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در نشست خبری نماینده عالی دولت با اصحاب
رسانه سیستان و بلوچستان

استاندار:فعالیتمجددروزنامه
سیستانوبلوچستانپیگیریمیشود
ذوالفقاری  -پیگیریها برای رفع مشکالت روزنامه سیستان و بلوچستان
و حمایت از این رسانه به منظور فعالیت مجدد آن انجام میشود .به گزارش
«خراسان» استاندار سیستان و بلوچستان در نشست با خبرنگاران این
استان درباره حمایت از روزنامه سیستان و بلوچستان و فعالیت مجدد آن که
از مطالبات اصحاب رسانه در این نشست بود ،گفت :با وزیر فرهنگ و ارشاد
اسالمی برای این روزنامه صحبت کردیم که قول کمک داد ولی هنوز محقق
نشده است ،امیدواریم برای حمایت از این روزنامه بتوانیم کمک بگیریم.
«احمدعلیموهبتی»همچنینخواستارپیگیریارشادبرایراهاندازیمجتمع
رسانهای در استان شد و اظهار کرد :اگر ساختمان دولتی بدون استفاده وجود
دارد از آن به عنوان مجتمع رسانهای استفاده شود .مدیرکل فرهنگ و ارشاد
اسالمی هم با اشاره به این که برای چاپ و کاغذ مشکالت زیادی در کشور
به وجود آمده است ،گفت :قرار بود روزنامه سیستان و بلوچستان زودتر از ۹
اسفند ماه تعطیل شود که در این باره با وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی مکاتبات و
تماسهاییصورتگرفتوجلویتعطیلیاشدرآنزمانگرفتهشد«.حسین
مسگرانی»افزود:پیشنهادمیشودازکمیتهفرهنگیتوسعهامنیتشرقکشور
برای حمایت از روزنامه سیستان و بلوچستان و دیگر رسانههای استان اقدام
شود که پیگیر موضوع هستیم.ر خور ذکر است روزنامه سیستان و بلوچستان،
پس از  10سال حضور در این استان که به اذعان بسیاری از اصحاب رسانه ،به
عنوان منظمترین روزنامه در سیستان و بلوچستان و رسانهای موثر در توسعه
منطقه،ایفاینقشکردازنهماسفند 97بهدلیلمشکالتمالیوگرانیکاغذ
انتشار خود را متوقف و از مخاطبانش عذرخواهی و خداحافظی کرد.

با حضوروزیر ارتباطات و دبیر شورای عالی فضای مجازی
انجام شد

رونمایی ازاپلیکیشنتاچستان
محصولشتابدهنده فردوسی
درجشنوارهکودکآنالین

حاجیان -اولین جشنواره کودک آنالین با هدف معرفی ایدههای برتر حوزه
تولید محتوای کودک در فضای مجازی با حضور وزیر ارتباطات و دبیر شورای
عالیفضایمجازیآغازبهکارکرد.دراینجشنواره  20ایدهبرترحوزهتولید
محتوایکودکازجملهاپلیکیشنتاچستانمحصولشتابدهندهفردوسی
رونمایی شد.تاچستان مجموعهای از داستانها و ترانههای سرگرم کننده
است که به عنوان یک نرم افزار تعاملی به کودکان این امکان را میدهد تا در
حین تماشای آن ها ،شخصیتها و کاراکترهای موجود در صحنه را لمس
کنندوآنهانیزدرمقابلواکنشهایجذابیبهنمایشمیگذارند.تاچستان
همچنین به مولفان و تولید کنندگان محتوای حوزه کودک این امکان را
میدهد که محتوای خود را به سادگی تبدیل به محتوای تعاملی و مخاطبان
کودکخودرادربسترگوشیهایهوشمندجذبکنند.مخاطبانتاچستان،
3.4میلیون کودک سه تا هشت سال ایرانی هستند.همچنین  1500تیم
تولید محتوا در کشور وجود دارند که میتوانند محتوای خود را از طریق این
اپلیکیشن به مخاطبانشان ارائه کنند.اپلیکیشن تاچستان از ابتدای بهمن
 97منتشر شد و در مدت یک هفته توانست به 10هزار نصب فعال در کافه
بازار دست یابد.این اپلیکیشن پس از انتشار به عنوان اپلیکیشن برگزیده
کافه بازار معرفی شد.

