صفحه 3
چهارشنبه  ۲۲خرداد ۱۳۹۸
 ۸شوال  - ۱۴۴۰شماره ۲۲۲۰۶

اخبار كشور
با ابالغ آیتاهلل رئیسی

در پرتو وحی
شگفتیهای الهی زنبور عسل
برای اندیشهورزان

«پروردگار تو به زنبور عســل وحی (والهام غریزی) نمود
که :از کوهها و درختان و داربستهایی که (مردم) میسازند،
خانههایی برگزین!»
«سپس از تمام ثمرات (و شیرهگلها) بخور و راههایی را
که پروردگارت برای تو تعیین کرده است ،به راحتی بپیما .از
درون شکم آنها ،نوشیدنی با رنگهای مختلف خارج میشود
که در آن ،شفا برای مردم است ،به یقین در این امر ،نشانه
روشنی است برای جمعیتی که میاندیشند».
نحل 68 -و 69

رهبر معظم انقالب
درگذشت همشیره دبیرکل حزباهلل لبنان را
تسلیتگفتند

حضرت آیتاهلل العظمــی خامنهای با صدور پیامی درگذشــت
همشیره سیدحسن نصراهلل دبیرکل حزباهلل لبنان را تسلیت گفتند.
متن پیام رهبر انقالب اسالمی به این شرح است:
«بسمه تعالی
جناب مستطاب حجتاالســاموالمسلمین آقای حاج سیدحسن نصراهلل
دام اعزازه
مکرمه را به جنابعالی و دیگر بازماندگان ایشان تسلیت
همشیره
درگذشت
ّ
میگویم و رحمت و غفران الهی را برای وی مسألت مینمایم.
والسالم علیکم و رحم ًْه اهلل
س ّیدعلی خامنهای ۲۱ /خرداد »۱۳۹۸

جهانگیری:

باید از عملکرد نظام
در مبارزه با فساد قاطعانه دفاع کنیم

معاون اول رئیس جمهور گفت :در مبارزه با فســاد نباید تعلل و
سســتی به خود راه دهیم و باید با جدیت در این مسیر گام برداریم و
در عین حال از عملکرد نظام در امر مبارزه با فساد قاطعانه دفاع کنیم.
اســحاق جهانگیری معاون اول رئیسجمهور در چهل و چهارمین جلسه
ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی که عصر دوشنبه به ریاست وی برگزار
شد ،بااشاره به اینکه متأسفانه شاهد تکرار فسادهای مشابه در کشور هستیم،
تصریح کرد :پروندههای فسادی که کشف و با آنها برخورد شده است نباید رها
شوند بلکه باید ضمن برخورد با موارد مختلف فساد ،رویهها و روندها نیز اصالح
شود تا از تکرار وقوع فسادهای مشابه جلوگیری شود.
معاون اول رئیسجمهور اصلیترین راه مبارزه با فساد و تخلفات اقتصادی
را شفافیت دانست و افزود :اگر فرایندها اصالح شود و عملکردها در معرض دید
عموم جامعه باشد از بسیاری تخلفات و سوءاستفادهها جلوگیری خواهد شد.
جهانگیری با بیان اینکه بخش زیادی از تخلفات و سوءاستفادهها در نظام
پولی و بانکی کشور اتفاق میافتد ،گفت :بانک مرکزی باید بهعنوان اصلیترین
دســتگاه ناظر بر عملکرد بانکهای عامل با اقتــدار کامل در انتخاب مدیران
حرفهای و اعضای هیئتمدیره بانکها که دارای صالحیت اخالقی و تخصصی
هستند عمل کند و در مبارزه با فساد و تخلفات جدی باشد.
جهانگیری همچنین با اشاره به فشارهای سنگین اقتصادی از سوی آمریکا
علیه ملت ایران خاطرنشان کرد :آمریکا  30درصد اقتصاد دنیا را در اختیار دارد
و به تعبیر خودشان جنگ اقتصادی تمام عیار علیه جمهوری اسالمی ایران به
راه انداختهاند .آنها تصور میکردند که با این فشــارها ،اقتصاد ایران به سرعت
با فروپاشی مواجه خواهد شد ،اما به فضل الهی نه تنها اهداف آنها محقق نشد
بلکه روز به روز بر اقتدار کشور افزوده میشود.
در این جلسه حجتاالســام والمسلمین محسنی اژهای ،معاون اول قوه
قضائیــه نیز با بیان اینکه ضعفها واشــکاالتی در برخی بخشها وجود دارد،
گفت :با وجود همه این ضعفها و علیرغم فشــارهای بسیار سنگین دشمنان،
اما به لطف خداوند و با همت مدیران کشــور وضعیت معیشــت و امنیت در
کشور قابل قبول است.
پزشــکیان نایبرئیس اول مجلس شــورای اســامی هم در این جلسه
با بیان اینکه ریشــه تمام مشــکالت کشــور نبود اطالعات و دادههای دقیق
برای تصمیمگیری اســت گفت :اگر بانک اطالعاتی کامل وجود داشــته باشد
تصمیمگیریها با دقت بیشــتر انجام خواهد شد و زمینه بروز تخلفات و فساد
از بین خواهد رفت.
در این جلسه که وزرای دادگستری ،اطالعات ،امور اقتصادی و دارایی ،رئیس
کل بانک مرکزی ،رئیس ســازمان برنامه و بودجه ،رئیس سازمان بازرسی کل
کشور ،رئیس کل دیوان محاسبات ،دادستان عمومی و انقالب تهران ،نمایندگان
اطالعات سپاه و نمایندگان مجلس شورای اسالمی عضو ستاد نیز حضور داشتند،
دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی گزارشی از جلسات برگزار شده
کمیته تخصصی فرادستگاهی آسیبشناسی و بازنگری در فرایندها و گلوگاههای
فسادخیز و پیشگیری از فساد مبتنی بر پروندههای مفاسد کالن اقتصادی که با
مشارکت قوای سهگانه و نهادهای اطالعاتی و امنیتی برگزار میشود ،ارائه کرد.
در این گزارش علل اصلی شکلگیری مفاسد اقتصادی در نظام بانکی مورد
آسیبشناســی قرار گرفت و ضمن تشریح پروندههای فساد در برخی بانکها،
راهکارهای پیشگیرانه برای عدم تکرار این تخلفات ارائه شد و مقرر گردید این
جلسات برای بررسی و آسیبشناسی سایر موضوعات حوزه ضد فساد نیز ادامه
یابد و راهکارهای مربوطه استخراج و در ستاد مطرح شود.
در این جلسه همچنین نماینده اطالعات سپاه نیز گزارشی از نحوه برخورد
با تعدادی از مفسدان بزرگ اقتصادی و شبکههای وابسته به آنها ارائه کرد.

