بررسی علت انفجار در مرکز هستهای ادامه دارد

اذعان گزارشگر حقوقبشر:

ابهام در دخالت خارجی
در حادثه نطنز

ترور سردار سلیمانی
نقض منشور سازمان ملل بود
روزنامه سیاسی  ٬اقتصادی  ٬اجتماعی و فرهنگی صبح ایران
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خبری که قیمت گوشیهای تلفن همراه را چند برابر کرد

در نهمین جلسه دادگاه مفسدین
قوه قضائیه مطرح شد

رد پای شکارچی
پولداران در پرونده طبری
همدلی| نخستین جلســه دادگاه اکبر طبری
روز یکشــنبه  ۱۸خرداد ماه در شــعبه پنجم
دادگاه کیفری یک اســتان تهران به ریاســت
قاضی بابایی برگزار شــد و حاال با گذشت یک
ماه 9جلسه از این پرونده برگزار شده است.
در گفتوگو با همدلی ارائه شد
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توضیحاتنمایندگان
دربارهواریزی231میلیونی
همدلی| در حالی که بخشــی از مــردم ایران با
یکنند و از پس
تورم فزاینده دســت و پنجه نرم م 
یآیند حق
پرداخت اجاره خانههای سنگین بر نم 
مسکن  200میلیون تومانی برای نمایندگان ذهن
همه را برآشفته کرده و واکنشبرانگیز شده است.
اتفاقاتی که عمدی یا سهوی بودن آنها
هنوز مشخص نیست؛
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سرمقاله

تشنج50میلیونی
در بازار موبایل

همدلی| «ممنوعیت واردات گوشی تلفن همراه باالتر
از  300یورو لغو شد» ،این آخرین اتفاق خبرساز در
مهمترین بازارهای موبایل پایتخت بود که دیروز در
صدر اخبار رسانهها جای گرفت .یک روز بعد از اینکه
سخنگویانجمنواردکنندگانموبایلخبرممنوعیت
واردات تلفن همراه باالی  300یورو را رسانهای کرد و
انفجار دیگری در قیمت این کاالی اساسی ایجاد شد،
وزارت صنعت ،معــدن و تجارت اعالم کرد که هیچ
گونه تغییری در رویه واردات گوشی تلفن همراه باالتر

جوان فداکار
چراغی در شب سیاهکاری مفسدان

ولیاهلل شجاع پوریان
مدیر مسئول

از  300یورو ایجاد نشده و واردکنندگان میتوانند به
روال قبل نســبت به واردات گوشــی تلفن همراه
اقدام کنند .خبر ممنوعیت و لغو ممنوعیت واردات
گوشیهای تلفن همراه از دو روز گذشته با واکنشها
و اتفاقــات مهمی همراه شــد؛ در واقع در چند روز
گذشته بازارهای موبایل ایران ،عالءالدین ،چارسو و
حتی وزارت صنعت ،معدن و تجارت با چنین اتفاقاتی
پر از خبر و حاشیه بود؛ حاشیههایی که از یک خبر
کوتاه اما پر هزینه شروع شد.
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قربانیان روزانه کووید  19به  ۲۰۰نفر رسید

نه کرونا کوتاه میآید ،نه مردم

آتش سوزی های
سریالی مشکوک

2

عکاس  :مهرداد خوشکار مقدم

همدلی| طی هفتههای گذشته آتشسوزیهای
سریالی در بوستانهای تهران ،شهروندان را به این
اتفاقات حساس کرد .برخی این آتشسوزیها را
عمدی و برخی غیرعمدی میدانستند .در واکنش
به این اخبار سردار حمید هداوند ،جانشین رئیس
پلیس تهــران در گفتوگویی اعالم کرده بود :در
تهران حدود  ۶۰نفر به دلیل دســت داشتن در
آتش سوزیهای اخیر دستگیر شدهاند.

