
w w w . s h a h r v a n d - n e w s p a p e r. i r

2

صاحب امتياز: جمعيت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران
مدیرمسئول: اسماعيل رمضانی

www.shahrvand-newspaper.ir

دفتر مرکزی: تهران ،  فلکه د       وم صاد       قیه- ابتد       ای  بزرگراه 
محمد       علی جناح-  کوچه شهید        طاهریان، شماره 24
کد       پستی:1481635353- فكس: 44956100

تلفن : 44956101-8 
چاپ: هنر سرزمین سبز- تلفن: 66818168
شبکه توزیع فروش : شرکت نشر گستر امروز

تلفن: 54081000 
تلفن سازمان آگهی ها: 44956200-2  

فكس:44956107  سامانه پیامکی: 5000262662
میثاق نامه اخالق حرفه ای روزنامه شهروند را در سایت بخوانید
http://shahrvand-newspaper.ir/Misagh_Name

instagram.com/Shahrvand-Newspaper

عضو  انجمن  صنفی مدیران رسانه  و شرکت تعاونی مطبوعات کشور

رویداد

مسعود سلطانی فر روز گذشــته به دیدار دکتر روحانی، 
رئيس جمهوری رفــت. وزیر ورزش و جوانــان ضمن ارایه 
گزارشــی از عملکرد وزارت ورزش و جوانان در  سال ۱۳۹۷ 
ازجمله موفقيت تيم  ملی فوتبال در جام جهانی، درخشش 
کاروان های ایران در بازی های آسيایی و پاراآسيایی، المپيک 
جوانان، حضور باشــگاه های ایران در ليگ قهرمانان آسيا، 
صعود بسکتبال به جام جهانی و مقام های قهرمانی جهان 
و آسيایی در رشته های کشتی، ووشو، وزنه برداری، کاراته، 
شطرنج، تکواندو، جودو و دو و ميدانی، برنامه ورزش کشور 
را برای کسب سهميه و حضور مقتدرانه ایران در بازی های 
المپيک و پارالمپيک و توسعه زیرساخت ها و تکميل اماکن 

ورزشی ارایه کرد.
 در این دیدار یک ســاعته، رئيس جمهوری با قدردانی از 
مجموعه وزارت ورزش و جوانان و دستگاه های مرتبط گفت: 
»انتظارم حضور مقتدرانه کاروان ایران در بازهای المپيک و 
پارالمپيک است و افتخارات ورزشکاران و قهرمانان شادی 
ملی را به همراه دارد.« روحانی با ابراز رضایت از رشد ورزش 
زنان در مسابقات اخير گفت: »توســعه ورزش همگانی و 
حمایت از ورزش زنان از برنامه های مهم دولت تدبير و اميد 
است و تأکيد من اســتمرار و تقویت این مسير برای این دو 
بخش است.« رئيس جمهوری در بخش دیگری از سخنان 
خود گفت: »موفقيت  همه قهرمانان موجب شــادکامی و 
اعتالی نام ایران عزیز نزد جهانيان است و رشته هایی مانند 
کشتی، وزنه برداری، تکواندو و کاراته در المپيک آینده وظيفه 
مهمی پيش رو دارند و انتظار مدال های خوشرنگ را از آنها 

داریم.«
روحانی موفقيت های فوتبال و تيم های باشگاه های ایران 

را هم در عرصه رقابت های جهانی و آسيایی مورد توجه قرار 
داد و گفت:   »باید خيال مردم از بابت تيم  ملی فوتبال و آینده 
آن راحت باشــد و توقع دارم تيم اميد ایران بعد از سال ها به 
المپيک آینده راه پيدا کنــد و پيروزی های اخير تيم های 
باشگاهی هم موجب شــادی حداقل نيمی از مردم شد.« 
رئيس جمهوری همچنين با تأکيد بر حفظ حدود شرعی و 
فرهنگی توسط قهرمانان ملی گفت:   »حضور قدرتمندانه و 
باعزت در مسابقات بين المللی برای ارتقای وحدت ملی بسيار 
مهم است و وزارت ورزش و جوانان و کميته ملی المپيک در 

