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باران پاییزی؛ جان داد و جان گرفت

#پاییز  -تهران

 4نفر بر اثر صاعقه و خفگی در آب جان خود را از دست دادند

بــارش شــدید بــاران و رگبــار پاییــزی
در نــوار شــمالی کشــور بــه ســیل و
جامعه آبگرفتگــی در شهرســتانهایی از ســه
اســتان گلســتان ،گیــان و مازنــدران،
آســیب دیــدن پلهــا و جادههــا ،خــراب شــدن چنــد
خانــه و فــوت  4نفــر منجــر شــد.بر اســاس گزارشهــا،
بــارش بــاران برخــی مســافران را هــم دچــار مشــکل
کــرد؛ چنانکــه یــک مســافر جــوان اســب ســوار در ســاحل
فریدونکنــار بــا صاعقــه دچــار ایســت قلبی شــد؛ ۲نفر در
بهشــهر و ســاری فــوت شــدهاند و یــک نفــر در چالــوس
بــر اثــر خفگــی در آب جــان خــود را از دســت داد .بــه
گفتــه ذکریــا اشــکپور ســخنگوی مرکــز فوریتهــای
پزشــکی مازنــدران ،یکــی از راننــدگان تاکســی شــهر
چالــوس بهدلیــل خفگــی ناشــی از گرفتار شــدن ماشــین
در آبگرفتگــی زیرگــذر تازهآبــاد فــوت کــرده اســت .بــه
گفتــه او ،یــک فــرد دیگــر نیــز در ســاری در خــودروی خود
نشســته بــود کــه دچــار بــرق گرفتگــی شــد؛ یــک فــرد نیــز
در شهرســتان بهشــهر دچــار بــرق گرفتگــی شــد و
هــر دو ایــن افــراد نیــز فــوت شــدهاند .تاکنــون بیشــترین
بــاران در اطــراف رامســر بــا  275میلیمتــر رخ داده و ســد
رامســر در آســتانه ســرریز شــدن اســت؛ پــل نیاســته ایــن
شهرســتان خــم شــده و بهگــزارش ایســنا در حــال ریزش
اســت .فعــاً شــرایط در رامســر و تنکابــن بحرانــی اســت
و مــدارس غــرب مازنــدران بــرای احتیــاط و آســیب
ندیــدن دانشآمــوزان تعطیــل شــدهاند .ایــن تنهــا
مازنــدران نبــوده کــه از ســیل اخیــر آســیب دیــده بلکــه
شهرســتانهای صومعــه ســرا ،رشــت ،چابکســر ،قلعــه
رودخــان ،رودســر ،الهیجــان ،ماســال و تالــش در اســتان
گیــان نیــز دچــار خســارت شــدهاند؛ رودخانــه در برخــی
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از ایــن شهرســتانها طغیــان کــرده و برخــی پلهــا از
بیــن رفتهانــد؛ خانههــای برخــی از ایــن شهرســتانها
دچــار آبگرفتگــی شــد ه و تأسیســات زیربنایــی در ایــن
شهرســتانها تخریــب شدهاند.ســیل و بــاران بــه برخــی
خودروهــا نیــز آســیب زده و برخــی اتومبیلهــا را بــا
خــود بــرده اســت .بــا ایــن همــه رئیــس پلیــس راه اســتان
مازنــدران گفــت کــه تمامــی محورهــای مواصالتــی
اســتان بــاز اســت .قاســم شــهابی مدیرعامــل شــرکت
توزیــع بــرق اســتان مازنــدران نیــز از خســارت 1.5

میلیــارد تومانــی بــارش بــاران و رعــد و بــرق بــه شــبکه
بــرق ایــن اســتان خبــر داد.غالمعلــی فخــاری ،معــاون
امــداد و نجــات جمعیــت هــال احمــر مازنــدران هــم
بــا بیــان ایــن کــه«در اثــر بــارش بــاران و وقــوع ســیل
تاکنــون  ۹۰۰نفــر در ســطح ایــن اســتان آســیب دیــده
بودنــد و بــه آنهــا امدادرســانی شــده اســت» ادامــه داد:
تاکنــون بــه  ۱۸۷خانــوار امدادرســانی و  250نفــر اســکان
داده شــدند .همچنیــن  174منــزل مســکونی نیــز دچــار
آبگرفتگــی شــده بــود کــه بــه وســیله تلمبــه آبگرفتگــی
برطــرف شــد.

