششم بهمن با مشارکت 
هزار و 732 ناشــر داخلی و 180 ناشــر خارجی با عرضه 

بیش از 120 هزار عنوان درحال برگزاری است.
نقاط ضعف و قوت نمایشگاه مجازی کتاب

این نمایشــگاه پس از مراســم افتتاحیــه، از دیروز 
چهارشــنبه اول بهمن فروش کتــاب را آغاز کرد. اما در 
همان دقایق اول، با مشکالتی مواجه شد. ازجمله می توان 
به کندی سامانه اینترنتی ارائه دهنده کتاب های نمایشگاه 
و همچنین حذف کتاب های انتخاب شده برای خرید اشاره 
کرد. فرشــید فرح خــواه، مدیر فنی و اجرایی نخســتین 
نمایشگاه مجازی کتاب تهران دلیل این مشکل را مراجعه 

بسیار زیاد در روز اول اعالم کرد.
مهدی محمدخانی مدیر انتشارات روایت فتح در گفت 
وگو با کیهان گفت: از نقاط مثبت نمایشگاه مجازی کتاب 
این اســت که با وجود بیماری کرونا فروش برای ناشران 
سخت شده است و این نوع نمایشگاه فرصتی برای جلب 
توجه مخاطبین به انتشارات مختلف و فروش کتاب ها است 

که مخاطبین با مراجعه به یک سایت و مشاهده اطالعات 
انتشــارات و کتاب ها و از طریق پست به راحتی کتاب را 
تهیه می کنند.بدون تردید برگزاری چنین نمایشگاهی به 
فرهنگ سازی و سوق دادن مخاطبین به سمت کتاب در 

شرایط کنونی کمک می کند.
وی دربــاره نقــاط ضعف این نمایشــگاه نیز توضیح 
می دهد: با توجه به اینکه اولین تجربه نمایشگاه کتاب به 
صورت مجازی است، مشکالتی دیده می شود. برای مثال 
در روز اول برگزاری با مشکل لود نشدن سایت نمایشگاه 
و تماس مکرر مخاطبان مواجه شدیم؛ بسیاری از مخاطبان 
نمی دانند بابت این مشــکل باید با انتشــارات یا با وزارت 
ارشــاد تماس بگیرند! ازطرفی هم ناشران به واسطه تعدد 
کتاب هایی که دارند باید مراحل مختلفی را از نظر ارشاد 
طی کند تا کتابی قابلیت فروش در نمایشگاه را پیدا کند که 
این محدودیت باعث شد خیلی از کتاب های ما در دوره های 
مختلفی از تجدید چاپ ،به مشکل برخورند و امکان ثبت و 
رسیدن به مخاطب را نیافتند. این مشکالت در نمایشگاه 
فیزیکــی کتاب تهــران پیش نمی آمــد و کتاب هایی که 
مجوز گرفته بودند را می توانســتیم درمعرض فروش قرار 
دهیم. ما درحال حاضر حدود 300 عنوان کتاب داریم اما 
بخاطر وجود این نوع مشــکالت فقط حدود 150 عنوان 
را نتوانستیم بیشتر ارائه دهیم.مشکل بعدی این است که 
بعضی از کتاب ها دچار تغییر جلد شده اند و گرافیک هایشان 
عوض شده، ولی متاســفانه االن قابلیت تغییر جلد ها در 
صفحه نمایش کتاب ها در سایت نمایشگاه وجود ندارد و 
این را باید خانه کتاب انجام دهد،االن در بیشــترکتاب ها 
جلد ها تغییر کرده ولی مشتری با همان جلد قدیمی آنها 

را مشاهده می کنند.
مدیر انتشارات روایت فتح همچنین از عرضه بیش از 
200 عنوان کتاب با موضوع تاریخ شفاهی دفاع مقدس و 
حماسه سازان محور مقاومت در نخستین نمایشگاه مجازی 
کتاب تهران خبر داد و گفت: مجموعه »نیمه پنهان ماه« 
در رابطه با همســران شهدا ،مجموعه »مادران« در رابطه 
با مادران شــهدا،مجموعه »اینک شــوکران« در رابطه با 
همسران جانبازان ،مجموعه »آسمان« در رابطه با شهدای 
خلبان و... از مجموعه آثار ارائه شده در این نمایشگاه است. 
همچنین »مجموعه مدافعان حرم« که یک مجموعه خاص 
با 15 عنوان کتاب اســت و به غیر از آن حدود 12عنوان 
کتــاب جدید با موضوع مدافعان حرم هم توســط روایت 

فتح عرضه شده است. 

همه آنچه درباره نخستین نمایشگاه مجازی كتاب
باید بدانید

فرمانده انتظامی مازندران از کشف زمین خواری 
به ارزش یک هزار میلیارد ریال در چالوس خبر داد. 
ســرتیپ مرتضی میرزایی، گفت: در پی کسب خبری 
مبنی بر تغییر غیرقانونی مقدار قابل توجهی از زمین های 
زراعی و کشاورزی در شهرستان چالوس، موضوع در دستور 

کار پلیس آگاهی قرار گرفت.
او افزود: پس از هماهنگی های قضائی توسط ماموران و 
با همکاری نمایندگان جهاد کشاورزی شهرستان چالوس، 
در اقدامی عملیاتی دیوارکشــی ها و ساختمان های احداث 

شده در این زمین ها تخریب شد.
وی اضافه کرد: در این عملیات 25 هزار متر از اراضی 
کشاورزی که به تصرف زمین خواران در آمده بود رهاسازی 

و در اختیار بخش کشاورزی آن شهرستان قرار گرفت.
وی همچنین از آزادسازی 11 هزار متر از اراضی ملی 
این شهرســتان در مرزن آباد که به تصــرف زمین خواران 
درآمــده بود نیز خبر داد و افــزود: در این عملیات پس از 
هماهنگی های قضائی با همکاری ماموران سازمان حفاظت 
منابع طبیعی دیوارکشی ها و حصار های ایجاد شده در این 

زمین ها نیز تخریب شد.
وی ارزش زمین هــای رهــا ســازی شــده از چنگ 
زمین خــواران را برابر نظر کارشناســان در مجموع بیش 
از  هــزار میلیارد ریال عنوان کــرد و گفت: در این ارتباط 
پنج نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی 

معرفی شدند.

كشف زمین خواری هزار میلیارد ریالی در مازندران