این مورد تمام توان حمایتی خود را به کار بگيرند.«
روحانی با اشاره به نقش جوانان در سيل اخير با تشکر از 
اقدامات وزارت ورزش و جوانان ازجمله در اختيار قراردادن 
بيش از یک هزار مکان ورزشــی برای ســيل زدگان گفت: 
»روحيه جهادی و کمــک در نزد جوانان و ســازمان های 
مردم نهاد بسيار ارزشمند بود و بایستی این حضور تقویت 
شود و موضوع مهم مهارت آفرینی و حضورشان در مناطق 
محروم و روســتایی و مرزی مد نظر مدیران این بخش قرار 

گيرد.«

 رفتارهای اخیر رسانه ملی
 و راه حلی به نام

شبکه های خصوصی
سیاوش باقی| اتفاقاتی که در صداوسیما شاهدیم، 
بیش از همیشــه آســیب های غیبت شــبکه های 
خصوصــی را یادآوری می کند. مطالبــه ای که هر از 
چندی از سوی کسی مطرح می شــود اما با گذشت 
زمان به فراموشی سپرده می شود؛ اما چرا می گوییم 
شرایط امروز لزوم داشتن شــبکه های خصوصی را 
به یادمان مــی آورد؛ به یاد بیاوریم که ســیما مثل 
بســیاری از تصمیمات و رفتارهایی که در گذشــته 
داشــته، توجهی به درخواست مخاطبان خود نکرده 
اســت. این بی توجهی جز در فضایی غیــر رقابتی 
امکان پذیر نیســت. غیر ممکن بود که رســانه ملی 
خطر از دســت دادن مخاطبانش و ســپردن آنها به 
رسانه های دیگر را پشــت گوشش احساس کند و به 
این راحتی بهترین محصوالت خــود را حذف کند. 
شــاید بگوییم این کوتاهی قبال اتفاق افتاده اســت؛ 
زمانی که شــبکه های اجتماعی و پیام رسان ها به راه 
افتادند و صداوسیما بخشی از کارکرد خود را از دست 
داد و به چشم دید که چه از جنبه اطالع رسانی و چه 
سرگرمی سازی دارد عقب می افتد. بعدتر شبکه های 
ماهواره ای از راه رسیدند و با وجود همه ممانعت ها و 
بگیروببندها آنتن های ماهــواره ای مثل قارچ تکثیر 
شــدند و تصاویری که خارج از مرزها تولید و ارسال 
می شد، باز هم بخشــی از سهم صدا وسیما را گرفت. 
بعد نوبت سریال های شــبکه خانگی رسید تا نشان 
دهد که مردم چه نیازی به پرکردن اوقات فراغت خود 
دارند و چقدر حاضرند برای آن هزینه کنند؛ کاری که 
ظاهرا صداوسیما نتوانسته بود از پس آن بربیاید و با 
بدسلیقگی و خط قرمزهای پرتعداد و خفه کننده کار 
را برای خود سخت کرده بود اما همه اینها باعث نشده 
است که بی تدبیری ها کم شود و رسانه ملی همچنان 
با اتکا بر انحصاری کــه دارد، می تواند هــر برنامه و 
مجری را که نمی پســندد، کنار بگــذارد و هر که را 
خوشش می آید در قالب برنامه هایش بگنجاند. چنین 
شرایط ناسالمی فقط با فراهم شدن رقابتی حرفه ای 
می توانست تغییر کند؛ زمانی که یک برنامه ساز حق 
انتخاب می داشت و می توانســت با هر رفتار ناصواب 
شــبکه، تصمیم بگیرد و به رسانه ای دیگر کوچ کند. 
زمانی که از دســت دادن برندها معنا پیدا می کرد و 
همه چیز مونوپل یک رسانه نبود و کسی نمی توانست 
بگوید، همین است که هست؛ باید به ساز من برقصی 

