
روزنامه سیاسی ٬ اقتصادی ٬ اجتماعی و فرهنگی صبح ایران

گزارش همدلی از افزایش هزینه نگهداری از فرزند در ماه های اخیر 

بچه داری گران تر از معیشت بزرگساالن

گزارشگر ویژه سازمان ملل تاکید کرد:

تحریم ها؛ مانع تامین 
نیازهای اساسی ایرانیان

وزیر اطالعات هشدار داد؛

با اعتراضات غیرقانونی 
برخورد می کنیم

یادداشت
حقوقی که یک روز هم دوام نیاورد

هفتــه گذشــته برنامــه 20 و 30 اصطالحاً 
گزارشی درباره نوع خرید با پرداختی یارانه های 
جدید پخش کرد کــه نتیجه گیری اش احتماالً 
برای تهیه کنندگان آن نیــز حیرت آور بود. این 
برنامه مدعی شده بود اگر یک خانواده چهارنفره 
با یارانه ای که از سوی دولت به مردم هدیه شده 
اســت، وارد بازار شــوند عالوه بر آنکه کاالهای 
اساســی موردنیاز خود را تأمیــن خواهند کرد، 

مقداری هم در حساب آن ها باقی خواهد ماند.
ازقضا چهارشنبه گذشــته بنده به عنوان یک 
روزنامه نــگار حقوق ماهانــه ام را دریافت کردم 
و تصمیــم گرفتــم فــردای آن روز را به خرید 
مایحتــاج زندگی اختصاص دهــم. حکایتی که 
در ادامه به آن خواهم پرداخت شــرح 24ساعت 
گــذران زندگی اســت. البته به خوبــی می دانم 
این چنــد خط اگر برای برخی مســئوالن یک 
یادداشــت مطبوعاتی تیره وتار به شمار می رود، 
برای بســیاری از مردم خاطــره و حتی تجربه 
ملموس تلخ اســت. به همین خاطر روی سخنم 
با مردم نیســت چون خود آن ها بیشتر از امثال 
بنــده با این مســائل دســت به گریبان اند، بلکه 
افرادی را مخاطب قرار می دهم که در گران ترین 
نقاط کشــور نظیر سعدآباد، ولنجک و ... زندگی 
می کنند و تزهای معیشت انقباضی شان از قبیل 
تحمل دردهای جراحی اقتصادی برای ما است.

مالی خود  ماه  چهارشنبه شب 28اردیبهشت، 
را با مبلغ ســه میلیون و 400 هزار تومان آغاز 
کردم. ازآنجایی که ماه گذشته به دلیل مشکالت 
اقتصادی، مجبور قرض گرفتن مبلغ یک میلیون 
تومان شده بودم، همان شب این مبلغ را به حساب 
بستانکار برگرداندم تا هم خود با خیالی آسوده تر 
شــب ســر بر بالین بگذارم و حساب وکتاب فرد 
بستانکار دچار اخالل نشود. صبح روز پنج شنبه 
برای تهیه یک ماه قهوه عازم حوالی مرکز شــهر 
تهران شــدم. قبل از هر چیز مبلــغ 305هزار 
تومان را کــه در ســاعت 12 و 11دقیقه ظهر 
خرج شد از باقی مانده حســاب این جانب کسر 
بفرمایید. دقیقاً یک ساعت بعد چند قلم کاالی 
مصرفی روزمره از قبیل شــیر، ماســت، نوشابه 
و ... مبلغ 164هزار تومان هزینه برداشــت؛ اما 
برای خرید مایحتاج ماندگارتری مثل گوشــت، 
برنج، مرغ، ماکارونی، چند قلم حبوبات، کنسرو 
ماهی و ... در ســاعت چهار عصر این روز راهی 
فروشگاه شهروند و تره بار شدم که هر دو زیر نظر 
شــهرداری تهران فعالیت دارند. هنگام پرداخت 
صورت حساب اقالم خریداری شده از فروشگاه با 

یک نظر به کیسه اجناس می توان دوباره فهمید 
با یک میلیون تومان پول، تعداد کیسه های خرید 