ادامه سرمقاله

جوان فداکار،چراغی در شب سیاهکاری مفسدان
با وجود تاکیدات دینی ،اخالقی و اشــتهار جامعــه ایران به فداکاری و
کمک به انســانها وجود نمادهای متعدد در اعصار مختلف ،جامعه ایران
در چنــد دهه گذشــته به ویژه پس از جنگ تحمیلــی  -که خود نمادی
بیبدیل از گذشت و فداکاری مردمان این دیاراست  -فضیلت جوانمردی،
فــداکاری و ایثار در جامعه کــم رنگتر به نظر میآید؛ شــاهد این ادعا
تشــدید برخی رفتارها در احتکار ،گرانفروشــی ،اختالس و تقدم منافع
مادی و شخصی بر منافع عمومی و مصالح ملی در سالهای گذشته است
که نشان میدهد جامعه ایران به نسبت دههها و قرنهای گذشته در این
فضیلت اخالقی دچار روند نزولی بوده و امروزه فرصتطلبی و کسب منافع
شخصی واجد ارزش بیشتری در سطح جامعه شده است.
در چنین شــرایطی پس از جان باختن تعــدادی از جوانان جنوبی در
هنگام کمک به آتشســوزی جنگلهای زاگرس ،یک جوان غیور و شجاع
و لرتبار خوزستانی از ایل سلحشور بهمئی خوزستان نیز خبرساز شد و در
حادثه آتشســوزی کلینیک پزشکی در تهران در هفته گذشته با به خطر
انداختن جان خود ناجی  11زن وکودک شــد تا نام خود را به عنوان یک
قهرمان در تاریخ ایران ثبت کند.
جوان دستفروشی که وقتی محبوس شدن شهروندان را در آتش و دود
دید ،جان خود را بر کف گرفت و با زدن به دل شعلههای مهیب آتش جان
عدهای را نجات داد ،تا تلنگری باشــد برای کســانی که این روزها نه تنها
ارزشی برای جان هموطنانشــان قائل نیستند ،بلکه در عین برخورداری
از مال و مکنت ،ذرهای انصاف و گذشت را در این شرایط سخت اقتصادی
روا نمیدارند .
گرچه پس از رســانهای شــدن رفتار قهرمانانه این جوان ،سیل تبریک
و تجلیــل از وی به راه افتــاده ،اما فراموش نکنیم لحظه ای که این جوان
تصمیم برای نجات جان محبوســین گرفت ،شــاید سوختگی شدید و یا
حتی مرگ برای سرنوشت او رقم میخورد ،اما عنایت ،در آن لحظه کوتاه
عنایتی به نتیجه و اجر و پاداش نداشــت و این جوان روستایی با خلوص
نیت و صفای باطن کاری کرد کارستان و در سطح نام کسی چون ریزعلی
خواجوی؛ قهرمان مشهور کشور قرار گرفت.
خوشبختانه پس از وقوع این حادثه عنایت ویژهای به عنایت آزغ قهرمان
ملی شــد و در یک اقدام اخالقی و انسانی و البته دینی شهردار تهران این
قهرمان جوان را به حضور پذیرفت و دستور الزم برای جذب او در سازمان
آتشنشــانی صادر کرد ،برخی دیگر از نهادها و دستگاهها نیز این حرکت
فداکارانه را بیپاســخ نگذاشتند و در اســتقبال از این روحیه ایثارگرانه از
این جوان تجلیل کردند.
تردیدی نیســت عمق ایثار و گذشتی که این جوان در آن لحظه سخت
و دلهرهآور انجــام داده با هیچ پاداش مادی قابل جبران نیســت و ثواب
اخــروی و معنوی آن بدرقه راه این جوان عزیــز خواهد بود ،اما متولیان
فرهنگی اگر قرار اســت به دنبال احیا و رونق گرفتن این فضیلت اخالقی
باشند ،باید عنایت ویژهتری به چنین رفتارهای انساندوستانه و این جوان
فداکار داشته باشند.
افزودن داســتان فداکاری عنایت به کتب درسی ،ساخت تندیس عنایت
آزغ و نصب در یکی از میادین اصلی ،اعطای نشان شجاعت به وی براساس
ماده  14آئیننامه اعطای نشــانهای دولتی کمترین پاداش به این جوان
خوزستانی است که باید مورد توجه مسئوالن قرار گیرد.
اما نکته مهم در این میانه این است که چراغ این فداکاریها در روزگاری
که ســیاهکاری برخی از مفسدان واختالسگران و سوداگران جان ومال و
ایمان مردم ،روزنه امیدی برای مردم نگذاشــته ،خود نقطه روشنی است
تا مردم ایران وجهان فراموش نکنند که هنوز این کشــور مهد فداکاران و
ایثارگران است.