یگانه خدامی
خبرنگار

هشتگ روزی بــه نــام پایتخــت بســیاری از
کاربــران را وسوســه کــرد بــا هشــتک روز
تهــران دربــاره تهــران بنویســند .از شــعر و عکسهــای
قدیمــی و جدیــد تــا تاریــخ شــهر و داســتان پایتخــت
شــدنش و خبــردادن دربــاره ســینماها و موزههایــی کــه
بــه مناســبت ایــن روز نیــم بهــا یــا رایــگان هســتند .البته
کــه کاربــران شــبکههای اجتماعــی مشــکالت کالنشــهر
را هــم از یــاد نبردنــد و بــا همیــن هشــتک دربــاره ایــن
مشــکالت نوشــتند .ترافیــک و آلودگــی هــوا در آســتانه
فصــل ســرما در کنــار چهــره خشــن شــهر و شــلوغی
همیشــگی آن مســائلی بــود کــه بیشــتر از همــه بــه آنهــا
اشــاره شــد .خالصــه امــروز در فضــای مجــازی هــم
روز تهــران بــود .ایــن بــار مهربانانهتــر و دوســتانهتر.
فضــای مجــازی امــروز مثــل بیشــتر شــهرهای ایــران
بارانــی بــود .همــه کســانی کــه شهرهایشــان بارانــی
اســت از بــاران عکــس بــه اشــتراک گذاشــتند و
دربــاره حــال و هــوای خودشــان و شهرشــان نوشــتند.
بــاران کنــار زیباییهایــش مشــکالتی هــم ایجــاد
کــرد و کاربرانــی هــم دربــاره ایــن مشــکالت نوشــتند.
مشــکالتی مثــل ســیالب کــه خیلیهــا را درگیــر کــرده
و آبگرفتگــی خیابانهــا یــا مانــدن در خیابــان و خیــس
شــدن و تاکســی پیــدا نکــردن! طبــق معمــول خیلیهــا
از آرزویشــان بــرای خانــه مانــدن و لــذت بــردن از
ایــن هــوا یــا گشــت وگــذار بارانــی و پاییــزی نوشــتند.
همــراه شــدن روز تهــران و ایــن هــوای بارانــی باعــث
شــد خیلیهــا از ایــن بگوینــد کــه تهــران در روزش
زیباتــر شــد و بــا بــاران روزش را جشــن گرفــت .پاییــزی
شــدن هــوا بــا ایــن بــاران باعــث شــد پاییــز و بــاران
هشــتکهای پرطرفــدار امــروز شــوند.

منتظر ادامه کاهش قیمت مسکن باشیم
سارا محقق
خبرنگار

اقتصادی آیــا تأثیــر کاهــش نــرخ ارز بــر
بــازار مســکن ادامــه دارد؟ آیــا
مســتأجران بایــد انتظــار کاهــش نــرخ اجــاره
را داشــته باشــند؟ آیــا بازارمســکن میتوانــد
نقدینگــی بازارهــای طــا و ارز را جــذب کــرده و
دوبــاره رونــق بگیرد؟اینهــا ســؤاالتی اســت کــه
چنــد روز گذشــته و همزمــان بــا کاهــش نــرخ ارز
در کشــور بیشــتر شــنیده میشــود.این در حالــی
اســت کــه کاهــش نــرخ ارز در طول هفته گذشــته،
تأثیــر خــود را بــر قیمــت مســکن گذاشــته اســت.
اواخــر هفتــه گذشــته بــود کــه اعــام شــد افــت
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میلیون و  ۸۰۸هزار نفر
مصرف کننده مستمر موادمخدر

پرویــز افشــار ،ســخنگوی ســتاد
مبــارزه بــا مــواد مخــدر بــا اشــاره بــه
اینکــه  ۲میلیــون و  ۸۰۸هــزار نفــر
مصرفکننــده مســتمر موادمخــدر
در ســال گذشــته بودهانــد ،گفــت:
مجمــوع مصرفکننــدگان مســتمر،
تفننــی و معتــادان در کشــور بــه
حــدود  ۴میلیــون نفــر میرســد.

