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عضو  انجمن  صنفی مدیران رسانه  و شرکت تعاونی مطبوعات کشور

رویداد

شهروند| حسن روحانی دیروز در مراسم تجدید ميثاق 
دولت دوازدهم با آرمان هــای امام راحل در مرقد بنيانگذار 
کبير انقاب اســامی به مباحثی پرداخت که اهم آن را در 

پایين می آوریم. 
سيره امامان

حضرت علی )ع( هيچگاه پيشوایی خلق را بدون خواست 
مردم آغاز نکرد

ـ عيد قربان، عيد ایثار، فداکاری، از خودگذشتن و از جان 
عزیزتر گذشــتن و عيد غدیر، عيد والیتی اســت که موال 
اميرالمؤمنين)ع( هيچگاه پيشوایی خلق را بدون خواست 
و اصرار مــردم آغاز نکرد و هيچگاه نيــز از راه حق و صواب 

منحرف نشد.
سيره امام خمينی )ره(

امام راه و مسير اميد را به ما آموختند
ـ امام عزیز و بزرگوار راه و مسير اميد را به همه ما آموختند 

و سراسر وجود و کام ایشان اميد به آینده بود.
ـ اگر امام راحل اميدوار نبود، نمی توانست 10 ماه حبس 
و حصر را با کمال نشاط و سرزندگی طی کند و اگر اميدوار 

نبود، نمی توانست 14 سال تبعيد را تحمل کند. 
ـ امام خمينی)ره( در مقابل همه مشکات و سختی ها، 
دستش به ســوی مردم خودش دراز بود و از مردم استمداد 
می طلبيد و می خواست که بار سنگين ادامه راه انقاب را بر 

دوش بکشند.
ـ امام راحل می دانســت که ملت بزرگ ایران با فرهنگ 
کهن و با ایمان به خداوند و روحيه ایثار می تواند به خوبی از 
همه مشکات عبور کند. امام راحل هيچگاه نگفت که همه 

با من، بلکه هميشه عنوان همه با هم بودن را به کار می برد. 
امام و توطئه بيگانگان

راه امام می تواند منجی کشور و مردم باشد 
ـ امروز یکی از روزهای ســخت و دشوار کشور عزیز ایران 

در برابر توطئه های بيگانگان است. راه امام می تواند منجی 
کشور و مردم باشد.

ـ امروز روزی نيست که بخواهيم باری که بر دوش داریم را 
بر دوش دیگری بيفکنيم و این فکر که کسی می تواند حساب 

خود را از دیگری جدا کند، اشتباهی بزرگ است.
حاکميت نظام

حاکميت دولت و نظام نمی تواند از هم فاصله داشته باشد
نهاد روحانيت و دین و نهاد دولت در کنار یکدیگر قرار دارند 

و حاکميت دولت و نظام نمی تواند از هم فاصله داشته باشد. 
ـ در مســير آرمان های بزرگ انقاب همه با هم و در کنار 
یکدیگر هستيم و ایستادگی در برابر مشکات و توطئه های 

دشمنان یک وظيفه همگانی است.
ـ بدون تردید با وحدت، اتحاد و یگانگی به خوبی می توانيم 

از همه مشکات عبور کنيم.
سياست داخلی

تاش ما آن است که از درد و مشکات مردم بکاهيم
ـ به درد و رنج و مشکات مردم واقف هستيم. همه تاش 
ما آن است که از درد و مشکات مردم بکاهيم و هيچ تردیدی 
نداریم که با وحدت، اتحاد و استقامت می توانيم از مشکات 

عبور کنيم.
ـ امام راحل به ما گفت کــه در برابر مردم که ولی نعمت 
ما هســتند، باید خدمتگزار باشيم. بار دیگر عهد می بندیم 
که برای خدمت به مردم کمربندهای خود را مســتحکم تر 

ببندیم.
سياست خارجی

توانستيم توطئه های آمریکا را خنثی سازیم
ـ همانطوری که توانستيم تاش البی های صهيونيستی 
را در سالن های مجلس سنا و نمایندگان آمریکا و همچنين 
توطئه های آمریکا را در ســالن شورای امنيت سازمان ملل 
خنثی کنيم و اتهامات آنها را نسبت به ایران در افکار عمومی 
جهان بزدایيم و توطئه های آنان را در دل آژانس بين المللی 
انرژی اتمی خنثی کنيم، این ملت به خوبی خواهد توانست از 

همه مشکات سرافرازانه عبور کند.