وزیر ارتباطات:

 3ماهواره جدید
در دست ساخت است

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات گفت :ســه ماهواره جدید برای
ارسال به فضا در دست ساخت قرار گرفته است.
به گزارش ایرنا ،محمدجواد آذری جهرمی در حاشــیه نخستین همایش
فرصتهای سرمایهگذاری استان مازندران در ساری ،افزود :صرفنظر از شکست
یا موفقیت در ارسال ماهواره به فضا ،جمهوری اسالمی ایران توانست نام خود را
در بین  ۱۱کشور جهان در ساخت و ارسال ماهواره به فضا ثبت کند.
وی گفت :در شرایط فعلی همکاری فضایی ما با سازمان بینالمللی فضایی
و کشورهای منطقه ادامه دارد بهطوری که در سیل اخیر این همکاری توانست
به خوبی به کمک ما در برآورد میزان خسارتها و پیشبینیها در اختیار ستاد
مدیریت بحران قرار گیرد و همچنان این روند همکاری ادامه خواهد یافت.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات افزود :ما در منطقه نیز همکاریهای فضایی
بهخصوص در حوزه سنجش با برخی کشورهای منطقه از جمله آذربایجان داریم
و این کشــور این ماهواره را به صورت غیربومی در اختیار دارد و ما به دنبال
ساخت ماهواره سنجشی با این کشور هستیم.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در پاســخ به پرسش یکی از خبرنگاران
روســی حاضر در این همایش در مورد تهدیــد آمریکا مبنی بر قطع اینترنت
ایران ،گفت :اگرچه تاکنون هیچ تهدیدی از جانب این کشور برای قطع اینترنت
ایران مطرح نبوده ،ولی از تروریست اقتصادی هر امکانی قابل پیشبینی است.
جهرمی اظهار داشت :ما آمادگی الزم را در کشور در صورت قطع اینترنت
داریــم و برنامهریزی برای بهرهگیری از توانمندی داخلی برای اتصال اینترنت
داریم و مشکلی در این حوزه وجود ندارد.
ت اشیا را باعث ارتقا بهرهوری بهعنوان
جهرمی همچنین بهرهگیری از اینترن 
حلقه مفقوده در این حوزه بیان کرد و گفت :اینترنتاشیا در حوزه کشاورزی در
استان مازندران در دست اجرا قرار گرفته و وزارت ارتباطات و فناوری به دنبال
پیگیری اجرایی شدن این طرح در حوزه دامپروری در بخش کشاورزی نیز است.
وی میزان خســارتهای بالیای طبیعی ،زمان داشــت ،کاشت و برداشت
و سایر مراحل کشــاورزی را از مزیتهای به کارگیری اینترنتاشیا در حوزه
کشاورزی بیان کرده است.

