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رئيس پليــس پايتخت گفت: بنا بر 
تدبير فرمانده ناجا كساني كه غفلتا 
شئونات اسالمي را رعايت نمي كنند 

ديگر به بازداشتگاه نمي روند.

رشد 130درصدي 
واردات رسمي موبايل

 با اجراي رجيستري صورت گرفت

4| اقتصاد

وزير ارتباطــات و فناوري اطالعات 
با انتشــار تصويري از آمار واردات 
گوشــي هاي تلفن همراه در يكي از 
شبكه هاي اجتماعي، از رشد واردات 
رسمي گوشي تلفن همراه خبر داده 
و آن را ســند توفيق اجــراي طرح 
رجيستري)كدداركردن( در مقابله 
با قاچاق اين كاال قلمداد كرده است.

 گردوغبار در 
سیستان و بلوچستان

مديركل مديريت بحران استانداری 
سيستان و بلوچستان گفت: 98 نفر 
از مردم شهرستان های شمالی استان 
تاكنون به سبب وزش طوفان و شدت 
گردو غبار به مراكــز درمانی منطقه 
سيستان مراجعه كرده اند. به گزارش 
ايرنا، غالمرضا اربابی ديروز اعالم كرد، 
34 نفر از افراد مراجعه كننده بستری 
و بقيه ســرپايی درمــان و مرخص 
شدند. وی افزود: مشكالت تنفسی، 
قلبی و چشــمی از عمده مشكالت 
مراجعه كنندگان بــه مراكز درمانی 
است. به گفته اربابی طوفان با سرعت 
94 كيلومتر بر ساعت از سه شنبه شب 
تا ديروز مردم شهرهای شمالی اين 
استان شــامل زابل، هيرمند، زهک، 
نيمروز و هامون را با مشكالتی روبه رو 
كرده است. طوفان سبب كندی رفت 
و آمد وسايل نقليه در مسيرهای زابل- 
نهبندان، شوره گز- فهرج و راه های 
اصلی و فرعی بين شــهری منطقه 

سيستان شده است.

استان ها

حس و حال صحنه
نويد محمودي از داليل موفقيت 

سريال »سايه بان« مي گويد

6| ضميمه 6و7 

 ســاعت 2بعدازظهر سه شــنبه 5دي، دبستان 
دخترانه شــيخ علي اكبر داوودآبادي، روستاي 

داوودآباد شهرستان قرچک در جنوب شرق تهران، زنگ تفريح است و 
بچه ها در حياط مدرسه هستند، گروهي خوراكي مي خورند و گروهي 
بازي مي كنند، از بين دانش آموزان مي گذريم و وارد نمازخانه مي شويم. 
در نمازخانه هم كالس درسي برپاســت، اين كالس درس اما با كالس 
درس دانش آموزان تفاوت فاحشي دارد، از جنب و جوش كودكي خبري 
نيست و مادران همان دانش آموزان كه در حياط مدرسه بودند، در حال 

سوادآموزي هستند. 

 زلزله در يک هفته 2بار تهران را لرزانده است. تعدادي از شهرهاي 
ديگر در گوشه و كنار كشور نيز از ابتداي سال شاهد زمين لرزه هاي 
خفيف و قوي بوده اند كه متأســفانه تلفاتي هم به دنبال داشته  
است. اما واقعيت اين اســت كه ايران در منطقه اي لرزه خيز قرار 

دارد و گسل هاي فعال و مختلفي در 
شمال و جنوب كشــور واقع شده اند.

بنابراين ما نيازمند سبک زندگي جديد هستيم. براي همراهي با 
زلزله نبايد هراسان شد. 
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آمارهايي كه وزارت راه و 
شهرسازي، بانک مركزي 
و سامانه اطالعات امالك 
و مستغالت كشور ارائه 
داده انــد و همچنيــن 
بررســي هاي ميدانــي 
نشــان دهنده اين اســت كه در ماه هاي اخير، حجم 
معامالت بازار مسكن در سطح كشور و در شهر تهران 
رشدي را تجربه كرده است كه البته به اعتقاد من هنوز 
نمي تواند مبين خروج اين بازار از ركود سنگين 5ساله 
باشد؛ چراكه اوالً ميزان حجم معامالت در حدي نيست 
كه بازار مسكن را خارج شده از ركود جلو دهد و دوما 
همين حجم فعلي معامالت نيز اغلب مديون معامالت 
در بخش هاي خاص، متراژهــاي معين و معامالتي با 