 توییتر را آزاد کنید
 اما فقط برای من!

سیامک رحمانی
روزنامهنگار

با ادامــه تهدیدها و محدودســازی های ایران حاال 
کار به اینجا کشيده که یوتيوب و فيس بوک و تویيتر، 
بسياری از اکانت های ایرانی را ببندند. اکانت هایی که 
به ادعای مدیران این شبکه های مجازی، فعاليت های 
خشــونت طلبانه یا مخالف با پاليســی این شبکه ها 
داشته اند. بخشــی از این اکانت ها متعلق به سازمان 
صداوســيما بوده و حاال صدای معاونــت برون مرزی 
درآمده که چرا جلوی فعاليت رسانه ای ما را گرفته اید. 
این معاونت در اعتراضی که کامــا منصفانه به نظر 
می رســد، نوشــته: »معاونت برون مرزی صداوسيما 
ضمن تقبيح و محکوم کردن ایــن اقدام آن را مصداق 
بارز سانسور و جلوگيری از انتشار حقایق و دیدگاه های 
مختلف در شــبکه های اجتماعی جهانــی می داند. 
مسدودسازی رسانه های مستقل در نتيجه تصميمی 
اداری توسط اداره شبکه های اجتماعی یادشده یا متأثر 
از فشارهای بيرونی صاحبان ثروت و قدرت سياسی و 
امنيتی در ایاالت متحده آمریکا یا متحدان آن، در هر 
حال یک افتضاح سياسی و رسانه ای است که در عصر 
ارتباطات و آزادی رســانه ها رخ می دهد.« اميدواریم 
صداوســيما در احقاق حق و بازگرداندن اکانت هایش 
موفق باشد، اما بد نيســت مدیران این رسانه که بابت 
این قطع دسترسی عصبانی شده اند، به این سوال هم 
پاسخ دهند که اســتفاده از این شبکه های اجتماعی 
باالخره جزو حقوق ایرانی ها هســت یا نه. اگر هست 
چرا یوتيوب و فيس بوک و تویيتر سال هاست در ایران 
فيلترند و حتی تاش دولت برای آزادسازی آنها جواب 
نمی دهد. اگر هم این شــبکه ها ضاله و مخربند، چه 
لزومی دارد رســانه ملی ما که به دنبال اصاح جهانی 
است، به آنها متوسل شود. چه کسی است که نداند در 
همه این سال ها رسانه اصلی کشور در پيشانی حمله به 
شبکه های اجتماعی بوده و هزاران ساعت از برنامه های 
خود را به سياه نمایی و متعفن نشان دادن شبکه های 
اجتماعی بزرگ دنيا اختصاص داده. خنده دار نيست که 
همين رسانه وقتی دسترسی هایش به این شبکه ها کم 
می شود و اکانت هایش را می بندند، یاد عصر ارتباطات و 
آزادی رسانه ها می افتد و عليه سانسور و جلوگيری از 
انتشار حقایق بيانيه می دهد، یعنی مردم حق ندارند 
از همين حقایقی که صداوسيما قصد انتشار آن را در 

تویيتر و فيس بوک دارد، مطلع شوند؟
جالب اســت که از طرف دیگر برخی رسانه ها هم 
عليه این شبکه  ها موضع گرفته و مثا پيام کسانی را 
بازتاب داده اند که گفته اند تویيتر نمی تواند با بســتن 
اکانت ها دهان شــان را ببندد و جلــوی آزادی بيان را 
بگيرد. در وابســتگی تویيتر و فيس بوک و یوتيوب به 
نهادهای بزرگ اقتصادی و رنگ وبوی سياســی رفتار 
این شبکه ها که تردیدی نيســت و کسی نمی تواند 
تطهيرشان کند، اما جالب است که حاميان فيلترینگ و 
بستن این شبکه ها در داخل کشور تا با محدودیت های 
بين  المللی مواجه می شوند، فيل شان یاد لزوم دسترسی 
آزاد به اطاعات و مبارزه با سانســور می افتد. بد نبود 
این بزرگواران هرازگاهی این شــعارها را در داخل هم 
می دادند و می گفتند فيلترینگ شبکه های اجتماعی 

چه نسبتی با.