مدام کمتر و کمتر می شود!
سه عدد کیسه خرید شامل: گوشت خورشتی 
ممتاز )205هزار و 600تومان(، گوشت چرخ کرده 
مخلوط )190هزار تومان(، سینه مرغ )144هزار 
تومان(، چای سیاه شکسته یک کیلویی الهیجان 
لپــه 900گرمی  )136هــزار و 190تومــان(، 
)63هــزارو 550تومــان(، لوبیاقرمز 900گرمی 
)55هــزارو 500تومان(، دو عــدد پنیر خامه ای 
12عددی )51هــزار و 120تومان(، دو بســته 
نودل پنج عددی )جمعــاً 72هزار تومان(، چهار 
عدد تن ماهی )جمعــاً 125هزار و 620تومان(، 
کنسروهای ذرت، مخلوط و نخودفرنگی )جمعاً 
75هزار و 620تومان( و یک بســته قندشکسته 
700 گرمی )22هزار و 900تومان( در ساعت 4 
و 18دقیقه یک میلیون و 163هزار و 200تومان 
هزینه به دنبال دارد. البته الزم اســت در اینجا 
از فروشگاه زیرمجموعه شهرداری برای 20هزار 
تومان تخفیف عمومی قدردانی کرد! و اما اقالم 
خریداری شده از تره بار ...! سه عدد فلفل دلمه ای، 
یک کیلو خیــار گلخانــه ای و 300گرم هویج 
19هــزار و 280تومان و یک عدد ژل ماشــین 
ظرف شویی از غرفه  محصوالت شوینده 260هزار 
محاســبه شــد. اگر برای تهیه برنج به غرفه ای 
مراجعه کنید که فروشــنده محترم آن، برنج را 
به قیمت قبلی می فروشــد، هفت کیلوگرم برنج 
هاشمی برای شما 545هزار تومان تمام می شود 
اما امیدوارم مثل بنده بدشــانس نباشید که بعد 
از واردکردن رمز به کارت خوان دســتگاه خطای 
موجودی ناکافی بدهد. وقتی فروشــنده محترم 
تعجب شدید مرا مشــاهده کرد با یک استعالم 
موجودی مرا متوجه کرد که می توانم 530 هزار 
تومــان را از کارت خود پرداخت کرده و 15هزار 
تومان باقی مانده را به صورت نقد بپردازم. این هم 

از تمام یک حقوق دریافتی یک روزنامه نگار!
می دانم که ممکن است برای شما غیرقابل باور 
باشــد که فردی حقوق ماهانــه اش را پیش از 
رسیدن ابتدای ماه و آن هم در کمتر از 24ساعت 
پیش خــور کند. ازآنجایی که ممکن اســت این 
مطلب برای ســاکنان دهک های باال و جراحان 
اقتصاد کشور غیرقابل باور به نظر برسد، این جانب 
تمامی فاکتورهای خرید خود را برای ارائه به هر 
شــخص و مرجع تشکیک کننده ای در نزد خود 
نگه داشته ام. در پایان از عالی جنابان و مسئوالن 
مردمی درخواســت می کنم به جای توصیه های 
آن چنانی، نه تنها راهی برای به پایان رســاندن 
ماه های بعد معرفی کنند بلکه بگویند اصاًل ماهی 
را که همه حقوقش نیامده پیش خور شده چگونه 