قوهقضائیه ،رسیدگی به دارایی مسئوالن را کلید زد

قانون رسیدگی به دارایی مقامات ،مسئوالن
و کارگزاران جمهوری اسالمی ایران که در افکار
عمومی به قانون «از کجا آوردهای» مشهور شده
است ،ابالغ شد.
به گزارش روابط عمومــی قوهقضائیه ،آییننامه
اجرایــی ایــن قانون که دیــروز از ســوی آیتاهلل
سیدابراهیم رئیسی ابالغ شد ،با هدف افزایش اعتماد
عمومی مردم به مسئوالن جمهوری اسالمی ایران و
ارتقای سالمت اداری طراحی شده است.
براســاس ماده  1این آئیننامه ،منظور از خانواده
افراد مشــمول این قانون همســر (اعم از همسر یا
همســران دائم یا موقت) ،دختران مجرد و پسرانی
اســت که سن آنها کمتر از  25سال بوده ،مگر اینکه
ازدواج کرده یا شاغل باشند.
همچنین طبــق ماده  ،6مشــموالن این قانون
موظفند اظهار نامه دارایی اعضای خانواده را حداکثر
ظرف یک مــاه پس از پایان دوره مســئولیت خود
اعالم کنند.
براســاس ماده  8این آئیننامه ،فهرست دارایی
مقامات مســئول و اســناد و اطالعات مربوط به آن
محرمانه بوده و افشــای آن ممنوع است و مسئوالن
مشــمول این قانون میتوانند در صورت تمایل خود
این اطالعات را افشا کنند.
طبق ماده  ،12فهرســت دارایی مقامات مسئول
اعم از داخل يا خارج كشــور که باید گزارش شــود
شــامل کلیه اموال غیر منقول ،حقوق دارای ارزش
مالی ،مطالبات و دیون ،سرمایهگذاری ،اوراق بهادار،
موجودی حسابهای بانکی و هرگونه منابع درآمدی
مســتمر است که طبق این قانون باید به قوهقضائیه
گزارش شود.
همچنین قانونگذار در ماده  19مقرر کرده است
که هر مشــمولی که از اجرای این قانون سرباز زند
و داراییهای خــود را اعالم نکند و یا گزارش ناقص
ارائه نماید ،برای تعقیب کیفری به دادســتان تهران
اعالم خواهد شد تا در اجرای ماده  115قانون برنامه
پنجساله ششم اقدام قانونی به عمل آورد.
قانون «از کجا آوردهای» باالخره
اجرا خواهد شد
قانون «از کجا آوردهای» آبان سال  ۹۴در مجمع
تشخیص مصلحت نظام به تأیید نهایی رسید و یک
ماه بعد رئیسمجلــس آن را ابالغ کرد .قوه قضائیه
طبق قانون موظف بود ظرف حداکثر  6ماه آیین نامه
اجرایی قانون را تهیه و رئیسقوه آن را ابالغ کند.
امــا قوه قضائیه به علت آنچه ابهامات موجود در
قانون عنوان کرد ،قانون را اجرا نکرد .مسئوالن قضایی
وقــت معتقد بودند اجرای این قانون در عمل ممکن

نیست .حجتاالسالم منتظری دادستان کل کشور در
اســفند  ۹۶و در واکنش به انتقادها از معطل ماندن
اجرای این قانون گفته بود« :در جلسه مسئولین عالی
قوه قضائیه چند جلسه متوالی بحثهای فراوان شد
و آییننامــهای را برای اجرای این قانون در آن جمع
بررسی میکردیم و دیدیم در اجرا با مشکالت جدی
مواجه شدیم که نهایتاً با سه مشکل اساسی برخورد
کردیم و آیتاهلل آملی به این نتیجه رسید که اجرای
این قانون با این قوانین مشکالتی را ایجاد میکند».
اما با وجود مقاومت مســئوالن قضایی وقت در
اجرای قانون مشــهور به «از کجا آوردهای» ،رئیس
جدید قوه قضائیه اجرای این قانون رو جزو اولویتهای
خود قرار داد و در هفتههای اول کاری ،معاونت حقوقی
قوه قضائیه را مأمور کرد آییننامه اجرایی این قانون
را در یک مدت مشخص تدوین کند .آیتاهلل رئیسی
 ۱۰اردیبهشت  ۹۸بااشاره به تهیه آییننامه اجرایی
قانون رسیدگی به اموال مسئوالن در دستگاه قضایی
گفــت« :این آییننامه بهزودی ابالغ خواهد شــد و
معتقدیــم که با اجرای این قانــون و همکاری خود
مدیران و مســئوالنی که مشمول این قانون هستند،
این مســئوالن در برابر حاشیهها ،شایعات و مسائلی
که ممکن اســت از سوی برخی افراد یا جریانها در
مورد آنان مطرح شــود ،مــورد صیانت قرار خواهند
گرفت».
به گزارش فارس ،در شرایطی که یکی از خطوط
عملیات تبلیغی جریــان معارض ،متهم کردن کلیه
مســئوالن کشــور به فساد و القای فســاد فراگیر و
سیستماتیک است ،اجرای درست قانون رسیدگی به
اموال مسئوالنمیتواند ضمن ایجاد بازدارندگی ،سره
را از ناسره جدا کند و اجازه ندهد با تبلیغات دشمن،

مقوله فساد به همه مسئوالن تعمیم داده شود.
عالوهبر این ،اجرای دقیق قانون مانع از آن خواهد
شــد که افرادی ضمن قرار داشتن در سطوح باالی
مدیریتــی ،همزمان خود یا فرزندان و نزدیکانشــان
بتوانند با استفاده از رانت مسئولیت و تعارض منافع،
ثروتهای نجومی کسب کنند.
افکار عمومی میپرســند چطور یک شخص که
همواره در سطح وزیر یا معاون وزیر بوده است ،صاحب
مستقیم یا غیرمستقیم دهها شرکت و ثروت آنچنانی و
چندین میلیاردی میشود؟ با اجرای درست این قانون
هم میتوان از بسیاری تخلفات احتمالی پیشگیری
کــرد و هم میتوان به ابهامات موجود پاســخ داد و
هم مسئوالن پاکدســت برای مردم بیش از گذشته
شناخته میشوند.
گفته میشود ،در آییننامه اجرایی قانون رسیدگی
به اموال مسئوالن تأکید شده است که حتی مسئوالن
سابق نیز موظفند فهرست دارایی اعضای خانوادهشان
را در بازه زمانی ابتدا و انتهای مسئولیت اعالم کنند.
چه کسانی مشمول این قانون میشوند؟
طبق ماده  ۳این آئیننامه ،تقریباً همه مسئوالن
کشور مشمول این قانون خواهند شد.
عالوهبر مشــموالن اصل  ۱۴۲قانون اساسی که
میگویــد« :دارایی رهبر ،رئیسجمهــور ،معاونان
رئیسجمهور ،وزیران و همســر و فرزندان آنان قبل
س قوة قضائیه رسیدگی
و بعد از خدمت ،توسط رئی 
میشود که بر خالف حق افزایش نیافته باشد» ،در
قانون رسیدگی به اموال مسئوالن ،افرادی همچون
نمایندگان مجلس خبرگان رهبری ،اعضای مجمع
تشــخیص مصلحت نظام ،مقامات منصوب از سوی
رهبری ،اعضای شورای نگهبان ،نمایندگان مجلس