و پای من بمانی و بسوزی.
در وضعیت حرفه ای و رقابتی، مجری و برنامه سازی 
که می تواند مخاطب میلیونی با خود بیاورد، می تواند 
هر ســرمایه ای را برای برنامه ســازی خــود فراهم 
کند و برای رســانه اش ســودآور باشــد. پس ارزش 
سرمایه گذاری را دارد اما وقتی آلترناتیوی نیست، جز 
تن دادن به سلیقه ای که نمی پسندی یا کنار نشستن 
چاره ای نیست. در عین حال در نظر داشته باشیم که 
مطالبات از رســانه ملی فقط نیازهای اقلیتی خاص 
نیست. در هفته های اخیر انتقاداتی از طرف چهره های 
همسو با صداوسیما هم شنیده شده است که از نیاز 
به چندصدایی شدن این رسانه گفته اند. آخرین نفر 
عماد افروغ بود. او در یادداشتی نوشته است: »امروزه 
صداوسیما با آسیبی روبه رو است که در قالب تظاهر 
به شــعارها و نمادهای انقالبی در این رسانه خود را 

نشان می دهد...

یادداشت

 رفتارهای اخیر رسانه ملی
و ...

...ما مدعی هســتیم که حرف های نویی برای 
عالم بشریت داریم. ما در مجلس هفتم طرحی را 
تنظیم و ارایه کردیم مبنی بر اینکه هیأتی متشکل 
از استراتژیست ها، صاحب نظران و سیاست گذاران 
فرهنگی تعیین شــود و صداوســیما را از حالت 
تک صدایی خارج کند تا دیگر رئیس ســازمان 
صداوسیما یکه تاز نباشد« و خالصه این که »باید 
به سوی ملی کردن رسانه ای که صفت »ملی« را 

یدک می کشد، برویم«.
حرف های افروغ مشابه همان حرف هایی است 
که سال هاست از سوی بسیاری از صاحب نظران 
مطرح شده و شنیده نمی شود. اصرار برای تغییرات 
در صداوسیما هم احتماال نه در آینده نزدیک و نه 
حتی در میان مدت شدنی نیست. جناب افروغ و 
دیگر عزیزان بهتر است بار دیگر به مشکل قانونی 
نظر بیندازند که چند دهه مانع از تکثر رسانه ای 
شــده اســت؛ راه افتادن رســانه ها و شبکه های 

خصوصی و پایان دادن به انحصار رسانه ای.

رئيس  جمهوری در دیدار با وزیر ورزش و جوانان:  

باید خیال مردم از بابت تیم  ملی فوتبال راحت باشد

 

شهروند| پرونده فساد در پتروشيمی در شعبه سوم 
دادگاه ویژه مفاســد اقتصادی درحال رســيدگی است. 
اتهام ۱۴ متهم این پرونده »مشارکت و معاونت در اخالل 
کالن اقتصادی در حوزه پتروشــيمی و توزیع ارز حاصل 
از صادرات محصوالت پتروشيمی« به ميزان ۶ ميليارد و 
۶۵۶ ميليون یورو است. شــرکت بازرگانی پتروشيمی 
)پی سی سی( در  سال ۱۳۷0 تاسيس شده و به عنوان یک 
بازوی تجاری به همکاری با همه مجموعه های پتروشيمی 
می پردازد. چهارمين جلسه رسيدگی به پرونده مدیرعامل 
سابق شرکت بازرگانی پتروشيمی و ۱۳ متهم دیگر آن 
صبح دیروز در شعبه سوم دادگاه انقالب به ریاست قاضی 
مسعودی مقام برگزار شد. از زمان سروصدای این پرونده 
تا االن سرنخ های دیگری نيز پيدا شده است؛ برای مثال 
مرجان شيخ االسالمی آل آقا، هم زمانی که در داخل بوده 
و هم االن که در خارج از کشــور است، ميان جریان های 
موافق و مخالف و اپوزیســيون خارج کشور و رسانه های 
همسو با آنان حامی داشته و فرد مورد اعتمادی شناخته 
می شد. در ادامه با برخی از حقایق پنهان و عجيب زندگی 