یادداشت

متهمان موبایل در زندان اوین 
رئيس اتحادیه فناوران رایانه تهران گفت: »38 
واردکننده تلفن همراه از پانزدهم مرداد برای مدت 
2 ماه بازداشت شدند تا به پرونده گرانفروشی آنان 
در دادگاه رسيدگی شود.« ميرمهدی کميجانی در 
گفت وگو با ایلنا تأکيد کرد: »40 شرکت در حوزه 
واردات گوشــی موبایل فعاليت می کردند که 15 
مردادماه دستگير شدند. پس از تکميل گزارشات 
و دفاعيه های این افراد، قاضی دستور داد به مدت 
2 ماه در حبس باشند تا تکليف پرونده های آنان 
مشخص شود. قرار اســت از فردا در دادگاه های 
علنی به اتهامات این افراد رســيدگی شــود.« او 
افزود: »این افراد اکنون در زندان اوین حضور دارند. 
همچنين شماره سریال گوشی های موبایلی که از 
سوی این افراد وارد شده بود، صورت برداری شده و 
به صورت امانت در اختيار شرکت های آنان است.« 
رئيس اتحادیه فناوران رایانــه ای تاکيد کرد: »ما 
بهترین کارشناسان را برای بررسی همه چيز در 
اختيار داریم. دولت می تواند اتحادیه ها را امتحان 
کند و اگر ایرادی در کار آنان دید، قطع همکاری 

کند. اما امتحان این کار ضرری ندارد.«

روحانی در مراسم تجدید ميثاق دولت دوازدهم با آرمان های امام راحل:

از درد و مشکالت مردم می کاهیم 

هفته هـای  در   شـهروند  روزنامـه 
اخيـر در شـکل و محتـوا متحـول 
و  نظـرات  از  را  مـا  اسـت.  شـده 
 انتقـادات خـود بی نصيـب نگذارید 
و بـا مـا از طریـق شـماره پيامـک 

باشـيد تمـاس  در   5000262662

 

شهروند|  جلسه رســيدگی به اتهامات حميد باقری 
درمنی متهم فساد اقتصادی صبح دیروز به ریاست قاضی 
صلواتی و به صورت علنی برگزار شد. افساد فی االرض از 
طریق کاهبرداری از شــرکت نفت جی تا مشــارکت در 
شروع کاهبرداری از شرکت بيمه ایران از جمله اتهامات 
وی بود. در 4 جلســه قبل کيفرخواست 325 صفحه ای 
دادسرا توســط نماینده دادســتان قرائت شد و حدود 4 
طول کشــيد. پرونده 155 جلد و 33 نفر متهم دارد که 5 

نفر از متهمان فراری هستند.

 اتهام متهم فساد اقتصادی، حميد باقری درمنی 
با محاسبه »شهروند«

 180 میلیارد تومان نقد 
)غیر از باغ و امالک(
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یادگار امام گفت: شاید در شــری که امروز به سبب دشمنی های خارجی بر ما مستولی شده خيری 
باشد و آن انسجام دوباره فرزندان انقاب است؛ چراکه از دست رفتن آن انسجام در مقاطعی می توانست 
پایه های نظام را متزلزل کند. او در ادامه اظهار داشت:   به توانایی دوستانمان در دولت بسيار اميدوار هستم 
و مطمئن هستم با اتکا به اميد می توانيم از تمام گردنه ها عبور کنيم و بدون تردید امروز بزرگترین عامل 

برای برون رفت از شرایط کنونی برخورداری از روحيه اميد است.