شــورای اسالمی و معاونان رئیسمجلس و مدیران
کل مجلــس ،معاونان رئیسقوه قضائیه و رؤســای
سازمانها و دستگاههای وابسته به این قوه و معاونان
و مدیران کل آنان ،دادستان کل کشور ،رئیسدیوان
عالی کشــور و رئیسدیوان عدالت اداری و رؤسای
کل دادگستری استانها و معاونان همه آنها و سایر
دارندگان پایه قضائی ،مشاوران سران سه قوه ،رؤسای
دفاتر سران سه قوه ،مجمع تشخیص مصلحت نظام و
مجلس خبرگان رهبری ،دستیار ارشد رئیسجمهور،
معاونان وزرا ،مدیــران کل و همترازان آنها ،دبیران
شورای عالی امنیت ملی ،مجمع تشخیص مصلحت
نظام ،هیئت دولت ،شورای عالی انقالب فرهنگی و
س و دادستان دیوان
شورای عالی فضای مجازی ،رئی 
محاســبات کشــور ،معاونان آنان و اعضای هیئت
مستشاری،رئیس ،قائممقام ،معاونان و دبیرکل بانک
مرکزی جمهوری اســامی ایران ،رؤســا و معاونان
سازمانها و مؤسســات دولتی ،نهادها و مؤسسات
عمومی غیردولتــی و مدیران کل آنها ،فرماندهان
و مسئوالن نیروهای مسلح از درجه سرتیپ تمام و
باالتر و همترازان آنها و رؤسای کالنتریها ،مدیران
عامل ،اعضای هیئتمدیره بیمهها ،بانکها و مؤسسات
مالی و اعتباری دولتی و شرکتها و مؤسسات وابسته
به آنها ،رؤســای مناطق و رؤســای شعب ارزی و
ویژه و سرپرســتهای مناطق ،رئیسسازمان بورس
و اوراق بهــادار و معاونان وی ،رؤســای بورسهای
تخصصی ،مناطق و فرابورس،رئیسو اعضای هیئت
عامل صندوق توســعه ملی ،اســتانداران و معاونان
آنان ،فرمانداران ،شــهرداران و اعضای شورای شهر
تمام شــهرها و شــهرداران مناطق کالن شهرها و
معاونان آنها ،ســفرا و کارداران ،سرکنســولها و
مســئوالن حفاظت منافع و رؤسای نمایندگیهای
جمهوری اسالمی ایران در خارج کشور ،نمایندگان
دولت در مجامع عمومی ،هیئتمدیره ،هیئت امناء و
مدیرعامل شرکتها و مؤسسات دولتی یا وابسته به
دولت و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی ،اعضای
هیئتمدیره و مدیرعامل و بازرســان مناطق ویژه و
س کل گمرک
مناطق آزاد تجاری و معاونان آنان ،رئی 
و معاونان وی و مدیران کل گمرک و رؤسای گمرکات
کشور -رئیسسازمان امور مالیاتی کشور ،معاونان،
مدیران کل و سرممیزین مشمول این قانون میباشند.
س قوه قضائیه موظف است دارایی
همچنین رئی 
خود ،همســر و فرزندان تحــت تکفل خود را قبل و
بعد از خدمت به مرجعی که رهبری تعیین میکند،
اعالم نماید.
قائممقام مقاماتی که طبق مقررات دارای قائممقام
هستند ،مشمول این قانون میباشند.

شبکه خبری آلمانی گزارش داد

وزیرخارجه آلمان دست خالی به ایران آمد
و دستخالی هم برگشت

یک شــبکه خبری آلمانی در تحلیل ابعاد سفر
اخیر وزیر امور خارجه آلمان به ایران نوشت که وی
چیزی برای عرضه کردن به ایران نداشت و در عوض
چیزی هم به دست نیاورد.
شبکه خبری آلمانی دویچه وله در گزارشی درخصوص
ســفر اخیر وزیر خارجه آلمان به ایران نوشت :سفر هایکو
ماس به ایران این موضوع را هم روشن کرد که نقش اروپا
در غرب آســیا چندان مؤثر نیست بااینحال این اقدامات
دیپلماتیک همچنان مهم هستند.
معجزهای رخ نداد!
پسازآنکــه این مقام آلمانی در نشســت خبری روز
دوشــنبه با ظریف ،بهجای پاســخ در مــورد عدم اجرای
تعهدات برجامی از ســوی کشــورش ،مدعی شد که ما
نمیتوانیم معجزهای داشته باشیم ،دویچهوله هم نوشت:
«هیچ معجزهای برای تهران رخ نداد و این یعنی کاری برای
حفظ توافق هستهای انجام نشد!»
اروپاییها چیزی برای عرضه ندارند
به گزارش فارس ،این شــبکه خبری در ادامه نوشت
که «ماس برای رهایی از تحریمهای مالی آمریکا ،بیشــتر
از کانال مالی با ایران موســوم به اینســتکس که مدنظر
اروپاییهاست ،کار دیگری نمیتواند بکند و این در شرایطی
اســت که تاکنون حتی یک تبادل مالی هم بهوسیله این
کانال انجام نشــده اســت .اروپاییها ...نمیتوانند روابط
بازرگانی و تبادل کاال با ایران داشته باشند».
ماس :ایران غنیسازی بیشتری صورت ندهد
همچنین گفتنی است پس از دیدار روز دوشنبه ظریف
و هاس ،وزیر خارجه کشورمان در پیامی در توییتر نوشت:
«گفتوگوهای صریحی با هایکو ماس انجام شد .از اذعان
آلمان به این موضوع که اقدامات عملی برای اطمینان یافتن
از بهرهمندی اقتصادی ایــران برای حفظ برجام ضروری
است ،اســتقبال میکنیم .ما موافق هستیم که گفتوگو
میان کشورهای منطقه ضروری است اما جنگ اقتصادی
دونالد ترامپ دلیل تمامی تنشها است».
هایکــو ماس هــم در بدو ورود به آلمان ،ســفر خود