این متهم فساد اقتصادی بيشتر آشنا می شوید.
طرحی از یک زندگی متناقض

مرجان شيخ االســالمی آل آقا همسر مهدی خلجی 
است؛ چهره ای که در سال های نه چندان دور در گفت وگو 
با رســانه های فارسی زبان خارج کشــور از تحریم عليه 
ایران و سپاه پاســداران دفاع کرده است. درواقع رویکرد 
سياسی خلجی در این سال ها نشان می دهد چرا بعد از 
رسانه ای شدن ماجرای پرونده فساد در پتروشيمی، نام 
مرجان شيخ االسالمی بيش از گذشته بر سر زبان ها افتاد. 
ماجرا درواقع ریشه در ازدواج زوجی داشت که یکی از آنها 
)خلجی( به عنوان »فعال در تحریم ها عليه ایران« ملقب 

شده بود و دیگری )آل آقا( »فعال در دور زدن تحریم های 
ایران«.

مرجــان شيخ االســالمی در ســال های دهــه 80 
در روزنامه هــای اصالح طلــب ازجمله صبــح امروز و 
همبســتگی به صورت حق التحریر فعاليت داشــته و 
به مدیریت خبرگزاری ميراث فرهنگی نيز رســيد. او 
همچنين مســئول گروه پارلمانی روزنامه اصالح طلب 
همبستگی بود. در انتخابات مجلس ششم هم به عنوان 
عضو جبهه مشارکت از تهران نامزد شد، ولی در ليست 
جبهه مشــارکت قرار نگرفت. بــا روی کارآمدن دولت 
محمود احمدی نژاد به سمت اصولگرایان چرخيد و در 
انتخابات مجلس هشتم مجددا نامزد شده و این بار در 
ليست »ائتالف اصولگرایان مستقل تهران« قرار گرفت. 
به این ترتيب در  سال ۱۳8۶ آل آقا در ليست انتخاباتی 
جریــان اصولگرای جمعيت زنان جمهوری اســالمی 
برای انتخابات مجلس هشــتم از تهران قرار گرفته بود . 
نام او اما حاال به عنوان متهم در دو پرونده بزرگ فســاد 
مالی در ایران مطرح است. طبق گزارش روزنامه شرق، 
همزمان با فعاليت در روزنامه همبســتگی وابسته به 
حزب اصالح طلب همبستگی، با بقایی و احمدی نژاد هم 
البی نفتی می کرده. شيخ االسالمی در سال های پایانی 
دهه80 وارد فعاليت اقتصادی در عرصه نفت و گاز و به 
بهانه دور زدن تحریم ها با شرکت سپانير   وارد معامله شد. 
او وجوهی را برای وارد کردن کاالهای تحریمی برای این 
شرکت دریافت می کرد، اما بدون تحویل دادن کاالها از 
ایران خارج شده، به کانادا رفت و به فعاليت اقتصادی در 
آن جا مشغول شد. جالب اینجاست بعد از رسانه ای شدن 
پرونده اتهامش در ایران، پشت پرده های دیگری هم از 
زندگی اش مطرح شد. مثال کسی فکرش را نمی کرد که 
اخراج دو خبرنگار اقتصادی رادیو فردا با موضوع اختالس 
او در پتروشيمی مرتبط باشــد. خبرنگار اخراج شده به 
تازگی با انتشــار تویيتی علت این اخراج را پرداختن به 
موضوع پتروشــيمی عنوان کرد. موضوعی که واکنش 
حميد بعيدی نژاد، سفير جمهوری اسالمی در لندن را 
هم به دنبال داشت. این موضوع وقتی ابعاد تازه ای پيدا 
می کند که برخی جزیيات دادگاه روز گذشته را هم مرور 
کنيم. جایی که متهم ردیف اول در دادگاه عنوان می کند 
که »چهره ای که در انتخابات از سد شورای نگهبان عبور 
کرده، فرد فعالی در کميسيون های تخصصی مجلس 