ارزش نسبتاً پايين است.
آمارهاي ثبت شده در ســامانه ثبت معامالت امالك 

و مســتغالت كشور نشــان مي دهد در ماه هاي اخير 
كه معامالت بازار مسكن شــرايط بهتري پيدا كرده 
است، بيش از نيمي از كل معامالت در قيمتي پايين تر 
از ميانگين قيمــت بازار انجام شــده و به واحدهايي 
با متراژ كمتر از 80متــر و ارزان تــر از 400ميليون 
تومان اختصاص داشته و ديگر بخش هاي بازار چنين 
استقبالي را شــاهد نبوده اســت درحالي كه زماني 
مي توان از رونق بازار مسكن صحبت كرد كه افزايش 
حجم معامالت اين بازار فراگيــر و در كليه متراژها و 
سطوح قيمتي رخ دهد نه در مقياس كوچک و محدود.

بر اين اســاس تعبير من از وضعيت بازار اين است كه 
هنوز در دوره ركود به ســر مي برد و در حال نزديک 
شــدن به دوران پيش رونق اســت و با آنچــه بتواند 
رونق بازار تلقي شود، فاصله دارد. پيش بيني من اين 
است كه تا پايان بهار سال آينده، بازار مسكن باثبات 
نســبي در حوزه قيمت به كار خود ادامه خواهد داد و 
افزايش هاي اخير قيمت مســكن نيز مقطعي خواهد 
بود. به عبارت ديگر، فعاًل ظرفيت افزايش پايدار قيمت 
مســكن وجود ندارد؛ چراكه در كنار باال رفتن بهاي 
اين كاال، بايد مخاطــب و متقاضي خريد هم براي آن 
وجود داشته باشد درحالي كه با توجه به رشد ميانگين 
درآمد عمومي جامعه حتي دهک هاي باالي جامعه در 
سال هاي اخير، نمي توان افزايش سونامي گونه و رشد 

نامتعارف قيمت مسكن را پيش بيني كرد.
البته، به سنت معمول، هر ســال در ماه هاي پاياني، 

فروشندگان مســكن قيمت هاي پيشنهادي خود را 
افزايش مي دهند كه امســال نيز ايــن توهم قيمتي 
مشاهده مي شــود اما اين موضوع جديدي نيست و 
بعد از يكــي دو  ماه كه تقاضايي بــراي اين قيمت ها 
وجود نداشته باشد به قيمت واقعي بازار برمي گردند؛ 
اين اتفاق حتي در ســال هاي ركــودي اخير نيز در 
بازار مسكن مشاهده شــده و بدون استثنا در همان 
اوايل بهار دوباره به قيمت كف بازار برگشــته است. 
بااين وجود در شــرايط فعلي اگر قيمت پيشنهادي 
فروشندگان باال بماند يا قيمت مسكن افزايش يابد، 
نتيجه اي جز قفل شدگي معامالت و كاهش مبادالت 
در اين بازار به همراه نخواهد داشــت و بازار مسكن 
هرگز نخواهد توانســت وقايع ســال هاي 86يا 91را 
تكرار كند و با جذب سرمايه هاي كالن، شاهد جهش 

قيمتي باشد.
بازار مســكن با بازار دالر و طال تفاوت اساســي دارد. 
هركدام از ايــن بازارهــا را مي توان بــا تزريق هزار 
ميليارد تومان ظرف چند ســاعت متحــول كرد اما 
در حوزه مســكن اين اعداد و ارقــام نمي توانند تأثير 
شگرفي بر بازار بگذارند. جداي از اين، قيمت مسكن، 
فنرجمع شــده اي نيســت كــه هر لحظــه احتمال 
رهاشدگي آن وجود داشته باشد و تعادل فعلي حوزه 
مسكن كشور نيز اين مسئله را تأييد مي كند؛ از همه 
مهم تر طرف تقاضا در بازار مسكن قدرت خريد كالن 

ندارد كه بتواند تحول قيمتي را برتابد.