پذیرش اینترنتیwww.37010.ir :

فرصتسازیهایامامهادی(ع)دربرابر 4خلیفهعباسی
جواد نوائیان رودسری-امام هادی(ع) در دوران
امامت خود ،با پنج نفر از خلفای عباسی معاصر بود؛
معتصم ،واثق(پسر معتصم) ،متوکل(برادر معتصم)،
منتصر(پسر متوکل) ،مستعین(پسرعموی منتصر)
و معتز(پسر متوکل) .به جز دوره کوتا ِه شش ماهه
خالفت منتصر که ظاهر ًا سختی و شدت عمل نسبت
به شیعیان کاهش یافت ،در زمان زمامداری دیگر
خلفا ،شرایط حاکم بر جامعه به طور اعم و شیعیان به
طور اخص ،توام با خفقان شدید و اختناق گسترده
بود .نکته قابل توجه و تأمل این است که با وجود آغاز
دوران زوال قدرت عباسیان و افول قدرت آنها از دوره
معتصم به بعد ،هیچ تغییری در سیاست ضدشیعی
آنها و اعمال محدودیت و فشار بر امام هادی(ع) به
وجود نیامد.

اخبار

▪مبارزه در جامعهای بحران زده

آن حضرت که ابتدا در مدینه سکونت داشت ،به دستور
متوکل به سامرا ،مرکز خالفت عباسی در آن دوره،
تبعید شد و تحت نظر قــرار گرفت .ظاهر ًا در همین
دوران پرمشقت و رنج بود که متوکل ،دستور تخریب
حرم مطهر امام حسین(ع) را صادر کرد؛ اقدامی که
با واکنش شدید عموم مسلمانان روب ـهرو شد و از این
خلیفهخونخوار،تصویریمدهشدرحافظهتاریخباقی
گذاشت .همزمان ،در دوره متوکل ،اشعریان با مشرب
فکری خاص خود که مبتنی بر طرد عقالنیت از عرصه
مذهببود،موردحمایتدستگاهخالفتقرارگرفتندو
بااستفادهازاینموقعیت،مخالفانخودراتحتفشارقرار
دادند .در چنین فضای مسمومی ،مدیریت کردن امور
شیعیانازیکسووازسویدیگر،پاسخدادنبهشبهاتو

ابهاماتیکهباعثتشویشاذهانعمومیجامعهاسالمی
میشد ،موضوعی بسیار حساس بود .در همین هنگام،
بازار طرفداران غلو نیز داغ شد و امام هادی(ع) ،برای
جلوگیریازاشاعهتفکراتمنحرفانهآنهاونیز،ممانعت
از فریب خوردن شیعیان ،مبارزهای مداوم را با غُ التی
مانند علی بن حسکه آغاز کرد.این اقدامات همزمان و
فشرده،درحالیانجاممیشدکهجوپراختناقآندوره،
مجالهرگونهاعتراضیراازمخالفانمیگرفت.دستگاه
خالفت،بهویژهدرعصرمتوکل،رویهایکام ً
الوحشیانهرا
برایبرخوردبامخالفانومعترضان درپیشگرفتهبود.
متوکل که به نوشته «یعقوبی» ،معتقد بود «حیا موجب
شکست و مهربانی سبب زبونی است و باید سخاوت را
حماقتشمرد[!]»،برایتوحشخودحدینمیشناخت
وحتیازکشتننزدیکانشنیزابایینداشت.
▪مدیریت تقابل با دستگاه خالفت عباسی

با این حال و با وجود همه محدودیتها ،امام هادی(ع)

در دومین جلسه دادگاه مطرح شد:

جزئیاتجدیدازپروندهمیلیونیورویی فسادپتروشیمی

دومــیــن جلسه دادگـــاه رسیدگی بــه پــرونــده فساد در
پتروشیمیدرشرایطیبرگزارشدکه بهمیانآمدناسامی
جدیدازجملهنقشهمسرمتواریشدهیکیازچهرههای
اپوزیسیون در این فساد ،حضور دامــاد یکی از وزیــران
سابقدرمیانمتهماندرجلسهدادگاه وتیترعجیبیک
روزنامه با عنوان «فساد  100هزار میلیارد تومانی» که
با تکذیب رئیس دادگاه مواجه شد و آغاز دفاعیات متهم
ردیف اول پرونده از مهمترین نکات و حواشی این دادگاه
بود.به گــزارش ایرنا ،نماینده دادستان تهران با قرائت
ادامه کیفرخواست گفت :رضا حمزه لو اولین مدیرعامل
شرکت بازرگانی پتروشیمی بعد از خصوصی سازی این
شرکت در سال  88است که با همدستی خانم مرجان
شیخاالسالمیآلآقا درتشکیلشرکتهایدنیزوپلیکان
ضوابط قانونی را رعایت نکرده است.وی افزود :حمزه لو
مبلغ  312میلیون و  696هزار و  449یورو را به صورت
منشأخارجیبهشرکتهتراتجارتواریزوسپساینمبلغ
رابهشرکتبازرگانپتروشیمیمنتقلکردهاستودراین
میان مبلغ 347میلیون و 238هزار و 313یورو با منشأ
خارجیبهداخلکشورمنتقلنشدهاست.بهگفتهنماینده
دادستان ،این موضوع باعث شد این دو متهم  7میلیون و
 65هزار و  529یورو و 8میلیون و 710هزار و 384دالر
تحصیلمالغیرمشروعداشتهباشندکهاینمبالغغیراز
سودهایمربوطبه 934میلیونو 763هزارو 650یورو
ازارزهایحاصلازفروشمحصوالتپتروشیمیمتعلقبه
خود در شرکتها بوده است .نماینده دادستان از مرجان
شیخ االسالمی به عنوان شریک اصلی متهم ردیف اول
یعنیحمزهلویادکردکههماکنونمتواریوخارجازکشور
استو 7میلیونو 65هزارو 529یوروو 8میلیونو710
هزارو 384دالرتحصیلمالغیرمشروعکردهاست.وی
بااشارهبهاتهاماتدیگرمتهماناینپروندهگفت:مصطفی
تهرانی صفا با تاسیس شرکت یورو تو به بهانه دور زدن
تحریمهامبلغ 78هزاریوروبهعنوانکارمزددریافتکرده
است و اقدام به خرید و فروش پلی اتیلن برای خود کرده

و با تاخیر  18ماه این پول را به حساب شرکت بازرگانی
پتروشیمی واریز کرده است که سود آن  33هزار و 300
یورو است.حسینی با اشاره به اتهامات محسن احمدیان
گفت:ویبهعنوانمدیربازرگانیخارجیشرکتبازرگانی
پتروشیمیضمنتبانیباشرکتهایخارجیبهمنحرف
کردن مسیر ارز به سمتام تی ان اقدام کرده تا برای خود
منافعی کسب کند.وی اضافه کرد :احمدیان با همکاری
محمدحسینشیرعلیکارمندبازنشستهوزارتاطالعات
به تحصیل مال نامشروع از طریق دریافت پورسانتهای
مختلف اقدام کرده که یک نمونه از آن مبلغ 498میلیون
یوروو 200هزاردرهمبودهاست.نمایندهدادستانگفت:
ارزهای حاصل از فروش محصوالت پتروشیمی به بهانه
دور زدن تحریمها به حساب مرجان شیخاالسالمی واریز
میشدهاست.
▪آغاز دفاعیات متهم ردیف اول