بوده است.«
حمزه لو از آل آقا می گوید

حمزه لو که عنوان متهم ردیف اول پرونده پتروشيمی 
را یدک می کشــد، در این مــورد می گویــد: »یکی از 

مجموعه ها که به این شرکت ما مراجعه کرد، خانم مرجان 
شيخ االسالمی همراه با همسرش بود، یعنی زمينه فعاليت 
آنها در بخش فرهنگــی و تجاری بود. در بخش فرهنگی 
آنهــا دارای یک خبرگزاری بودنــد و تخصصی در حوزه 
IT داشتند.« آنطور که ایسنا می نویسد این متهم گفت: 
»در شرکت سرمایه گذاری ایران بخش IT وجود داشت 
و ما در بحث فرهنگــی و تجاری همکاری خود را با خانم 
شيخ االسالمی آغاز کردیم و حاصل این همکاری منجر به 
تشکيل شرکت هترا و دنيز شد. با توجه به تجارب فرهنگی 
خانم شيخ االســالمی، وی وارد کار تجارت چاپ و کاغذ 
شد. شيخ االسالمی چهره شناخته شده ای بود و حتی از 
فيلتر شورای نگهبان رد شــده بود و به عنوان کارشناس 
در مجلس و کميسيون فرهنگی شــرکت می کرد. وی 
فرد محجبه ای بود.« حمزه لو افزود: »شيخ االســالمی از 
شخصيتی معتقد به نظام و محجبه برخوردار بود و ما هم 

در مدت همکاری با ایشان چيزی جز این ندیدیم.«
واکنش کاربران

تعداد زیادی از کاربران فضای مجــازی به این رخداد 
واکنش نشــان دادند که در ادامه گزیده ای از آنها را مرور 
می کنيم؛ کاربری با نام شــهرزاد در تویيتر نوشــت که 
»بهترین توصيف خلجی گيــت: اون تحریم می کرده، 
این دور می زده.« روزبه هم در تویيتی نوشت:   »خلجی 
گيت هشتگ منحرف کننده ایه. تمرکز رو برده بی جهت 
روی خلجی که این وســط فقــط پيــازداغ و نعناداغ 
ماجراســت. اصل مرجان شيخ االســالمی و ارتباطات 
و همدســتاش در داخلــن.« زهرا کشــوری خبرنگار 
محيط زیست هم در تویيتی نوشته اســت: »از دیشب 
دارم بــه مرجــان شيخ االســالمی آل آقــا، مدیرعامل 
خبرگزاری ميــراث فرهنگی فکر می کنــم. زمانی که 
بقایی داشت خبرگزاری رو نابود می کرد و ما هفت ماه و 
چهار ماه حقوق نمی گرفتيم، شيخ االســالمی داشت با 
بقایی و مشایی و احمدی نژاد البی نفتی می کرد! مرجان 
شيخ االسالمی آل آقا بيمه منو از 8۴ تا 8۶ پرداخت نکرده 
بود )بعدها متوجه شــدم( وقتی از خبرگزاری می رفتم 
بيش از یک ميليون تومان طلب داشتم. چون وضع مالی 
خبرگزاری خراب بود، گفتــم پول رو نمی گيرم تا زمانی 
که جایی بيمه بشــم، از پول خودم بيمه مو بپرداز! من و 
مرجان شيخ االســالمی آل آقا هر دو روزنامه نگاریم. بعد 
از ۱8سال کار شــرافتمندانه از خودم یه ماشين ندارم. 
خواستين روزنامه نگار شدین، بدونيد توی این کار، شریف 
بودن هزینه های بسياری دارد که امکانی مثل یک ماشين 
نداشتن، جلوشون هيچ هيچه. شيخ االسالمی بيمه رو از 