باید آغاز کنیم؟

    کیاوش حافظی
   روزنامه نگار

یادداشت
چگونه مافیا رجل سیاسی را از کار می اندازد؟

در اذهان عمومی اکثریت جوامع بشری پدیده »مافیا« و ماهیت 
آن منفور و نکوهیده اســت؛ به جز در کشورهایی که در عمل به 
مبانی مدیریت اقتصادی و اجتماعی اعتقادی ندارند، این موضوع 
امری قابل اغماض و تا حدی مقبول سیاســتمداران و نظام اداری 
است؛ کســانی که از این بازار سودی دوسویه دارند. در نظام های 
مافیاپرور و مافیاساالر، تنها گزینه روی میز، چرخه ثابت سودآوری 
از بازار اســت و به هیچ وجه، نگاه اجتماعی، سیاســی و اقتصادی 
مبتنی بر مفاســد این شیوه مطرح نیست. حال آنکه ممکن است 
معیشــت مردم در بدترین وضعیت ممکن باشــد؛ الزم به تأکید 
نیســت که فقر مادی ریشــه آســیب های اجتماعی بسیاری از 
جمله فروپاشی خانواده، کودکان کار، بزهکاری ها، انواع مفاسد و 
همچنین شیوع جرائم گسترده ناشی از مشکالت اقتصادی است و 
این موضوعات از بی اهمیت ترین و بی اعتبارترین مواردی است که 
ممکن است به ذهن افراد رده باالی شبکه های مافیایی خطور کند.

تحقیقات نشــان داده که در کشــورهای آمریکا، کره شمالی، 
روســیه، ســوئیس و هلند، مبارزه با مافیا در زمینه های مختلف 
وجود دارد و در کشــوری مثل ســوئیس که تقریباً مافیا به صفر 

رسیده است؛
در ایران که حدود چهار دهه هســت که در راستای شعارهای 
انقالب و منویات بنیان گذار نظام جمهوری اســالمی با اسم رمز 
مبارزه با استکبار جهانی، شعارها و راهکارهای مختلفی در دستور 
کار است، اما از پس چهار دهه، هنوز این پرسش مطرح است که 
آیا در زمینه مبارزه با فســاد داخلی، استکبار داخلی و مافیاهای 

داخلی هم اقدامی جدی صورت گرفته یا خیر؟
جالب است که روسای جمهوری که تا کنون قدرت را به دست 
گرفته اند یا حتی قوای سه گانه یکی از مهم ترین شعارهای خود را 
مبارزه با مفاسد اعالم کرده اند، اما وضعیت کنونی نشان می دهد 
که دستاورد چشــمگیری مبتنی بر اصالح چرخه های مافیایی و 
برخورد قاطع و ریشــه ای با این مقوله را نداشته اند. در این میان 
ســؤاالتی مطرح می شود: چه رابطه میان نهادهای دولتی و مافیا 
برقرار اســت؟ منافــع این نهادها در طول ادامــه روند کاری این 

مافیاهاست یا هم عرض با آن؟ و ده ها سؤال دیگر در این رابطه.
در جریانات اخیر، فعــاالن اقتصادی، اجتماعی و مدنی واقف و 
ناظــر بودند که احتکار )که یکــی از اهرم های گروه های مافیایی 
است( چگونه بر معیشت جامعه اثرگذار بود و اقالم غذایی اساسی 
مردم را از ســفره ها به انبارهای مخفی منتقل کرد؛ چراکه بخش 
قابل توجهی از تولیدکنندگان و توزیع کنندگان موادغذایی، منافع 
خود و به اصطالح سود را بر تأمین نیازهای جامعه ای که خود زیر 

فشار مضاعفی است ترجیح دادند.
اساساً فلسفه مافیا از نگاهی دیگر به زانو درآوردن رجل سیاسی 
هر کشوری است؛ هرچند ممکن است پدیدآورنده این پدیده مافیا 
همین رجل سیاسی باشند؛ مثاًل اعطای امتیاز واردات یک داروی 
خاص، یک کاالی پزشــکی، یک کاالی ضروری به برخی از افراد 
متنفذ در نظام سیاســی؛ روندی که می تواند یک رجل سیاسی 
مفید و مؤثر به حــال مردم را به زالویی برای مکیدن خون آن ها 

تبدیل کرده و البته نظام سیاسی را با تهدید مواجه کند.