حمزه لو متهم ردیف اول پشت تریبون متهم آمد و گفت:
دوستان رسانه بدانند ریالی بابت خدمات از هیچ کس
دریافت نکردم .درباره اتهام اخالل کالن باید عرض کنم
که اگر این اتفاق رخ داده بود (کمبود ارز در کشور) باید در
تجارتهمایناتفاقمیافتاد.متأسفانهکارکارشناسیدر
اینپروندهبهرغمدرخواستیکهبارهاداشتیمانجامنشده
است.وی با ارائه نموداری به قاضی مسعودی مقام گفت:
تأمینمنابعارزیتوسطپتروشیمیازسال 89دراقتصاد
کشور سیر صعودی یافت در صورتی که قبل از سال 89
این تراز منفی بود.حمزه لو در دفاع از عملکرد پتروشیمی
گفت :بازرگانی پتروشیمی در عین تحریم تمام آنها را تا
کیلویآخرصادروپولشرابهشبکهبانکیواردکردهاست.
اینراگفتمکهبازرگانیپتروشیمیدردورهتحریمباقبول
ریسک و جایگاههای فردی تک تک عزیزان که االن تحت
تعقیبهستندنهتنهامنتفعنبودهبلکهبرایکمکبهنظام
این کارها را کردند .نماینده دادستان گفت :در پاسخ به
واریزیهای وجوه به شرکتهای شخصی که به صراحت

گفتندهیچضرورتیبهواریزوجوهبهحسابشخصیوجود
نداشتهچونوجوهمتعلقبهپتروشیمیبودهحتم ًاموافقت
نامه الزم بوده است .شما باید موافقت نامه هیئت مدیره را
کسبمیکردید،اگرکسبکردیداینموافقتنامهراارائه
دهید.نمایندهدادستانگفت:دربارهسودمنابعشخصی
قطع ًا منافع شخصی آقای حمزه لو هم در آن دخیل بوده
است .قاضی مسعودی مقام با اعالم پایان دومین جلسه
دادرسیگفت:زمانجلسهبعدیاینپروندهمتعاقب ًااعالم
خواهد شد.قاضی گفت :در آن جلسه متهم ردیف اول در
خصوص ارتباطات خود با خانم مرجان شیخ االسالمی
آل آقا توضیح خواهد داد.در همین حال جام نیوز گزارش
داد:مرجان شیخ االسالمی از جمله متهمان این پرونده،
مطابق گزارشها همسر سوم مهدی خلجی-کارمند
انستیتو ضد ایرانی واشنگتن -و از همراهان رضا پهلوی
بوده و در سال  96از کشور به کانادا فرار کرده است .این
سایت همچنین تصویر یکی از متهمان حاضر در جلسه را
منتشر کرده و مدعی شده است وی داماد (م.ن) از وزیران
سابقدولتروحانیاست.
▪توضیحقاضیدربارهرقمفساددرپروندهپتروشیمی