گزارش همدلی از افزایش جمعیت
سالخورده در ایران و نگرانیهای آن
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یادداشت1

مجلس یازدهم؛ در راس حاشیه!
آسو محمدی

روزنامهنگار

احمــد امیرآبادی فراهانی ،عضو هیأت رئیســه مجلس  24خــرداد به ایلنا گفته
بود« :نگرانیم که برخی برای مجلس یازدهم حاشــیه ایجاد کنند .اولویتهای ما در
مجلس یازدهم مســائل اقتصادی و فرهنگی بخصوص معیشت است ».اما آنچه که
این روزها شــاهد آن هستیم این اســت که ظاهرا نیاز به «برخی» نیست که برای
مجلس حاشــیه درست کنند؛ چرا که خود مجلس این ظرفیت را در همین یک ماه
اخیر نشان داده است که اولویتاش حاشیهسازی است ،نه معیشت.
در آغــاز مجلس یازدهم و روز افتتاح آن ،یکی از تحلیلگران پیشبینی کرده بود
این دوره از مجلس ،جنجالبرانگیزترین مجلس پس از انقالب خواهد بود .اســتفاده
از این توصیف برای مجلس تقریبا یکدست اصولگرا و حاوی جوانان مومن انقالبی،
شــاید در آن زمان برای برخی ناظران ،قابل پذیرش نبود ،اما اکنون و در حالی که
هنوز  ۴۰روز از آغاز کار این مجلس نگذشــته است ،شواهدی روشن در این زمینه
دیده میشود.
مجلــس یازدهم بیش از یک ماه که از شــروع کارش میگــذرد ،تا همین حاال
حواشــی متعددی داشــته اســت .از حمالت عجیب یک عضو هیات رئیسه درباره
صنعت فضایی ،تا بحث فیلتر کردن اینســتاگرام که بعدا تکذیب شد ،حمالت لفظی
روز یکشنبه به وزیر امور خارجه و باالخره سواالت از رئیس جمهوری ،مواردی است
که تصویری شــعاری و سیاســی از این مجلس پیش چشم مردم ساخته است؛ آن
هم در زمانی که کشــور با مسائل دشــواری همچون باال رفتن قیمت ارز و مسکن،
اوجگیری دوباره کرونا و عوارض گســترده آن چون تشدید بیکاری و ...روبهروست.
این موارد از چشم مردم پنهان نمیماند و صوت و تصویر و فیلم اقدامات نمایندگان
جدید در فضای مجازی دســت به دست میچرخد و گاه لبخندهای تلخ مردم را به
همراه دارد.
گرچــه این مجلس با ۴۲.۵درصد حضور رایدهنــدگان پای صندوقهای رای ،با
کمترین میزان مشارکت مردم در تاریخ بعد از انقالب شکل گرفته است ،اما به نظر
میرسد بازتاب این شــیوه اقدامات مجلس ،حتی برای رایدهندگان به نمایندگان
کنونــی هم راضیکننده نیســت .این ،جدا از بازنمایی رقبای سیاســی این مجلس
اســت که بعضا با خوشحالی ،حواشی ایجادشــده مجلس را مقابل افکار عمومی سر
دســت میگیرند تا ناکارآمدی آنها را نمایش دهند؛ روندی که چه بسا در یک سال
باقیمانده ،در انتخابات  ۱۴۰۰نیز به زیان طیف حاکم کنونی در مجلس عمل کند.
البته نظارت بر دولت ،گزارشگیری و ســوال از اعضای آن حتی رئیس جمهوری،
جزو وظایف و اختیارات مجلس است ،اما شیوه برخی نمایندگان ،نظیر آنچه که دو
روز پیش مقابل وزیر امور خارجه مطرح شــد یا در ســوال از رئیس جمهوری بیان
شــده ،بیش از آنکه گرهی از مشکالت مردم حل کند ،زمینهساز جنجال و درگیری
زودهنگام میان قوای کشور است.
به نظر میرســد برخی نمایندگان تازه وارد به مجلس ،درک کاملی از مشــکالتی
که فشــارهای خارجی بر کشــور وارد کرده و دردســرهای اداره کشور با تحریم و
بدون نفت ،ندارند و نمیدانند اگر قرار به بیان جزئیات باشــد ،بیشــتر به زیان اهل
شــعار خواهد بود .در این میان ،رئیس مجلس نیز در هدایت کلیت مجلس به سوی
مصالــح عالی نظام نقش موثــری دارد؛ در مواردی ضعف رئیــس مجلس در اداره
جلسهها انفعال او در مدیریت اوضاع و احیانا ،حساب بردن از برخی حاشیهسازان و
شاید ،برخی آیندهنگریهای سیاسی ،میتواند به ایفای نقش حساس رئیس پارلمان
آسیب بزند .این نکتهای است که باید بهطور جدی مراقب آن بود تا جایگاه ریاست
قوه مقننه مخدوش نشود.
در چنین شــرایطی ،به نظر میرسد تا دیر نشــده است ،بزرگان مجلس و جریان
اصولگرا و خود نمایندگان باید با نگاهی تازه به شرایط کشور و منافع ملی ،رویکرد
جامعتری برای حل مشکالت مردم و پیشبرد امور کشور برگزینند.

