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هربامداد در سراسر کشور

خودنماییکولهپشتیهای
آمریکایی۲میلیونی
در بازار تهران!

کاهش  ۳۷درصدی قیمت واقعی مسکن
در تابستان امسال

ریزشقیمتمسکن
تاچه زمانی ادامه دارد؟
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رئیس جمهور  به نیویورک میرود

صدور ویزا

برای حسن روحانی

در دقیقه 90
محمدصادقجوادیحصار
در گفتوگو با آفتاب یزد:
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حضور مشروط
در انتخابات
آسیبزاست
آفتابیزدگزارشمیدهد

تهمــت بــه نماینده اصــاح طلــب مجلس نشــان داد
جریان چپ شرایط سختی در انتخابات پیشرو خواهد داشت

ماجرای
ماساژانتخاباتی
هر زمان
تشخیص   بدهم
بهتلویزیون
برمیگردم

از کجا آمده است؟
3

برگزاریآزمون

مرکز وکالی قوه قضاییه
قانونیاست

یادداشت 1

مهدی سلطانی

تحلیلگربازارمسکن

قیمت مسکن در تابستان سال  98روندی رکودی
پیدا کرده اســت .پس از روند افزایشــی قیمت
مســکن در بازار طی یکسال گذشته ،در ماههای
خرداد وتیر شــاهد توقف روند افزایشــی قیمت
بودیم تا جایی که در مرداد امسال شاهد برگشت

؟

روند توقف و کاهش قیمت ها هستیم .
معموال در دوران رکود قیمتهای حقیقی مسکن
کاهش پیــدا میکند و حتــی میتواند بیش از
 30درصد نیز روند کاهشــی داشته باشد یعنی
زمانی که اثر تورمیکاهش مییابد ،قیمتها نیز در
سراشیبی قرار خواهد گرفت .این در زمانی است
که رشد قیمت مسکن کمتر از تورم بوده واز آن
عقب بیفتد .تورم عمومیفعال در حال کاهش است
اما عدد آن هنوز باالست و در صورت تداوم کاهش
نرخ تورم قیمتهای مسکن نیز کاهش چشمگیری

خواهد یافت .از این رو قیمتهای حقیقی مســکن
احتمال کاهــش را دارد ،اما قیمتهای اســمیرا
نمیتوانیــم با اطمینان بگوییــم کاهش مییابد.
در ماههــای اولیــه نیمه دوم ســال بــه خاطر
اورشــوت بــازار در پایــان ســال  97وآنچه در
ســه ماهه اول ســال  98رخ داد ممکن اســت
بازار اسمیشــاهد کاهــش قیمتها باشــد ،اما
معمــوال چــون تــورم وجــود دارد کاهــش
قیمت حقیقی تاثیری در کاهش قیمت اسمیندارد.
ادامه در صفحه 9

سیاست
جاهلی

سرمقاله

جالل جاللی زاده

نماینده سابق مجلس

جمعــی از اصولگرایــان و نمایندگان
ســابق و امروزی آن ها در هشتکی به نام
«آقازاده ماســاژور» در قالب دروغ و افترا
اعالم کردند که بــرادرزاده خانم پروانه
سلحشوری نماینده اصالح طلب تهران،
رهبری یک تیم ماساژور را برعهده داشته
و این برادرزاده را به فســاد متهم کرده و
از طریق آن علیه پروانه سلحشوری هجمه
بــه راه انداخته تا اورا تخریب کنند ،البته
خیلی زود دروغگویی آقایان فاش شد و
مشخص شد که ایشان دو برادرزاده یکی
چهارساله و دیگری بیســت ساله دارند
که هــردو در اهوازند و به صورت کلی
اتهامات آن ها محلی از اعراب نداشته و
یک دروغ زشت و بزرگ بوده است .
ادامه در همین صفحه

یادداشتها

بااطمینانمیگویم
مربی بعدی تیم امید
سیدجاللحسینیاست!
هرچه در فوتبال
هزین ه کردهایم
از بین رفته است
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کاهشقیمتمسکن
تابعتورم

؟

در ورزش
باختیم

پاسخ تند پرویز پرستویی
به رئیس شبکه سه سیما:

این اندازه گوگرد
دربنزین
دیوانعدالتاداری:

مجیدجاللی
در گفت و گو با آفتاب یزد:

2
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آفتاب یزد :مصاحبه بــا مجید جاللی دقیقاً
« سهل و ممتنع » اســت ،او در همه حال به
موضوعاتی که پیش روی او قرار داده میشود
تحلیلی و پژوهشی مینگرد .شاخصه ی اصلی
او نگاه همه جانبه نگرانه است مبتنی بر اصول
مدیریتی! مجید جاللی حتی سؤاالتی که باید
پاســخ دهد را در تمامیابعاد بررسی میکند
و به عبارتی ســاده تر ،پاســخی فراگیر به تو
میدهد .در فرصتی کوتاه با او در باره اتفاقات
جــاری ورزش به ویــژه فوتبــال و لیگ برتر
به گفت و گو نشسته ایم.
ســعید مظفریزاده رفــت ،مزدک
میرزایی رفت ،عادل فردوسی پور رفت،
علیرضا فغانی رفت شــاید خیلی های
دیگر هم در صف رفتن باشند! دقیق ًا چه
اتفاقی در فوتبال ما و در ورزش ما در حال
رخ دادن است؟
به طور کلی ،در هر جامعه ای بسته به عوامل آن
جامعه ،هر کسی در هر بخشی که کار میکند
دلش میخواهد پیشــرفت کنــد حاال اگر آن
هایی که سیاستگذارند بتوانند آن خواستهها را
مدیریت کنند همه چیز خوب پیش خواهد رفت
وگرنه آدم های خاص هر جامعه ای ،در صدد
بر خواهند آمد که خودشــان کار خودشان را
پیش ببرند.
االن ما با چنین شــرایطی روبرو هستیم .حاال
افراد خودشان برای خودشان تصمیم میگیرند
که پیشرفت کنند و دست به اقداماتی بزنند که
موجب پیشرفت آن ها شود .در حوزه مدیریت
هم همین گونه اســت وقتی ما نتوانیم مسائل
خودمان را خودمان مدیریت کنیم از بیرون ما
را مدیریــت خواهند کرد یا به تعبیری ســاده
تر این دیگران هســتند که بــرای ما تصمیم
خواهند گرفت!
>ورزش بازنده ی بزرگ تقابل ورزش و سیاست!

همیشه حوزه ورزش ،حوزه پرچالش و
پرحاشیهای بوده است .احساس نمیکنید
این روزها چالشها و حاشیههای دنیای
ورزش خاص تر شــده است یا به نوعی با
چالشها و حاشــیه های فعال و سیاسی
روبرو هستیم؟
پاسخ به ســوال شــما در یک جمله خالصه
میشــود و آن این که خود این مسئله یکی از
اصلی ترین شــاخصه های یک جامعه سیاسی
است .االن کل جامعه ما سیاسی است این طور
نیست که فقط دنیای ورزش آغشته به سیاست
زندگی ما
شــده باشــد! طبیعتاً در همه ابعاد
ِ
سیاســت ورود پیدا کرده است و ورزش نیز از
این قاعده مستثنی نیست.
اگرچه خوب نیست ولی وقتی کل جامعه درگیر
یک مسئله شد ،دیگر عوامل درونی آن جامعه
نمیتوانند خودشان را کنار بکشند دقیقاً مثل
کشوری میماند که وارد جنگ میشود .وقتی
یک کشــور وارد جنگ شد همه درگیر جنگ

میشوند و نمیتوان برخی بخشها را جدا کرد
که آنها وارد جنگ نشوند!
در این تقابل احســاس نمیکنید که
ورزش بازنده خواهد بود یعنی در تقابل
سیاســت و ورزش احســاس نمیکنید
ورزش بازنده خواهد بود؟
ورزش در هر صورت در این  ۴۰ســال گذشته
شکســت خورده اســت و به هیچوجه درست
و اصولی مدیریت نشــده اســت .دولت هرگاه
نتوانســت برای برخی مدیران جایی پیدا کند
آن ها را به ســمت ورزش هدایــتکرد۴۵ .
ســال اســت المپیک نرفتهایم ،در فوتبال ۴۰
سال است که قهرمان آسیا نشدهایم ،بازهم در
فوتبال  ۳۵ســال است باشگاههای ما در آسیا
قهرمان نشــدهاند ،بعد از  ۳۰سال نمیتوانیم
یــک مربی برای تیمهــای نوجوانان ـ جوانان
پیدا کنیم .در  ۳۰سال گذشته سالی  5میلیون
دالر خرج مربی خارجی میکنیم اما سالی دو
دالر هم خرج تربیت مربی نمیکنیم این یعنی
ورزش به تنهایی بزرگترین شکست خورده ی
تقابل مدیریت در این کشــور اســت یعنی در
ورزش ،مــا یک بازنده ی بزرگ هســتیم .در
همین قضایای اخیر از آن جایی که ورزشکاران
ما با اسرائیل نمیتوانند رو در رو شوند اگر این ها
مدیریت میشــد هرگز کار به اینجا کشــیده
نمیشد! کشور متاسفانه درگیریها و مشغله های
ذهنــی زیادی داشــت و دارد فلــذا از ورزش
غافل شد ،به ورزش توجه نکرد؛ به همین دلیل
است که میگوییم ضعیف ترین مدیران خود را
به سمت ورزش آورد!
> 50سال است به المپیک نرفته ایم!