    حمیدرضا صوری
   فعال فرهنگی

یادداشت
پیامدهای سانسور یک کاپیتان

چند روز قبل و بعد از بازی تیم اســتقالل با تیم فوتبال 
فوالد و پیروزی اســتقالل و کسب قهرمانی زودهنگام این 
تیم، وریا غفوری کاپیتان تیم پیروز به جای ابراز خوشحالی 
از قهرمانی تیم خود اظهاراتی داشت که نشان از نارضایتی 
او از وضــع موجود در کشــور و همراهی با مردمی بود که 
از شدت گرانی و مشــکالت زندگی در نگرانی و اضطراب 
به ســر می برند. طبعاً اظهارات کاپیتان مثل موارد مشابه 
به مذاق مســئولین خصوصاً دســت اندرکاران امور ورزش 
کشور و به خصوص صداوســیما-که هر صدای مخالفی را 
برنمی تابنــد- خوش نیامد و به جای آنکــه محترمانه و با 
سعه صدر از کنار آن عبور کنند و از کاپیتان بابت دغدغه ای 
که دارد، تشــکر کنند، دست به کاری ناپخته زدند و او را از 
جریان خبررسانی خود درباره قهرمانی تیم استقالل حذف 
کردند؛ موضوعی که ســبب شد تا توجه مردم به اظهارات 

کاپیتان بیشتر بشود.
در برنامه دوشنبه شب شبکه سه فوتبال برتر در ارتباط با 
قهرمانی استقالل در لیگ برتر تصویر غفوری در گرافیک 
طراحی شــده قرار نگرفت و اسمی از او برده نشد! این کار 
ســبب حمایت بیشــتر ورزشــکاران و ورزش دوستان از 
وریا غفوری شــد به طوری که رســانه ملی در نهایت ناچار 
شــد در بازی اســتقالل و آلومینیوم تصویر او را بر دیوار 
نمایش برنامــه تلویزیونی »فوتبال برتر« نقش ببندد. باید 
به این مســئولین گفت: »چرا عاقل کند کاری که باز آرد 

پشیمانی«
 اظهارات وریا غفوری و امثال او، دو حالت دارد؛ یا حرف 
دل مردم اســت یا نیست، اگر نباشــد خودبه خود حذف 
می شود و جامعه عکس العمل منفی نشان می دهد و از آن 
عبور می کند. ولی اگر حرف دل مردم باشــد با حذف نام 
گوینده و تصویر او نه تنهــا از اذهان عمومی پاک نخواهد 

شد برعکس بیشتر به دل می نشیند.
همین یک مســئله به تنهایی نشان می دهد که مسئوالن 
کشور باید در سیاســت داخلی، اقتصادی و معیشتی مردم 
بایــد به گونه ای مدیریــت کنند که نیاز بــه گفتن چنین 
اظهاراتی از سوی یک ورزشکار نباشد و اگر گفته شد به جای 

حذف گوینده به فکر کاهش کاستی های مملکت باشند.
چرا هر روز تعدادی از ورزشکاران در سفرهای اعزامی 
تیم های ورزشــی به خــارج، از اردو ناپدید می شــوند 
و تقاضــای پناهندگــی در یکی از کشــورهای خارجی 
می کننــد؛ بدون تردید یکی از دالیــل آن بها ندادن به 
موقعیت و مواضع آن ها و ترس ورزشــکاران از نداشتن 
سعه صدر مسئوالن و حذفشان از تیم های ورزشی است. 
ورزشــکار جوانی که یک دنیا امید به آینده ورزشی خود 
چشــم دوخته وقتی با برخوردهای این چنینی از سوی 
مســئوالن با یک کاپیتان تیم معروف روبه رو می شوند، 
ترجیح می دهــد علی رغم میل باطنی خــود زیر پرچم 

کشوری دیگر بر سکوی قهرمانی بایستند.

    سیف الرضا شهابی
   تحلیلگر سیاسی

یادداشت
الف آب، بعد گلخانه ...