چالش
ایران پیـر
ِ
یادداشت2
رسانهای که با آمار خودش زیر سوال میرود
علی نامجو

روزنامهنگار

چند روز قبل معاون سازمان صدا و سیما در جمع نمایندگان
طالب و فضــا گفت« :امروز باالی ۹۰درصد اعتماد به رســانه
ملی و باالی ۸۰درصد رضایت نسبت این رسانه وجود دارد و در
حوزه تولید هم در آثار نمایشــی موفقیتهای خوبی داشتهایم».
هرچنــد اینکه 90درصد از جمعیت یک جامعه به یک رســانه
اعتماد داشــته باشــند اما  80درصد از آنها از این رسانه اعالم
رضایت کنند ،خودش گزاره عجیب و غریبی اســت ،اما در این
مجال شــاید پرداختن به آن به اهمیت آنچه بهتر اســت به آن
توجه کنیم ،نباشد.
دیروز فهرســت پرمخاطبترین برنامههای رسانه ملی منتشر
شد و معلوم شد ،وضع صدا و سیما از آنچه خودش فکر میکند،
وخیمتر اســت .روزگاری قرار بود رادیو و تلویزیون دانشــگاهی
باشــد برای مردم ایران ،اما نگاه به لیست اعالم شده از مسئوالن
این سازمان نشــان میدهد برخالف گفتههای آقای معاون ،این
رســانه همه تالش خودش را گذاشــته روی ســرگرمی .درباره
اینکه ســرگرمکننده بودن یک برنامه خوب اســت یا بد ،شاید
بشود بعدها سخن گفت ،اما اینکه «عصر جدید»« ،دورهمی»،
تکرار «خندوانه»« ،کودک شــو»« ،مستند حیات وحش» و «به
خانه برمیگردیم» رتبههای اول تا ششــم لیســت را تشــکیل
بدهند ،اتفاقا معنایی دارد مخالف با سخنان آقای معاون.
اگر «ســمت خدا» را به عنــوان برنامهای در نظر بگیریم که
به موضوعات دینی مردم میپردازد و توانســته در این لیســت
جایــگاه هفتم را با توجه به گذر از مــاه مبارک رمضان ،به نام
خودش ثبت کند و «بچهمهندس» را هم ســریالی دنبالهدار در
نظر بگیریم که نمونههای مشــابه آن هم معموال در همه جای
دنیــا مخاطبان زیادی دارد ،وضع امروز برنامههای ســیما را با
متر و معیارهایی که روزگاری برای این رسانه مطرح شده بود،
باید فاجعه بدانیم.
از آن روزگاری کــه برنامه «نود» هم در این لیســت معموال
جایگاه باالیی را داشــت زیاد نگذشته ،اما بدل دسته چندم این
برنامــه فوتبالی یعنی «فوتبال برتر» به گرد برنامههایی از جمله
«دستپخت» و «طبیب» هم نرسیده چه رسد به کسب جایگاهی