وظيفــه شــهروندان در مقابل زلزله 
مسئله اي اســت كه اين روزها كمتر 
درباره آن بحث شده است. مطالبه گري 
به عنوان يک شــهروند مسئول فقط 
بخشــي از اين وظيفه اســت كه اگر 
تک تک ما در طول سال هاي متمادي 
به آن توجه مي كرديم، يک زلزله كوچک در تهران،  نزديک 50نفر 

آسيب ديده برجاي نمي گذاشت.
در درجه اول، مهم ترين چيزي كه ما به عنوان يک شهروند بايد در 
رفتار و نحوه زندگي در يک پهنه لرزه خيزمثل تهران ياد بگيريم 
اين است كه بدانيم آســيب پذيري جايي كه در آن زندگي يا كار 
مي كنيم، چگونه اســت و چطور بايد با آن كنار آمد. مسلما افراد 
عادي نمي توانند بخش مهمي از اين اطالعات را راحت به دست 
بياورند اما نقش مهم شان، انتخاب افرادي است كه از پس چنين 
كار مهمي بربيايند. در تمام دنيا نخســتين وظيفه شــهروندان 
اين اســت كه مطالبه گر باشــند. در كشــورهاي ديگر، مردم از 
مسئوالن شــان مطالبه اي دارند، اين درخواست را به مسئوالن 

مي گويند و اگر مدير به حرف شان لبيک گفت، دوباره رأي به دست 
مي آورد. در غيراين صورت كنار گذاشته مي شــود. در كشور ما 
شوراي شهر تهران يک وزنه مهم در حوزه تصميم هاي مهم است و 
من به عنوان يک شهروند بايد از اعضاي اين شورا درخصوص زلزله 

مطالبه داشته باشم.
آموزش موضوع مهم ديگري است كه بايد به عنوان يک شهروند 
به آن توجه كنيم. ترس از زلزله يک مسئله عادي و طبيعي است 
اما زماني شدت مي گيرد كه شايعه هاي زيادي در فضاهاي مختلف 
پخش شود. من زلزله شــناس هم نگران هســتم. نگراني  من و 
شهروندان از اين نشأت مي گيرد كه نمي دانيم خانه مان امن است 
يا نه، مسئوالن آتش نشاني، كالنتري ها و... آماده هستند يا نه، آيا 
بعد از زلزله از بزهكاري هاي احتمالي جلوگيري مي كنند يا نه و... .

بگذاريد يک مقايسه داشته باشم. چند سال پيش، من به عنوان 
استاد زلزله شناســي به ژاپن رفته و در طبقه 79يک برج حضور 
داشتم. ناگهان زلزله آمد و من طبق عادت به سمت در خروجي 
دويدم. درحالي كه بقيه مردم مشغول انجام كارشان بودند، فقط 
كمي از جاهايي كه خطرناك به نظر مي رســيد، دور شده بودند. 
دليلش اين بود كه من عادت كرده بودم به شــهر و محيطي كه 
در آن زندگي مي كنم اعتماد نداشته باشم اما آنها مطمئن بودند 
كه ساختمان شان درست ساخته شــده و اگر اتفاقي هم بيفتد، 
ســازمان هاي نجات خوب عمل مي كنند. در نتيجه، به كارشان 

مشغول بودند و هيچ كدام نگران زلزله نبودند.
ايرادي كه امروز به سازمان مديريت بحران 

مي گيرند، اين نيســت كه اين عزيزان كــم كاري مي كنند. آنها 
سه شيفته كار مي كنند. 

آماده نبودن فاجعه مي آفريند،  نه زلزلهبازار مسكن در پیچ پیش رونق

يادداشتيادداشت

ادامه در 
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حسام عقبايي
رئيس كميسيون تخصصي مشاوران امالك كشور

فريبرز ناطقي الهي 
عضو هيأت علمي پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي

ششمین دوره جشنواره تئاترشهر امروز به كار خود پايان 
مي دهد. در اين دوره مجموعا 62 گروه نمايشي حضور ادب و هنر

داشتند. شهرام كرمي، دبیر اين جشنواره در گفت وگويي 
با همشهري فراز و فرودهاي اين جشنواره را بررسي كرده است.