در ســال های اخیــر دغدغه های متنوع، متعدد و بعضــاً پیچیده ای در مقابل 
جوامع به وجود آمده که برآمده از انتظارات بین نسلی، تغییرات اقلیمی، توسعه ی 
نامتوازن و امثالهم اســت. این دغدغه ها زمانی که ژرف شــود و بُعد اجتماعی و 
فراگیر پیدا کند، می تواند ُمبدل به بحران های آســیب زا گردد. درجات و سطوح 
مختلف این دغدغه¬ها، زنگ خطر را برای تصمیم گیران به صدا درآورده است. 
یکی از این دغدغه ها، امنیت غذایی اســت کــه مدیران همواره برای تأمین آن، 

برنامه ریزی و اقداماتی دارند.
آنچه در ســال های اخیــر توجه ویژه ای به آن شــده و ســرمایه گذاری های 
قابل توجهی برای توســعه ی آن گردیده، احداث گلخانه در قالب شــهرک ها و 
مجتمع های گلخانه ای اســت. به منظور ســاماندهی اقدامات و هدفمند کردن 
سرمایه گذاری ها، وزارت جهاد کشاورزی اقدام به تأسیس شرکتی در زیرمجموعه 
خود جهت توســعه شهرک های کشاورزی کرده اســت. اصلی ترین کارکرد این 
شــرکت، هدایت، راهبری و توسعه زیرساخت ها و حمایت و پشتیبانی از توسعه 
بازار و همکاری های فنی، اقتصادی و فناوری بین شهرک های گلخانه ای و سایر 

بخش¬های ذی ربط است.
یکی از دالیلی که سیاست توسعه ی گلخانه ها در وزارت جهاد کشاورزی مورد 
تأکید واقع شده اســت، تولید واحد وزن محصول بیشتر به ازای واحد حجم آب 
ثابتی می باشد. به عبارتی دیگر با 200لیتر آب در فضای باز یک کیلو و در شرایط 
گلخانه ای حدود چهار کیلو گوجه فرنگی می توانیم تولید کنیم. فلذا درست است 
که در یک هکتار می شــود تولید چهار برابری داشت، ولی باید توجه داشت که 
همان حجم آب مصرف می شود. اینجاست که تصمیم گیران باید یک تصمیم مهم 
بگیرند کدام ناحیه حفاظت از منابع آب از تولید ارجح و ارزشمندتر است؛ بنابراین 
برخالف تصور، فّناوری گلخانه، الزاماً معطوف به مصرف آب کمتر نیســت، بلکه 
تولید بیشــتر است؛ بنابراین مزیت اصلی مساحت تحت پوشش گلخانه ها مقدار 
بهره وری باالتر یا میزان تولید بیشتر به ازای مقدار حجم تقریباً یکسان آب است.

آنچه در این فرضیه به دســت می آید، ارائه سیاســتی است که وزارت جهاد 
کشاورزی به جای تمرکز بر رسالت تولید بیشتر، حفاظت از منابع آب )به ویژه در 

دشت های بحرانی( را توأمان اعمال کند.
آنچه در سال های اخیر دیده شده است، اکثر شهرک¬های گلخانه ای در اراضی 
منابع ملی احداث شــده یا در حال برنامه ریزی و احداث می باشد. نتیجه نخست 
که از احداث گلخانه در اراضی نوآباد می توان گرفت، بارگذاری بیشــتر بر منابع 
آب )ســطحی یا زیرزمینی( می باشــد. برای همین امر این مقاله بر این منظور 
متمرکز اســت که توسعه سطوح گلخانه ای نه در اراضی نوآباد که در اراضی که 
دارای سابقه کشت دارند، باید ترویج و توسعه یابد؛ و اال احداث مکرر شهرک های 
گلخانه ای در اراضی غیردایر در اقصی نقاط کشور، قطعاً می تواند به تولید بیشتر 
کمک نماید، ولی باید در نظر داشــت که هم زمان بیالن آبی آن دشت یا حوضه 
آبریز را منفی تر و بحران آبی را تشــدید می کند؛ بنابراین پیش بینی نگارنده این 
است که سیاست توسعه شهرک های گلخانه ای با این رویه کنونی، به ناپایداری 
دامن خواهد زد و سال های آینده منابع آب بستانکار جدیدی مقابل خود خواهد 

دید که دیگر ظرفیتی برای تأمین آن را ندارد.
ازآنجایی که یادداشت بر محور اولویت اعمال مدیریت منابع موجوِد آب نسبت 
به بهره برداری از منابع جدید )ســطحی یا زیرزمینی( نگاشــته شده، پیشنهاد 
مــی دارد، شــهرک های گلخانه ای در اراضی که در حال حاضر آبی می باشــند، 
برنامه ریــزی گردد تا بتوان از حقابه آن ها– که در شــرایط کنونی در فضای باز 
در حال کشــت می باشند - برای تولید بیشتر استفاده کرد و نه بر انتقال آب به 

اراضی موات.