در میان پنج گزیده پرمخاطب.
با این وضع وقتی نام بازیگران ســریالی همچون «آخر خط»
را هم مرور میکنیم ،میشــود پرسید که چطور آقای رسانه یک
شاخ اینســتاگرامی با محتواهای جنسی و شوخیهای زننده را
به نقش اصلی آن بدل کرده و عادل فردوســیپور به خاطر آنچه
نمیدانیم ،از خانهاش بیرون رانده شده است.
با این وضع ،شــاید بهتر است مســئوالن رسانهای که قرار بود
ملی باشد ،به جای بیپاسخ گذاشتن سواالت مخاطبانشان درباره
شیوه ســتاره مربعی به راه افتاده در اغلب تولیدات آن سازمان،
ممنوع ازکاری چهرههای شناخته شــده که اتفاق پرورشیافته
همین رســانه هم بودهاند ،توجه به خواست عموم جامعه ایران و
البته بهکارگیری این گزاره که فضای مجازی مانع بزرگی اســت
بر سر راه رسانه ملی ،فقط اندکی خجالت بکشند و وقتی شب به
رختخواب میروند به کارهای بدشان فکر کنند.
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در آموزههــای دیــن مبیــن اســام بر
اهمیت فداکاری واز خودگذشــتگی برای
کمک به همنوعان به ویژه نجات انســانها
تاکید بســیار شده است؛آیه معروف  ۳۲از
ســوره مائده نجات یک انسان را صرف از
نظــر عقیدهاش برابر نجات همه انســانها
میداند و میفرماید اگر کســی یک نفر را
نجات دهــد و زنده کند،انگار همه مردم را
زنده کرده اســت .امام صادق علیهالســام
مصادیق نجات انســانها را یاری رساندن
به آنها هنگام غرق شدن،آتشســوزی و
حملــه حیوانات درنده میدانــد .فداکاری
و جوانمردی ریشــه در تاریخ ایران زمین
دارد ،در تاریخ ایران طبقهای به نام عیاران
یا قلندران میزیستهاند که نماد جوانمردی،
و دفاع از انسانها بودهاند.
شــاهنامه به عنوان اثری درخشــان در
تاریخ ایران مشحون از پهلوانان و قهرمانانی
اســت که با فداکاری و خطــر کردن برای
نجات انســانها مورد تقدیــر جامعه قرار
گرفته اند .از کــوروش که با نام ذوالقرنین
نام برده شده تا پوریای ولی ،جهان پهلوان
تختی و ریزعلی خواجــوی تا دیگرانی که
شاید کمتر نام و نشــانی از آنها در جامعه
امروز شــنیده میشود ،سمبل جوانمردی
و کمک به همنوعــان در جامعه ایرانی به
شمار میآیند.
ادامه در همین صفحه