سيدحسن خمينی:  

شاید در 
دشمنی های 
خارجی، خیری 
نهفته باشد

شروع صفحه آرایی
مدیر مسئولسردبیرمعاون سر دبیردبیر سرویسصفحه  آرا: ؟؟؟45 / 16
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ویدیویی چند روز گذشته بارها و بارها دست به دست شده 
که در آن مرد جوانی با موهای رنگ شده، کاله آفتابی و عینک 
در خودروی گرانقیمتش، دو پسربچه بلوچ را نشانده و می گوید 
آنها از این به بعد تحت حمایت او هستند. او رودرروی دوربین 
و با خنده دو تراول به آنها می دهد و بچه ها حیران به دوربین 
نگاه می کنند و بعد ۹۰۰ هزار تایی شدن اینستاگرامش را در 
یک فیلمبرداری حرفه ای و نمایشی جشن می گیرد. پدیده ای 
که در چند روز گذشته بارها و بارها در مذمتش نوشته شده و 
بچه هایی که حاال معلوم نیست کجا هستند و قرار است چه 
حمایتی از آنها توسط این فرد انجام گیرد. پیش از این هم اما 
فقر ابزار تبلیغات عده ای از افراد مشهور شده بود. افرادی که 
اغلب به واسطه فضای مجازی اسم و رسمی برای خودشان 
جمع کرده بودند که نمونه هایش هم کم نیست.  سال گذشته 
امیر تقوی، ویدیویی از پســربچه افغانستانی به نام میرخان 
منتشر کرد. پسربچه ای که از جنوب شهر برای جمع کردن 
آشغال ها به شمال شهر می آمد، معنی آرزو را نمی دانست و 
فقط می خواست کار کند. مادرش افغانستان بود و او آواره در 

خیابان های تهران. آن ویدیو هم جنجال های بسیاری به پا 
کرد و منتقدان به نشان دادن تصویر پسربچه  به صورت کامل 
و نگاه از باال به او نقدهای بسیاری وارد دانستند و این موضوع 

ادامه دار شد. 
نمونه دیگر هم ویدیوهای امیرحســین مرادیان، پســر 
سفیر دانمارک است. کســی که به خاطر فیلم های عروسی 
گرانقیمتش همچنان نقل محافل اســت. او پیش از این در 
صفحه اینستاگرامش تصاویر بسیاری از کودکان روستاهایی 
در بلوچستان و کمک به آنها منتشــر کرده بود که نقدهای 
بسیاری به دنبال داشت و بسیاری این حرکت او را نشانه ای 
از ریا و تبلیغ به وسیله فقر دیگران دانسته بودند. او درنهایت 
در یکی از پســت های اینســتاگرامش و در واکنش به این 
اتفاق نوشــت: »من ریاکارترین آدم دنیام، اگر بدونم با این 
ریا، دل امثال این بچه ها شاد می شه.« بچه ها حتی به برنامه 

ماه عسل در ماه رمضان هم آمدند و حضورشان در آن برنامه 
هم بی واکنش نبود، تا جایی که مرادیان در پست دیگری در 
اینستاگرام نوشت: »بعضی وقت ها تصمیماتی گرفته می شه 
که نیت بدی پشتش نیست، اما اثراتی با خودش به دنبال داره 
که شاید جبرانش سخت باشه. شاید بهتر بود پای بچه ها به این 
قصه باز نمی شد. از وقتی بچه ها برای ماه عسل به تهران اومدن 
همه ما نگران یک موضوع بودیم که بعد از برگشتن بچه ها چه 
حالی پیدا می کنن. االن در تاریکی نشســتم و به یاد بچه ها 
که در تاریکی کپرهاشون به این دو روز رویایی فکر می کنن، 
می نویسم.« فضای مجازی حاال چنان مجالی به عده ای داده 
که بتوانند با اســتفاده از فقر دیگران برای خودشان اسباب 
شــهرت و معروفیت جمع کرده و برخی از آنها هم دست به 
دامان کســب پول از این آشفته بازار شوند. موارد باال، مشتی 

نمونه خروار بود. 