در این روزها اتفاقاتی که برای تیم المپیک
و تیم امید میافتد ،اتفاقاتی تکراری است.
چهار ســال پیش همین اتفاقات را شاهد
بوده ایم ،هشت سال پیش ،همه اتفاقات هم
اینگونه بود که  ۱۲سال پیش!  ۱۶سال پیش
هم همینطور !...اینگونه به نظر میرســد که
خوب
شاید ما سوگند خورده ایم تا یک تیم
ِ
المپیکی نداشته باشــیم بلکه ما یک تیم
پرحاشیه به نام تیم المپیک داشته باشیم در
حالی که ما در حوزه تیم امید مربی هایی که
کارکشته بودند و به اعتراف اهالی فوتبال هم
فوتبال را خوب میشناسند و هم بازیکن ساز
بوده اند کم نداشــتهایم .چرا از این مربی ها
استفادهنمیکنیم؟!

پاســخ به این سوال کار ساده ای نیست اساساً
باید به این سوال شما پاسخی عمیق داد .وقتی
میگوییم حدود  ۵۰ســال اســت به المپیک
نرفتهایــم یعنی باید آســیب شناســی های
بســیاری انجام دهیم .من حرف شما را کامال
قبــول دارم! ما باز هم داریم همــان راه های
گذشته را طی میکنیم! همان راه هایی که در
گذشته هم رفته و شکست خورده ایم.
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کاهشقیمتمسکن
تابع تورم

مهدی سلطانی

دولتبیکار
یا پدر بیکار

امیر حسین ذاکری

وقتی در جاده
یلغزیم
م 

ابراهیم جعفری

سیاست  جاهلی
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ادامه از همین صفحه:
اما اگــر بر فرض محال چنین اتهامیهم
درســت میبــود ارتباطی بــا پروانه
سلحشوری پیدا میکرد ؟
پیش از هرچیز باید گفت که هر شخص
در برابر اعمال خودش مســئول است و
خطاهای او متوجه کسی دیگر نمیشود،
قرآن در آیاتی به این نکته اشــاره کرده
اســت و اعالم داشــته که در جامعه
هیچکس مورد اتهام قرار نگیرد .تفاوت
بین جامعه مدنی و بدوی در این است در
جامعه جاهلی قبل از اسالم اگر شخصی
در قبیله ای جرمیمرتکب میشــد کل
قبیله مقصر شــناخته میشدند و مورد
هجوم قبیله قرار میگرفتند ،اســام این
نوع مسائل را باطل نمود .هیچ کس در
برابر گناه دیگران مقصر نیست .از طرفی
اگر قرار باشد شــخصی به خاطر گناه
دیگران مورد هجمــه قرار گیرد عموی
پیامبر گرامیاسالم هم ابولهب بوده است
آیا اعمال عموی پیامبر و کفرش را کسی
به نام پیامبر یا اسالم عزیز مینویسد؟
متاســفانه در جامعه ما عده ای به دلیل
عدم پرهیزگاری بــه خاطر آنکه دهان
افراد حق گو و درســتکار را ببندند به
دنبال پیگیری و جســت و جوی معایب
و گناهی از وی یا بستگانش میگردند تا
او را از حق گویی باز بدارند .به نظر من
این مسئله یک مسئله ضدانسانی و ضد
اسالمیاست .اقدام اخیر اتهام زنندگان
به برادرزاده سلحشــوری ضمن اینکه
یک دروغ بــزرگ علیه او و یک ادعای
مضحک ،ناجوانمردانه و زشــت بود ،
به معنای اشــاعه فحشــا از سوی این
تهمت زنندگان دروغگو نیز هست .
خانــم سلحشــوری یــک نماینــده
شــجاع بوده که مجلــس را به خاطر
منافع شــخصی انتخاب نکرده است.
موضعگیریهــای وی یک موضعگیری
انســانی و اخالقــی اســت و اگر
کوچکتریــن ضعفــی در پرونده اش
داشت شــجاعت این اظهارات را در
مجلس پیدا نمیکرد .متاسفانه خیلی ها
هســتند که در مجلس از دفاع از حق
مردم خودداری میکنند.
مطمئنــا خانم سلحشــوری و اقوام او
میتواننــد در دادگاه علیه کســانی که
چنین مســائلی را به ایشان نسبت دادند
شکایت کرده و من امیدوارم امروز سایر
نمایندگان نیز از ایشان دفاع کنند .