را مثبت توصیف کرد .وی در گفتوگو با شــبکه خبری
 ARDگفت« :من میتوانم تصویر روشنی را از مذاکرات
نهفقط در ایران بلکه در تمامی منطقه یعنی اردن ،امارات
متحده عربی و بغداد ترســیم کنــم .هیچکدام از طرفها
نمیخواهند که درگیریها و تشدید تنشهای موجود در
منطقه به جنگ منتهی شود .اگر همه و آمریکا بخواهند،
باید گفتوگو کرد و زمان دیپلماسی است .این اولین قدم
بود .به استکهلم میروم و آنجا با همتای ژاپنی خود مالقات
میکنم .چهارشنبه هم با آمریکاییها صحبت خواهم کرد.
ما با هم گفتوگو میکنیم و میکوشیم که تنش را کاهش
دهیــم .یک بحران نظامی در منطقه به یک فاجعه منجر
خواهد شد».
وزیر خارجه آلمان در ادامه درباره آینده توافق هستهای
با ایران و موضع تهران در زمینه غنیســازی اورانیوم در
پایان ضرباالجل ایران هم گفــت« :امیدواریم که ایران
غنیسازی بیشتری صورت ندهد و نهتنها آلمان بلکه اروپا
در توافق هستهای حضور دارند و میخواهند که کانال مالی
را به کار بیندازند ...و انتظار دارند که ایران هم به تعهدات
خود پایبند باشد و بیشتر از میزانی که در توافق هستهای
پیشبینی شــده است ،اورانیوم را غنی نکند و اگر همه به
تعهدات خودشان عمل کنند در این صورت میتوان توافق
را حفظ کرد؛ توافقی که برای امنیت اروپا خوب است».
ماس :امیدواریم اینستکس عملیاتی شود
بااینکه از سویی یک ســال از خروج آمریکا از برجام
گذشته و از سوی دیگر بیش از یک ماه از ضرباالجل 60
روزه ایران به طرف اروپایی سپری شده است اما هایکوماس
در این گفتوگو در پاسخ به سؤالی درخصوص کانال مالی
ویژه اروپا موسوم به اینستکس صرفاً اظهار امیدواری کرد
و گفت« :امیدواریم طی هفتههای آتی این کانال عملیاتی
شود .به این وســیله میتوان بهعنوان مثال (هزینه) دارو
پرداخت و (دارو) به ایران منتقل شود .این گامی مهم است...
هــر کاری بتوانیم ،میکنیم تا بدون آمریکا به تعهداتمان
عمل کنیم و از ایران هم انتظار داریم که به تعهداتش عمل
کند تا بتوان توافق هستهای را حفظ کرد».

معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت با بیان
اینکه سکوی گازی فاز  14پارس جنوبی راهی
دریا شد ،گفت :این سکو کامال با اتکا به ظرفیت
داخلی ساخته شده است و با اتصال آن به پارس
جنوبی ،حجم عظیمی به ظرفیت تولید گاز و
انرژی کشور افزوده میشود.
توگو بــا فارس در
محمــد باقر عالــی  ،در گف 
ب سپاری
بندرعباس بیان کرد :عملیات حمل و به آ 
سکوی سوم فاز  ۱۴پارس جنوبی شروع شده و ارزش
این سکو بیش از  ۱۵۰میلیون دالر است.
وی ادامــه داد :این پــروژه نمونه بارز توانمندی
داخلی و خودباوری و اقتصاد مقاومتی است.
عالــی افزود :با توجه به شــرایط خاص تحریم،
بیشترین حجم بومیســازی را در سکوهای فاز ۱۴
پارس جنوبی داشــتهایم و کلیــه عملیات طراحی،
مهندســی و ســاخت سکو به وســیله مهندسان و
متخصصان ایرانی انجام شده و در بخش تجهیزات و
لوازم مورد نیاز بیش از  ۶۰درصد از داخل کشور تهیه

شده است که رکورد بسیار مناسبی است.
معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت تاکید کرد:
مدت زمان ســاخت این ســکو نسبت به سفارشاتی
که در ســالهای قبل به خارجیها داده شــده بود،
بسیار کمتر بوده و از این جهت هم رکوردزنی شده؛
همچنین زمان راهانــدازی از نصب تا خروج گاز ۲۶
روز پیشبینی شده است.
وی تصریح کرد :با بهرهبرداری کامل این سکو در
فاز  ۱۴پارس جنوبی استخراج روزانه  ۵۰۰میلیون متر
مکعب گاز ترش ۲۵۰ ،هزار بشکه میعانات و ۱۰۰تن
گوگرد به توان تولید گاز و انرژی کشور افزوده میشود.
معاون وزیر صنعت معدن و تجارت اظهار داشت
 :مجموع سازه و متعلقات شامل سکو و پل و مشعل
حدود  ۷هزار تن و وزن سکو بیش از  ۲۵۰۰تن است.
عالی خاطرنشــان کرد :این ســکو که دیروز در
بندرعباس آبسپاری شد ،بعد از طی مسیر در ۵۰۰
کیلومتر دریایی در خلیجفارس به تاسیســات پارس
جنوبی الحاق خواهد شد.