نماینده ولی فقيه در جمعيت هالل  احمر:  

دعوت طالب به فعالیت های 
داوطلبانه

نماینــده ولی فقيه 
در جمعيــت هــال 
احمر صبح دیــروز با 
حضــور در گردهمایی 
طــاب  کانون هــای 
هال احمر  جمعيــت 
سراسر کشور به ميزبانی 
استان اصفهان به نقش خطير هال احمر در کمک 
به رنج دیدگان اشــاره کرد و گفت: »در تحقق این 
مهم سازمان جوانان با بهره مندی از ظرفيت اعضای 
جوان خود بزرگترین سرمایه اجتماعی این مجموعه 
محسوب می شود.« در این گردهمایی که نماینده 
ولی فقيه در استان اصفهان، رئيس سازمان جوانان 
جمعيت هال احمر، مدیران ســتادی و استانی و 
همچنين مســئوالن دفاتر نمایندگی ولی فقيه و 
معاونين جوانان هال احمر استان ها حضور داشتند، 
حجت االسام و المسلمين معزی در سخنان مهمی 
به تبيين شاخه های مختلف فعاليت های اعضای 

سازمان جوانان هال احمر پرداخت. 
دین کمک و خدمت

نماینده رهبر معظم انقــاب در هال احمر با 
اشــاره به انعقاد تفاهمنامه همکاری هال احمر 
و مدیریت حوزه هــای علميه کشــور به منظور 
بهره مندی این نهاد خدمت رسان از ظرفيت طاب 
در مواجهه با حوادث طبيعی و غيرطبيعی، نقش 
طاب را در اشاعه فرهنگ نوع دوستی و انسانيت 
بسيار پررنگ دانســت و تصریح کرد: »در دنيای 
امروز که هزاران شــبکه تلویزیونی و مجازی تنها 
برای مسائل دنيایی فعاليت می کنند، این طاب 
هستند که پاســدار جریان ایمان و معنویت اند.« 
حجت االسام والمسلمين معزی در ادامه طاب 
را محققان و ســخنگویان دین و اسام برشمرد و 
افزود:   »البته نباید از نقش پراهميت ایشان در ارایه 
خدمات اجتماعی غافل بود؛ چرا که اساسا اسام 

دین کمک و خدمت به انسان ها است.« 
طالب در ميان مصيبت دیدگان

نماینده ولی فقيه در جمعيت هال  احمر در بخش 
بعدی سخنان خود به اجرای برنامه های دوستانه 
و عام المنفعه از ســوی طاب اشــاره کرد و گفت: 
»طاب عضو جمعيت هال  احمــر می توانند در 
زمان بروز حادثه با حضور در جمع مصيبت دیدگان 
عاوه بر تقویت روحيه ایمان و صبر، به ایجاد حس 
تعاون، همکاری و باور قلبی آنان برای گذر از بحران و 
سختی بپردازند.« حجت االسام والمسلمين معزی 
تاش برای تقویت آیين دوستی و محبت و خدمت 
و همکاری در جامعه را یکی دیگر از اهداف اساسی 
تشــکيل کانون های طاب هال احمر در سراسر 
کشور دانست و افزود: »طاب پس از عضویت در این 
کانون ها عاوه بر فراگيری آموزش های تخصصی 
امدادی، می توانند مروجان فرهنگ نوع دوســتی 
و خدمت بی منت به مصيبت دیــدگان در جامعه 

باشند.«

ویدیوی جنجالی مردی که از دو کودک بلوچ حمایت 
مالی کرده با واکنش های متفاوتی روبه رو شد
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مبلغ)تومان( سازمان یا شرکت مربوطه اتهام

322 ميليون شرکت نفت جی کاهبرداری

3۴3 هزار و 336 کیلوگرم قری: 686 میلیون 
)توضيح »شهروند«: قيمت هر تن در بازار فعلی را 

حداقل 2ميليون محاسبه کرده ایم(
_ کاهبرداری

_ شرکت بيمه ایران با وصف سردستگی کاهبرداری

41 ميليارد و 500 ميليون از بانک ملی ایران کاهبرداری

۹ ميليارد بانک گردشگری کاهبرداری

۷0 ميليارد و 402 ميليون و 800 هزار شرکت صرافی اقتصاد نوین کاهبرداری

5۷ ميليارد و 2۷1 ميليون و 400 هزار شرکت سامان مجد کاهبرداری

_ _ پرداخت رشوه

جمع کل
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چندین معدن، دو قطعه ملک در ساری، دو قطعه باغ در دماوند، یک فقره ملک در خيابان ظفر، 40 

واحد در بابلسر، اماکی در ساوه،  ساری و نسيم شهر می توان اشاره کرد.
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