رويكرد اصلي برگزاري جشنواره تئاترشهر چیست؟
رويكرد برپايي اين رويداد هنري حمايت از گروه هاي جوان است و البته 
سعي شد در اين 6دوره از هنرمندان جوان حمايت شود. به هر حال كار 
هنرمندان جوان هميشه حكم هندوانه سربســته دارد كه گاهي اوقات 
مي تواند خالقيت و قابليت هــاي غيرقابل پيش بيني را در جريان هنري 
شكل دهد. گاهي نيز آثار نيازمند تجربه و تمرين بيشتري هستند. توجه 
به اين نكات ماهيت جشنواره است و آگاهانه سعي كرديم براي حمايت از 

گروه هاي تئاتر جوان به اين سمت در حركت باشيم.
»حمايت از گروه هاي جوان« جمله اي است كه هر ساله 
در اين جشــنواره بر آن تأكید مي شود. اين حمايت چقدر در عمل 

نیز اتفاق مي افتد؟
حمايت از فعاليت هاي كانون هاي نمايشي و فرهنگسراها هميشه از اهداف 
جشنواره بوده و هست. در واقع ســعي كرديم از تئاتر در سطح آموزشي 
حمايت كنيم. رويكرد اين رويداد،  تئاتر حرفه اي نيست. تئاتر حرفه اي 
امكانات خوبي در اختيار دارد و با رويكرد حرفه اي برپا مي شــود. مانند 
جشنواره تئاتر فجر،  سوره مهر، كودك و نوجوان و تئاتر عروسكي. معموال 

گروه هاي حرفه اي در اين جشنواره ها حضور دارند اما در كمتر جشنواره اي 
رويكرد به سمت جوانان است. شايد فقط نمونه موفق آن جشنواره تئاتر 
دانشجويي باشــد كه آن هم يک رويداد آكادمي و علمي است. وقتي در 
جشنواره تئاترشهر به سمت گروه هاي جوان رفتيم، جواني به معني سن 
و سال مطرح نبود. جواني به معناي فعاليت و آغاز جديد را مدنظر داشتيم 
و گروه هايي كه كمتر فرصت اجراي نمايش دارند. اين جشنواره فرصتي 
است تا از فعاليت گروه هاي كم تجربه و مبتدي حمايت شود. هدف از توليد 
اين آثار نيز اجراي عمومي نمايش هاي كودك و نوجوان در فرهنگسراها و 

تئاتر بزرگسال در پرديس تئاتر تهران است.
اجراهاي صحنه اي ايــن دوره در پرديس تئاتر تهران 
متمركز بود و اين اتفاق موافقان و مخالفاني داشت. با توجه به عنوان 
»جشنواره تئاترشهر« اين انتظار مي رفت كه اجراها در سطح شهر 

گسترده  باشند. نظر شما در اين باره چیست؟ 
پرديس تئاتر تهران سالني متعلق به شــهرداري است. همه گروه هاي 
تئاتري در اين مكان مســتقر هســتند. رويكرد برگزاري جشنواره نيز 
تخصصي است تا گروه هاي هنري بتوانند با فراغ خاطر در مكاني مناسب 
تئاتر اجرا كنند،  كارشان ارزيابي شود و خود را محک بزنند. پرديس تئاتر 
تهران يكي از سالن هاي خوب تئاتر كشور اســت. اما از لحاظ موقعيت 
مكاني متأسفانه بسياري از هنرمندان و مخاطبان به سالن هاي مركز شهر 
خو گرفته اند. درصورتي كه محدوده هاي برگزاري جشنواره نيز جزئي از 

همين شهر و مكاني است كه در آن زندگي مي كنيم.

جشنواره تئاتر شهر به انرژي جديد نیاز دارد
تغيير اقليم يک پديده جهاني است كه 

سراسر جهان را تحت الشعاع قرار داده زيست بوم
اما زلزله فقط در مناطــق خاصي رخ 
مي دهــد بنابراين بين زلزله و تغييــر اقليم ارتباطي 

وجود ندارد.
دكتر بهلول عليجاني، اســتاد اقليم شناسي دانشگاه 
خوارزمي با بيان اين مطلب به همشهري گفت: تغيير 
اقليم باعث كاهش بارش ها و افزايش دما مي شــود و 
پيامد اين روند استفاده بيشتر از آب به ويژه در بخش 
كشاورزي اســت اما از آنجايي كه آب به اندازه كافي 
وجود ندارد آب مورد نياز را از ســفره هاي زير زميني 
برداشت مي كنند. اين برداشت باعث خالي شدن آب 
سفره هاي زيرزميني و ايجاد حفره مي شود كه پيامد آن 
فرونشست زمين است ؛ اتفاقي كه در اغلب دشت هاي 
كشور به ويژه در همدان و رفسنجان شاهد آن هستيم.