تحریم نهاد متناظر «اینستکس»!
هنوز  24ساعت از دیدار ماس و ایران نگذشته بود که
فارس به نقل از بلومبرگ گزارش داد« :دولت ترامپ در حال
بررسی تحریم بخش مالی ایرانی رابط مبادالت بشردوستانه
ایران با اروپاســت؛ اقدامی که احتماالً باعث پایان یافتن
حیات اقتصادی و بشردوســتانهای خواهد شد که فرانسه،
آلمان و انگلیس به دنبال ایجاد آن برای ایران هستند.
به گفته یک منبع آگاه که نخواست نامش فاش شود،
اقدامات آمریکا ،سازوکار ویژه تجارت و تأمین مالی ()STFI
که ایران بهعنوان نهاد متناظر اینستکس ایجاد کرده است،
هدف خواهد گرفت.
این مقــام آگاه توضیح داد :ســازوکار ویژه تجارت و
تأمین مالــی ( )STFIدر اصل امتداد بانک مرکزی ایران
است که قب ًال تحت تحریمهای آمریکا قرار گرفته و حداقل
تضمینهای جهانــی در برابر پولشــویی و تأمین مالی
تروریسم را اجرا نکرده است».
به نظر میرسد تقسیمکار بین اروپا و آمریکا و ایفای
نقش هرکدام در ســناریوی پلیس خوب و پلیس بد بیش
از پیش نمایان شده است؛ از طرفی وزیر خارجه آلمان به
ایران آمده و مدعــی تمایل به همکاری و باقی ماندن در
برجام و عملیاتی شدن اینستکس میشود و از سوی دیگر
آمریکاییها از تحریم نهاد متناظر اینستکس خبر میدهند!
تحریم اینستکس
یعنی شکست دیپلماسی اروپا
در واکنش به خبر بلومبرگ درباره تالش آمریکا برای
تحریم نهاد مالی متناظر ایرانی اینستکس بود که حمید
بعیدینژاد ،ســفیر جمهوری اســامی ایران در لندن در
صفحه توییترش نوشت« :بنا به گزارش خبرنگار بلومبرگ،
آمریکا در حال بررســی تحریم نهــاد مالی متناظر ایرانی
اینستکس است .با این تحریم ،اینستکس عم ًال نابود شده
و دیپلماسی اروپا به شکست کامل میرسد .امید که حاال
همه متوجه شــوند که بزرگتریــن تهدید علیه برجام و
امنیت منطقه سیاست تروریسم اقتصادی آمریکا علیه ایران
است».

حرفهای تکراری واشنگتن
در همین حال و در ادامه راهبرد «فشــار حداکثری»
آمریکاییهــا با تاکتیــک «مذاکره» ،مــورگان اورتگاس
ســخنگوی وزارت خارجه ایاالت متحده بامداد سهشنبه
اعالم کرد که «تنها راهحل پایان بحران با ایران دستیابی
به توافق هستهای جدید با تهران است».
وی در ادامه گفت« :تهدیدات اخیر ایران درباره عدم
پایبندی به تعهدات خود در توافق هستهای ،گامی بزرگ
در مسیریاشتباه است».
اورتگاس همچنین در ادامه هشدار داد که «واشنگتن
هر شرکتی که چه در بخش نفتی و چه در دیگر بخشها از
فعالیتهای ایران حمایت مالی کند ،مجازات خواهد کرد».
الوروف :منتظر نتیجه سفر ماس
به تهران هستم
تســنیم به نقل از خبرگزاری روسی نووستی گزارش
داد ،سرگئی الوروف وزیر امور خارجه روسیه روز گذشته
در سخنرانی خود در نشست علمی و بینالمللی «مطالعات
پریماکوف» در مسکو ،اقدامات آمریکا در برخورد با ایران
را محکوم کرده و یادآور شد که «تحریمهای یکجانبه و
جنگ تجاری آمریکا علیه سایر کشورها ،روشی برای رقابت
ناعادالنه اقتصادی است که آشکارا مغایر با قوانین سازمان
تجارت جهانی است».
الوروف در این نشســت گفت« :در رابطه با دورنمای
حفظ برنامه جامع اقدام مشــترک (برجام) باید بگویم که
این مسئله در بسیاری از جهات به گامهای بعدی کشورهای
اروپایی بســتگی خواهد داشت و در این رابطه من شخصاً
منتظر نتیجه سفر هایکو ماس وزیر امور خارجه آلمان به
تهران هستم».
وزیر خارجه روسیه اضافه کرد« :متأسفانه برخی شرکای
غربی ما خواستار آن هستند که ایران مرتکباشتباهی شده
و اقدامی را در خارج از تعهداتش در چارچوب برجام انجام
دهد .چنین اقدامی دســت غربیهــا را در رابطه با عدم
اجرای تعهداتشــان باز خواهد گذاشت و نتیجه آن باعث
تأسف خواهد شد».