حقوق ما کسر می کرد، اما پرداخت نمی کرد.«

ادامه بررسی  پتروشيمی گيت: شيخ االسالمی واقعا کيست؟

مورد اعتماد در داخل و خارج
 متهم ردیف اول پرونده: مرجان شيخ االسالمی فرد محجبه  ای بود، از فيلتر شورای نگهبان هم رد شده بود
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شامگاه ششــم فروردین ماه ۹8 قایق حامل نيروهای مردمی که برای جلوگيری از نفوذ 
سيالب به شهر گميشان تالش می کردند، واژگون شد که در این حادثه ۶نفر از جهادگران 
جان باختند. بعد از این اتفاق، روز گذشــته حضرت آیت اهلل خامنه ای با درخواست نماینده 
ولی فقيه در استان گلستان برای »شهيد خدمت« اعالم شدن امدادرسانان جهادگر مردمی 

جانباخته در حادثه واژگونی قایق در سيل گميشان موافقت کردند.

مقام معظم رهبری:  

نیروهای جهادی 
جانباخته »شهید 
خدمت« محسوب 
می شوند
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اگر احساس خواب به شما 
دست داد در مکان امنی مانند 
پارکينگ های جاده ای، خودرو 
را متوقف کنيد و از توقف در 
شانه بزرگراه خودداری کنيد.

گاه
ن

عراق، فرصتی بسیار عالی برای 
توسعه صادرات است

رئيس  واعظی،  محمود   
دفتر رئيس جمهوری گفت: 
»عراق و اقليم کردســتان 
فرصتی بســيار عالی برای 
توســعه صادرات و عبور از 
تحریم های ظالمانه است، چراکه در صورت افزایش 
حجم مبادالت تجــاری، مالــی و درهم تنيدگی 
اقتصادی، جلوی دخالت های بيگانگان در روابط بين 
کشورها گرفته می شود.« واعظی با تاکيد بر این که 
توسعه خط ریلی به سنندج و در مرحله بعدی به مرز 
ایران و عراق از سياست ها و برنامه های جدی دولت 
تدبير و اميد اســت، ابراز اميدواری کرد که با تامين 

سرمایه مورد نياز، این پروژه عملياتی شود.

سال تحصیلی در خوزستان 
مختومه اعالم می شود؟

بطحایی،  سیدمحمد   
وزیــر آموزش وپــرورش 
گفت: »مدارســی که در 
لرستان تخریب شده و نياز 
به بازســازی دارند، عدد 
دقيق آنها هنوز استخراج نشده، اما بين ۵0 تا 80 
مدرسه گزارش شــده اســت. این مدارس باید 
تخریب و بازسازی شوند، چراکه به لحاظ ایمنی 
امکان حضور دانش آمــوزان در آنها وجود ندارد و 
خيرین پای کار آمدند و در استان حضور یافتند و 
تفاهمنامه هایــی با آنان امضا شــده اســت.« او 
همچنين تاکيد کرد: »بعيد می دانم در لرستان 
بخواهيــم ادامه تحصيــل را خاتمــه دهيم، اما 
اختياراتی را به مدیران کل برای این امر داده ایم، 
چنانچه در منطقه ای مجبور باشند  سال تحصيلی 
را خاتمه دهند، ایــن کار را انجام خواهند داد. در 
خوزســتان امکان این که بخواهيم پایان  ســال 

تحصيلی را اعالم کنيم، وجود دارد،.«

زمان خوبی برای یقه گیری از 
دولت نیست

مصطفی کواکبیان، نماینده 
تهــران در مجلس شــورای 
اسالمی با اشاره به انتقاداتی که 
درباره دولــت و عملکرد او در 
بحران هــای اخيــر مطــرح 
می شــود، گفت: »ما در مجلس وزرای ذیربط را دعوت 
کردیم، تا به نمایندگان گزارش دهند و پاسخگو باشند. 
من معتقد هستم که ما ميان امدادرسانی هستيم و فعال 
زمان خوبی بــرای یقه گيری از دولت نيســت. بگذاریم 
ســيل زدگان به حداقل آرامش برســند. ما در مجلس 
مقصران سيل و کسانی را که می توانستند به مردم خدمت 
بهتر کنند و نکردند را مورد مواخذه قرار خواهيم داد و هر 

جا سهل انگاری شده است، پيگيری خواهد شد.«
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