رئیس جمهور در جلسه ستاد اقتصادی دولت:

تمامی دستگاههای دولتی موظف به عرضه
سهام شرکتهای خود در بورس هستند
رئیس جمهور در جلســه ســتاد اقتصادی دولت ،مدیریت
بازار ســرمایه و افزایش عرضههــای اولیه را اقدامی اصولی و
دقیق جهت ایجاد ثبات ،توســعه و رونق بخشی به بازارهای
مالی و اقتصاد کشور دانست.
حجتاالســام حســن روحانی روز سهشــنبه با بیان
اینکه این اقدام دولت مورد اســتقبال نخبگان ،فعاالن
اقتصــادی و مردم قرار گرفت ،گفت :در این مســاله دو
نکته حائز اهمیت ویژه اســت که اولین نکته ،رویهسازی
و تداوم جدی عرضه ســهام بنگاههای بزرگ و متوســط
به ویــژه بنگاههای دولتی در بورس با یک برنامه و طرح
دقیق برای مردم محور شــدن اقتصاد کشــور و خروج
جدی دولت از بنگاه داری ،شــفافیت بخشی به اقتصاد و
تولید کشور است که رونق ،پویایی و فسادزدایی جدی را
در پی خواهد داشت.
روحانی افــزود :از این نظــر تمامی دســتگاههای دولتی
طبق ضوابط و مقررات اعالم شــده ،موظف به عرضه ســهام
شــرکتهای خود در بورس هســتند و تداوم بنگاه داری و
مالکیــت امــوال مازاد از ســوی دســتگاههای دولتی برای
شــکوفایی اقتصاد ،الزم است سریع تر به بخش خصوصی و
مردم واگذار شود و به خصوص سازمان بورس باید نسبت به
اجرای تعهدات شــرکتها مبنی بر تکمیل سهام شناور آنها
اقدام کند.
رئیس جمهور با توضیح این موضوع که نکته دوم مورد نظر
باید توسط مسئولین وزارت اقتصاد و سازمان بورس با دقت،
ظرافت و حساســیت باال تعقیب شــود ،اظهارداشت :نظارت
دقیق بر بازار ســهام و متعادل سازی عرضه و تقاضای سهام
در بورس و رشد منطقی ســهام از طریق تسهیل پذیرش و
رفع موانع حقوقی پذیره نویسیها و صندوق پروژه نکته مهم
دوم است که باید به دقت مدنظر قرار گیرد.
روحانی با تاکید بر اینکه هیجان زدگی کاذب نباید بورس
را متاثــر کند ،تصریح کرد :از این نظر رشــد شــاخصهای
بورس باید طبق پایههای علمی دقیق و بر اساس منطق بازار
سرمایه پیش برود.
رئیس جمهور خاطرنشــان کرد :مدیریت بازار بورس باید
بــا اعمال مقررات احتیاطی الزم و مراقبت دقیق به جامعه و
مردم این اطمینان را بدهد که سرمایه گذاری آنها در بورس
اســتحکام الزم را دارد ،لذا بهتر است در این زمینه با جدیت
بیشتر عمل کنند.
روحانی ســاماندهی بازار ســرمایه و نوســانات ارزی را از
مباحث مهم و تعیین کننده ای دانست که در روزهای اخیر
فضای اقتصادی کشــور را تحت تاثیر قرار داده است و گفت:
از عوامل مهمی که میتواند نوســانات را کنترل کند ،عرضه
ارز صادرکنندگان به بازار است.
دولت با تفکیک کســانی که به قصد سوداگری و منفعت
طلبــی از عرضه ارز حاصل از صادرات در موعد مقرر و طبق
ضوابــط خودداری کرده اند ،با همــکاری مراجع قضایی این
افراد را مــورد پیگرد قرار خواهــد داد و در عین حال برای
کسانی که در موعد مقرر نسبت به تعهد خود عمل میکنند
مشوقها و امتیازات ویژه در نظر خواهد گرفت.