سکوی گازی فاز  14پارس جنوبی راهی دریا شد

هدیه به خوانندگان

حضرت امام خمینی(ره) :با اتکاء به تعالیم عالیه اســام
و ایمــان ما به مبادی بود که با دســت خالی بر همه قوای
شیطانی غلبه کردیم.

اخبار ادبی و هنری
انتشار یک کتاب
با ترجمه رهبر معظم انقالب

ســید قطب و با ترجمه رهبر معظم انقالب
کتاب «فی ظالل القرآن» اثر ّ
اسالمی منتشر شد.
ای(مدظلّهالعالــی) که خود از کودکی با
حضــرت آیتاهللالعظمی خامنه
ّ
قرآن کریم ،انس داشتهاند پس از بهرهگیری از معارف این کتاب عزیز در دوران
طلبگی ،به نشر این گنجین ه گرانبها پرداختند.
این کتاب ،بیش از آنکه یک کتاب تفســیر باشــد ،کتابی است که درباره
نحوه بیان الهی و زیباییهای لفظی و معنوی قرآن ،تناسب آیات با یکدیگر و
برخی مصادیق معاصر آیات ،بحث میکند.
سن  30سالگی) ترجمه این اثر را آغاز
آیتاهلل خامنهای در ســال (۴۸در ّ
میکنند و شــایان ذکر اســت که مقداری از آن را در زندانهای ستمشاهی
انجام میدهند.
کتــاب حاضر ،از ابتدای قرآن کریم تا آیه  ۱۸۲ســوره مبارکه بقره را در
بر داردّ .
معظ ٌمله پس از اتمام جلد ا ّول ترجمه کتاب ،باخبر میشــوند که این
کتاب از ســوی مرحوم احمد آرام ،در حال ترجمه است و لذا از ادامه ترجمه
خودداری میکنند.
قلم مترجم کتاب ،بسیار روان است و این مطلب بر زیبایی کتاب میافزاید.
به فراخور مطلب ،در مواردی پاورقیهایی با امضای مترجم ،درج شده است که
یا توضیح متن مؤلّف و یا نقد او است.
براساس تقسیمبندی مؤلّف کتاب ،مجلّد موجود از  ۱۲بخش تشکیل شده
مقدمه بهطور مبسوطی از قرآن کریم و استفادههایی که از این کتاب
است .در ّ
مقدمه در ضمن یک درس ،از سوره
میتوان کرد ســخن گفته اســت .پس از ّ
حمد ،بحث شده اســت .درس بعدی ،بیان ویژگیهای سوره بقره است و در
ادامه با تقســیم آیات همســیاق جزء ا ّول قرآن کریم در شش درس و تنظیم
آیات همداســتان جزء د ّوم در چهار درس کتاب به پایان میرسد .عالوهبر این
یازده بخش ،در ابتدای جز د ّوم نیز ،توضیحاتی درباره مفاد این جز داده شده
است.
در چاپ حاضر ،متن تصحیح شــده و منابع مورد اســتناد کتاب ،تحقیق
مجدد شــده و در مواردی نیز منابعی جدید اضافه شده است .همچنین برای
ّ
بهرهمندی بیشــتر مخاطب محترم از محتویات کتاب ،تیترهای کنار متنی و
نمایههای مختلف در پایان کتاب ،درج شده است.

دور زدن قانون توسط وزارت ارشاد
به سود پخشکننده ابتذال!

وزارت ارشاد نه تنها به آییننامههای مدون خود عمل نکرده بلکه در این
فصــل از نمایش یکی از دفاتر پخش برخــاف آئین نامه ،دو فیلم را همزمان
روی پرده دارد! به گزارش مشــرق ،در پرونده فیلم «رحمان  »۱۴۰۰دستگاه
ارزشیابی و نظارت در سینمای ایران جلوی نمایش نسخهای از فیلم که ممیزی
در آن به درستی اعمال نشده بود گرفت .با توجه به اینکه باالخره صاحبان اثر
به تخلف خود اذعان داشتند انتظار میرفت وزارت ارشاد به درستی به قوانین
و آییننامههای مصوب شده احترام گذاشته و آنها را اجرایی کند.
در مــاده  ۱۸آییننامه «آییننامه نظارت بر نمایش فیلم» مصوب ســال
 ۱۳۸۲صراحتاً تأکید شــده« :هر کس در موقع نمایش فیلم ،خودســرانه به
حذف قسمتی از فیلم یا الحاق و افزودن صحنههایی که در موقع صدور پروانه
از طرف مراجع ذیصالح حذف شــده اقدام نماید و یا صحنههایی از فیلم را
در موقــع تقاضای صدور پروانه نمایش خــود ،از متن فیلم خارج کرده و این
صحنهها را بعد از صدور پروانه به متن فیلم اضافه کند» در مرحله اول «پروانه
نمایش فیلم» و در صورت تکرار «پروانه کسب متقاضی و نمایشدهنده» لغو
خواهد شد .نکته جالب درباره این ماده تأکید بر پیگرد قانونی «کلیهاشخاص
متخلف» و اعمال «مجازات قانونی» در کنار لغو پروانه است .از سوی دیگر در
بخشی از آییننامه ارشاد درباره فعالیت «سازمانهای پخش و توزیع فیلم» هم
در جدول مرتبط با مجازات و تخلفها تأکید شده است که مجازات «پخش و
عرضه فیلم فاقد مجوز» حداقل «تعلق  ۶ماهه» دفتر پخش است.
جالب اســت که وزارت ارشــاد نه تنها به آییننامههای مدون خود عمل
نکرده بلکه در این فصل از نمایش (عید فطر) دفتر پخش متخلف ،دو فیلم را
در بهترین فصل اکران همزمان روی پرده دارد و از سوی دیگر مدیرعامل این
دفتر که خود یکی از ذینفعان حوزه توزیع و پخش فیلم در سینما است و از
او بهعنوان مرجع اکران نام برده شــده در راس هیئت شورای عالی اکران قرار
دارد و از سوی حسین انتظامی حکم حضور در این شورا را دریافت کرده و در
جلسات به صورت مستمر حاضر میشود.