به گزارش خبرگزاری میزان ،قاضی مسعودی در حاشیه
دومین جلسه محاکمه متهمان در پاسخ به سوالی مبنی
براینکهرقمدقیقاینپروندهچهمیزاناست،گفت:رقم
اصلی اخالل در نظام اقتصادی کشور  ۶میلیارد و ۶۵۶
میلیون یورو است؛ اما به این معنا نیست که تمام این رقم
توسط متهمان تصاحب شده باشد.وی افــزود :متهمان
پرونده باید ارز حاصل از مواد پتروشیمی را به سیستم
اقتصادی کشور تزریق میکردند تا از این طریق نیازهای
کشور تامین شود ،ولی متاسفانه این افــراد ضمن سوء
استفادهازتفاوتقیمتارزداخلوارزوارداتی،درمواردی
تحصیل مال نامشروع داشتهاند.قاضی مسعودی مقام
با تکذیب اختالس ۱۰۰هزار میلیاردی که توسط برخی
رسانهها اعالم شده بود گفت :این گونه نیست که بیان
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توانست شیعیان را از یک پیچ تاریخی حساس بگذراند و
ضمن آماده کردن آنها برای ورود به عصر غیبت ،فریاد
رس مسلمانانی باشد که در میان امواج پرتالطم شبهات
گرفتار آمده بودند .آن حضرت در گام نخست و با توجه به
شرایط حاکم بر جامعه اسالمی ،فعالیتهای سیاسی
خود را به شدت محدود کرد و در لفافه «تقیه» قرار داد .اما
این رویکرد ،مانع از فعالیتهای گسترده امام هادی(ع)
برای زیر سوال بردن مشروعیت ظاهری خلفای بیدادگر
عباسینشد.امامهادی(ع)همکاریبادستگاهخالفترا
تنهابرایاصالحامورشیعیانوخدمتبهمسلمانانمجاز
میدانست.رویکرددیگرامام(ع)برایرویاروییبادستگاه
خالفت ،پاسخ دادن به ادعاهای فقهای درباری بود وبه
طور خالصه باید گفت که راهبرد آن حضرت در تقابل و
مبارزه با دستگاه ستمپیشه خالفت ،راهبردی مبتنی
بر ترویج علم و اخالق در جامعه بود؛ روشی کهتوانست
پردههایغفلتراازمقابلچشمانمسلمانانکناربزندو
حقیقتاسالمنابرادربرابردیدگانآنهاجلوهگرکند.
کنیم  ۱۰۰هزار میلیارد تومان توسط این افراد تصاحب
شدهباشدبلکهبحثتصاحبمنافعمطرحاست.ویگفت:
بنابر این بحث اختالس مطرح نیست بلکه بحث اخالل
در نظام اقتصادی مطرح است و مبالغ سوءاستفادههای
متهمان هم اغلب ۱۵میلیون یورو یا ۸میلیون دالر یا۳۱
میلیارد است پس به معنای تصاحب  ۱۰۰هزار میلیارد
توماننیست.
▪رقم واقعی پرونده فساد پتروشیمی چقدر است؟

صفحهنخستروزشنبهیکیازروزنامههارقمفسادپرونده
پتروشیمی را 100هزارمیلیاردتوماناعالمکردهبود .در
خور ذکر است که مقصود روزنامه مذکور از عبارت فساد
 100هزار میلیاردی ممکن است لزوما به معنی این که
 6.5میلیارد یورو ( 100هزار میلیارد تومان) از جیب
بیتالمال خارج شده و در جیب عدهای نشسته است،
نباشد اما بازتاب رسانهای تیتر درشت «فساد  100هزار
میلیارد تومانی» در ادبیات عمومی ،محاورهای و فضای
مجازیبهمعنایدزدیدهشدناینرقماست،درحالیکه
واضح است که امکان خروج چنین رقمی با عنوان دزدی
وجودنداردچراکهدرشرایطتحریمانتقالمبالغبهمراتب
کمترنیزسختاستوعالوهبراینخروجچنینرقمهایی
آن قدر تاثیرات سنگین اقتصادی دارد که در عمل متصور
نیست و مانند این است که دریاچهای را در وان حمام
تصور کنیم! در نهایت از متن کیفرخواست و توضیحات
رئیس دادگاه این گونه بر میآید که متهمان پرونده فساد
پتروشیمی ،در سالهای گذشته 6.5 ،میلیارد یورو پول
حاصلازصادراتپتروشیمیراازطریقحسابهایخود
جا به جا کردهاند و از پورسانت این نقل و انتقال و گردش
دادنمفسدانهاینمبلغدرحسابهایخودوسپسانتقال
آنبهمقصدواقعیتوانستهاندچندینمیلیونیورو (رقمی
درحدودهزارمیلیاردتومانبهنرخامروزارز)بهحسابهای
خودمنتقلکنند،بنابراینرقمفساداینپروندهدرحقیقت
هزار میلیارد تومان است نه  100هزار میلیارد تومان.
اگرچه همین رقم و بلکه کمتر از آن نیز حادثهای هولناک
و گناهی نابخشودنی است که باید با شدت و قطعیت با آن
برخوردشود.