قیمــت ارز ،قیمــت ملــک را هــم تــا  30درصــد
کاهــش داد و مالــکان حاضــر بــه فــروش ملــک
خــود بــه زیــر قیمــت شــدند.
کاهــش قیمــت ملــک میتوانــد بــر بــازار اجــاره
هــم تأثیرگــذار باشــد .امــا بــرای مســتأجران نیمه
اول ســال کــه مجبــور بــه جابــه جایــی شــدند فعالً
کاهــش نرخهــا محســوس نیســت؛ افــت نرخهــا
در بــازار اجــاره امــا میتوانــد بــرای مســتأجران
نیمــه دوم ســال امیدوارکنندهتــر باشــد .ضمــن
اینکــه مســتأجرانی کــه بــه خاطــر گرانــی اجــاره
بهــا مجبــور بــه خــروج از تهــران و ســکونت در
حاشــیه شــهر شــدند هــم امیــدوار و در انتظــار
کاهــش قیمتهــا و بازگشــت بــه شــهر در ســال
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هزار نفر هر سال در تصادف
رانندگی معلول میشوند

پیرحســین کولیونــد ،سرپرســت
ســازمان اورژانــس کشــور گفت :ســاالنه
حــدود  370هــزار نفــر در تصادفهای
رانندگــی مصــدوم میشــوند و حــدود
 60تــا  70هــزار نفــر ایــن مصدومــان،
بــرای همیشــه معلــول میشــوند
و هیــچ وقــت نمیتواننــد بــه کار و
زندگــی عــادی خــود برگردنــد.

جدیــد هســتند.
کاهــش نــرخ بــرای متقاضیــان خریــد و فــروش
مســکن هــم خوشــحالکننده اســت؛ چــرا کــه
گرانیهــای چنــد مــاه گذشــته بخصــوص در
حــوزه خریــد و فــروش آپارتمــان تــوان ورود
بــه بــازار را از متقاضیــان گرفتــه بــود و حــال کــه
اثــرات افــت نــرخ ارز میتوانــد بــه نوعــی تعــادل
قیمتــی در بــازار مســکن ایجــاد کنــد .بنابرایــن
میتــوان ادعــا کــرد اثــرات کاهــش نــرخ ارز بــر
افــت قیمتهــا در بــازار مســکن هــم ســازندگان
را خوشــحال میکنــد ،هــم خریــداران را ،هــم
فروشــندگان را و هــم مســتأجران را.
براســاس گــزارش بانــک مرکــزی از تحــوالت

مدیرعامل فراری «سکه ثامن»
بازداشت شد
نیــروی انتظامــی اعــام کــرد« :فرهــاد زاهــدی فر»
مدیرعامــل شــرکت تجــارت الکترونیکــی ثامــن
معــروف بــه «ســکه ثامــن» کــه از کشــور متــواری
شــده بــود در یکــی از کشــورها شناســایی و بــا
همــکاری پلیــس بیــن الملــل ناجــا و قــوه قضائیــه
بازداشــت و شــب گذشــته
ازطریــق فــرودگاه بیــن
المللــی امــام خمینــی(ره)
بــــــــه کشــــور بازگردانــده
شــد.

بــازار مســکن شــهر تهــران در شــهریور ســال
 1397قیمــت مســکن بــا تــورم مواجــه بوده؛ایــن
در حالــی اســت کــه معامــات نســبت بــه مــدت
مشــابه ســال قبــل حــدود  14درصــد کاهــش
نشــان میدهنــد.
طبــق اطالعــات درج شــده در ســامانههای
ملکــی هــم ،در  ۲۵روز ابتــدای شــهریورماه ۱۳۹۷
بالــغ بــر  ۷هــزار و  538قــرارداد خریــد و فــروش
امــاک در شــهر تهــران امضــا شــده کــه نشــان
میدهــد بــه طــور میانگیــن ،روزانــه  ۳۰۱قــرارداد
خریــد و فــروش بــه امضــا رســیده اســت .ایــن
رقــم در شــهریورماه پارســال ،روزانــه  ۴۳۸مــورد
بــوده اســت.