    مهدی میرزایی
    کارشناس توسعه آب

بدون اشاره به انتقادات مردم صورت گرفت

حمایت یک دست ائمه 
جمعه از جراحی اقتصادی

دولت  اخیــر  اقتصادی  تصمیمــات  همدلی| 
ســیدابراهیم رئیسی واکنش های مختلفی را در 
ســطح جامعه و فعاالن سیاسی و مدنی داشته 
اســت. تصمیماتی که تاکنون منجر به افزایش 
قیمت کاالهــا و همچنین پرداخت یارانه کمک 
معیشتی به مردم شــده است. در هفته گذشته 
در شــهرهای مختلفی نسبت به این تصمیمات 
دولت اعتراضاتی شکل گرفت. نمایندگان مجلس 
شورای اســالمی نیز در نطق های مختلف خود 
اعتــراض و عصبانیت مردم را بجا دانســته و از 
دولت خواستند که به این اعتراضات توجه کند؛ 
اما درعین حال همچنان بخشی از جامعه تالش 
می کند تا این اعتراضات را نادیده بگیرد. ازجمله 
رئیس جمهوری که در سفر اخیر خود به استان 
آذربایجان غربی هیچ گونه اشــاره ای به حوادث 
هفته گذشته کشــور نکرد. روز گذشته نیز ائمه 
جمعه سراسر کشور بخشــی از سخنرانی خود 
در خطبه ها را به موضــوع یارانه ها و تصمیمات 

اقتصادی دولت اختصاص دادند...
2

 با سیاوش کسرایی؛ از تهران تا وین
 جهان در غم مرگ آهنگساز »ارابه های 

آتش«
رکورد راندمان سلول های خورشیدی 

شکسته شد
 مجلس به دنبال حذف حبس از قانون 

مهریه
 روزی که جدایی طلبان سریالنکا »راجیو 

گاندی« را ترور کردند

گوناگون
8

8

8
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 گزارش همدلی از بی تدبیری 
در نگهداری از فرزندان»ایران«

 یوزپلنگانی 
که هرگز ندویدند

جزییات ماجرای 
گروگان گیری خون بار 

در ایالم 

 انعکاس بین المللی 
 تولید پهپاد ایرانی

 در تاجیکستان

با وجود تمایل همه طرف های مذاکره 
نشانه ای از بازگشت به وین دیده نمی شود

برجام در انتظار کارت 
سفید تهران - واشنگتن

رئیس کمیته سیاسی حزب اتحاد ملت:

 نباید رنگ ضدامنیتی
 به رنج  مردم پاشید

همدلی|  توله یوزپلنــگان ایران که در هفته های 
گذشته در توصیف کاربران فضای مجازی به نماد 
امید ایرانیان تبدیل شده بودند، یکی پس از دیگری 
می میرند، اولین فرزند یوزپلنگ ماده مرکز تکثیر یوز 
که »ایران« نام دارد، تنها فقط چهار روز زنده ماند...
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 از دوتارنوازی 
مدرسه سازی تا 

 »عثمان محمدپرست« به روایت 
هوشنگ جاوید درگفت وگو با همدلی 

7

دفاع یک  تنه از 
داخلی وهای  خودر

 میرسلیم؛ عضو شرکت های خودروسازی 
یا نماینده مردم؟

2

اجتماعی  مسئولیت 
چهره ها 

 گزارش همدلی از حواشی غیروزرشی 
»وریا غفوری« کاپیتان استقاللی 
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شرح در صفحه ۶