اين عضو هيــأت علمي دانشــگاه با اشــاره به تأثير 
تغيير اقليــم در بروز فرونشســت هاي زمين،  افزود: 
فرونشست ها در حد واندازه اي نيستند كه بتوانند به 
اعماق زمين بروند و باعث بروز زلزله شوند زيرا حداكثر 
عمقي كه براثر فرونشست زمين ايجاد مي شود كمتر 

از 100متر اســت درحالي كه زلزله اخيــر در كرج و 
تهران ناشي از گسل ماهدشت بود ، همچنان كه زلزله 
سه شنبه شب هم كه كرج را لرزاند و در بخش هايي از 
تهران احساس شد در عمق 12كيلومتري اتفاق افتاد و 

فرونشست زمين در بروز آنها تأثيري نداشت.
 محمــد خسروشــاهي،  دارنده دكتري در رشــته 
جغرافياي طبيعي گرايش اقليم-هيدرولوژي وعضو 
هيأت علمي مؤسسه تحقيقات جنگل ها ومراتع هم 
دراين باره به همشــهري، گفت: فرونشســت زمين 
ناشــي از تخليه حفره هاي حاوي آب هاي سفره هاي 
زيرزميني است كه به دليل برداشت آب،  اين حفره ها 
تخليه مي شود و فرو نشست اتفاق مي افتد اما مقياس 
فرونشســت هاي زمين به آن اندازه وسيع نيست كه 
بتواند باعث بروز زلزله شــود؛ امــا تأثير موضعي در 

همان محل دارد.
اين عضو هيأت علمي تأكيد كرد: تا كنون مســتندي 
مبني بر تأثير فرونشســت ها در ايجاد زلزله گزارش 
نشــده و بنابراين نمي توان گفت پديده فرونشست 
زمين به رغــم پيامدهاي منفي اي كــه دارد در بروز 

زلزله دخيل باشد.

فرونشست زمین و تغییر اقلیم نقشي در بروز زلزله ندارند

 زندگي 
با لرزه هاي زمين 

بيش از نيمي از معامالت بازار مسكن به واحدهايي با ارزش زير400ميليون تومان اختصاص يافته است

گزارش ميداني همشهري از كالس هاي سواد آموزي ايراني ها و اتباع خارجي 

  كارشناسان در گفت وگو با همشهري: در پهنه لرزه خيز ايران
بايد با تدابير احتياطي به همزيستی با اين پديده طبيعی تن داد
  نگاهي به تجربه های جهانی از زندگی مسالمت آميز با زلزله

  تهران 2600 نقطه امن دارد

مشتريان اين روزهاي بازارمسكن چه كساني هستند؟

نبــض بازار مســكن در دســت متقاضيــان مصرفي و 
طبقه متوسط اســت و آمارها نيز تأييد مي كند كه فعاًل 
معامالت متقاضيان مصرفــي در واحدهاي كم متراژ و 
ارزان قيمت اســت كه رونق يا ركود بازار مسكن را رقم 

مي زند. تازه ترين گزارش بانک مركزي از تحوالت بازار 
مسكن شــهر تهران نشــان مي دهد در يک ماه منتهي 
به آذر 96، حــدود 57درصد كل معامــالت در قيمتي 
پايين تــر از ميانگين قيمتــي بازار انجام شــده ضمن 

اينكه 49.4درصد كل معامالت 
به واحدهاي بــا زيربناي كمتر از 

80متــر و 53.4درصد معامالت بــه واحدهاي با ارزش 
كمتر از 400ميليون تومان اختصاص داشته است.

سوادآموزي به اتباع خارجي

نقد واجب
تهمت حرام

 رهبر معظم انقالب در ديدار مسئوالن
و اعضای شورای هماهنگی تبلیغات 

اسالمی تأكید كردند: 

صفحه4 را 
بخوانید

وفات حضرت معصومه سالم اهلل عليها را تسليت مي گوييم
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