ظریف:
در سیاست هرگز نگویید هرگز
محمدجــواد ظریــف وزیــر امــور خارجه ایــران در
توگــو بــا الجزیــره در پاســخ بــه ایــن پرســش
گف 
مجــری کــه آیــا حســن روحانــی رئیــس جمهوری
ایــران هرگــز بــا دونالــد ترامــپ رئیــس جمهــوری
امریــکا طــی دو ســال آینــده دیــدار نمیکنــد،
گفــت« :در سیاســت هرگــز نگوییــد هرگــز».
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پیروزی اصلی ایران در الهه
نیکوالس کام
خبرنگار خبرگزاری فرانسه
مترجم :فرزانه خوئینی

بهنظــر میرســد کــه
جهان
ترامــپ از حکــم دادگاه
بینالمللــی الهــه پیــروی میکنــد و
بخشــی از تحریمهــا علیــه ایــران را لغــو
کنــد .دادگاه بینالمللــی دادگســتری
ســازمان ملــل چهارشــنبه هفته گذشــته
بهدالیــل بشردوســتانه خواســتار توقــف
تحریمهــای خــاص علیــه ایــران از
ســوی ایــاالت متحــده شــد.دادگاهی کــه
بــا شــکایت تهــران از ایــاالت متحــده و
بــه منظــور متوقــف کــردن تحریمهــای
دوبــاره امریــکا بهدنبــال خــروج ترامــپ
از توافــق هســتهای تشــکیل شــده بــود.
تصمیــم دیوان بینالمللی دادگســتری
اجــازه میدهــد تــا هــر دو طــرف
اعــام پیــروزی کننــد .مایــک پمپئــو
در واشــنگتن بــا ادعــای اینکــه دادگاه
ســازمان ملــل درخواســت تهــران بــرای
تعلیــق تحریمهــای گســترده امریــکا را
رد کــرده ،بــرای تهــران اعــام شکســت
کــرد .ایــن در حالــی اســت کــه دادگاه
الهــه در بخشــی از تحریمهــا بــه نفــع
تهــران رأی داد .قضــات بــه اتفــاق آرا
معتقدنــد کــه تحریمهــا در خصــوص
برخــی کاالهــای اساســی بایــد بــه دالیــل
بشردوســتانه لغــو شــوند .ایــن کاالهــا
شــامل داروهایــی همچــون داروهــای
ضــد ســرطان یــا دیابــت ،تجهیــزات
پزشــکی ،مــواد غذایی خــاص همچنین
قطعــات هواپیماهــای شــهری
میشــود .وینســنت ایفلینــگ محقــق
و پژوهشــگر  CECRIمرکــز پژوهــش
نهــا و جنگهــای بینالمللــی
بحرا 
معتقــد اســت کــه ممکــن اســت دولــت
ترامــپ توجــه چندانــی بــه رأی دادگاه
الهــه نکنــد؛ ولــی بــه هرحــال ایــن یــک
پیــروزی دیپلماتیــک بــرای ایــران بــه
شــمار میآیــد؛ کشــوری کــه همیشــه
تــاش کــرده تــا بــا تبعیــت از قوانیــن
بینالمللــی حســن نیــت خــود را اثبــات
کنــد .ولــی بایــد توجــه داشــت کــه مــا
شــاهد عــدم توجــه و بیتمایلــی دولــت
ترامــپ در احتــرام گذاشــتن بــه قوانیــن
بینالمللــی هســتیم؛ بنابرایــن احتمال
پذیرفتــن رأی دادگاه الهه توســط دولت
ترامــپ بســیار ناچیــز اســت؛ چــرا کــه
از قبــل هــم اعــام کــرد کــه صالحیــت
ایــن دادگاه را بــه رســمیت نمیشناســد.
امــا ایــن محقــق بــا بیــان اینکــه «فکــر
نمیکنــم کــه ایــن چنــدان تأثیــر قابــل
توجهــی بــرای کاهــش وزن تحریمهــای
ســنگین علیــه ایــران داشــته باشــد»
تأکیــد میکنــد کــه باالتــر از هرچیــزی
ایــن یــک پیــروزی در زمینــه ارتباطــات
بــرای ایــران اســت کــه همیشــه خــود را
قربانــی اقدامــات ایــاالت متحــده دیــده
اســت؛ امــا ایــن پیــروزی تأثیــر چندانــی
روی تحریمهــای ســنگین علیــه ایــران
نــدارد .ایرانیــان توانســتند ایــن حقیقــت
را کــه پایبنــد قوانیــن بینالمللــی
هســتند در دیــوان دادگســتری
ســازمان ملــل بــه اثبــات برســانند و
به رخ جهان بکشند.