پخش مستند رادیویی زندگی حمید سبزواری
در رادیو معارف

برنامه «پنجره» همزمان با سالروز درگذشت حمید سبزواری با شرح حال
زندگی این شاعر انقالب اسالمی از رادیو معارف تقدیم شنوندگان میشود.
به گزارش خبرنــگار کیهان ،این برنامه امروز چهارشــنبه  22خردادماه
درسالروزدرگذشت استاد حمید سبزواری ،شاعر پیشکسوت انقالب اسالمی،
به شرح زندگی و فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی این شاعر میپردازد.
گفتنی است شعرهای بلند زندهیاد سبزواری ,زبان گویای انقالب اسالمی
و دفاع مقدس است و پیشواز آمدن امام خمینی(ره) به کشور را با مشهورترین
سرودهاش «خمینیای امام» در اذهان مردم ایران جادوانه کرده است .برنامه
«پنجره» از شنبه تا پنجشنبه از رادیو معارف پخش میشود.

سریال «ملک سلیمان» تولید میشود

کارگردان فیلم ســینمایی «ملک سلیمان» از ساخت نسخه سریالی این
فیلــم خبر داد« .شــهریار بحرانی» به فارس گفت :بعــد از تولید حجاب راه
رســتگاری تمرکزم را روی سریال «ملک سلیمان» گذاشتم و دوست دارم تا
درباره بحث حجاب دوستان دیگرم ورود پیدا کنند و کارهای جدیدی بسازند.
بحرانی درباره اهمیت ساخت سریال « ُملک سلیمان»،گفت :در ابتدا که
فیلم سینماییاش را ســاختیم ،قرار بود تا نسخههای دیگر سینماییاش هم
ساخته شــود اما به خاطر سختی کار و استفاده از جلوههای ویژه سهبعدی و
اســتفاده از امکانات فراوان ،مورد حمایت سینما قرار نگرفتیم .طبق هدایتی
که مدیران کردند ،به ســمت تلویزیون رفته و در حال مذاکره هستیم تا ادامه
داستان را در قالب سریال بســازیم .همچنین در ابتدای این سریال از نسخه
سینمایی پخش شده نیز استفاده میکنیم.
وی بااشاره به اینکه « ُملک سلیمان» جزو یکی از  10فیلم پرفروش ایرانی
اســت و ضمن بیان توضیحی درباره قصه اصلی این ســریال ،نیز بیان داشت:
بحث اصلی این سریال ُملک و حکومتداری الهی و الگویی است .داستان این
ســریال از نظر زمانی کمی عقبتر از نسخه سینمایی است و از زمان طالوت
و داوود نبی(ع) آغاز میشــود که داوود نبی باید مسائل مربوط به حکومت را
حل و فصل کند و این الگو در زمان حضرت ســلیمان پیاده میشود و اینکه
حاکم طوری رفتار کند تا مردم جامعه خود را به تعالی و رشد باالیی برسانند.
کارگردان ســریال «مریم مقدس» ادامه داد :نتیجــه کار داوود در زمان
حضرت ســلیمان بروز پیدا میکند و تا جایی پیش میرود که به برج آبگینه
میرســد .همچنین باید این را یادآور شوم که سبک زندگی در سریال « ُملک
سلیمان» راهکار نجات انسان امروزی از سبک زندگی یهودی آمریکایی است
و در گام دوم انقالب ،پیام اصلی و نقطه عطف نجات فرهنگی ما در بازگشت به
ُملکداری الهی است که در زمان سلیمان(ع) برپا شده است.

مدل بدنام خارجی
در فیلم ایرانی چه میکند؟

یک پروژه ســینمایی در ســکوت خبری ،پذیرای یــک مدل عکسهای
غیراخالقی بود .این بازیگر که به ســختی میتوان عکسی قابل انتشار از وی
پیدا کرد ،سالهاست که بهعنوان مدل عکسهای مستهجن فعالیت میکند و
حتی صفحه شخصی وی نیز مملو از چنین تصاویری است.
اســتفاده از بازیگران خارجی امری مرسوم در سینمای ماست؛ بهویژه در
تولیدات مشترک بین ایران و دیگر کشورها ،شاهد حضور بازیگران غیروطنی
هستیم .اما مشــخص نیست که سازمان سینمایی وزارت ارشاد چگونه مجوز
بازی یک مدل غیراخالقی را در فیلمی داخلی داده است؟
گفتنی است ،کارگردان این فیلم سالها قبل بهعنوان هنرجویی مذهبی
و ارزشی ،با بهره از امکانات برخی از نهادها فیلمساز شد .اما سالهاست که به
ساخت فیلمهای سخیف و «هندی» مشغول است و در تازهترین فعالیت خود
نیز همکاری با مدلی بدکاره را پذیرفته است.

