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درود بر شما از اینکه دعوت ما را برای انجام مصاحبه پذیرفتید، 
از شما سپاسگزاریم.

- لطفا بیوگرافی مختصری از خود و رزومه کاریتان 
برای مخاطبان نشریه طرح فردا بیان بفرمایید.

با یاد و نام خدا، سجاد کمالی هستم مدیریت مجموعه تفریحی 
گردشی فوکا دارای مدرک کارشناسی معماری

متولد ۱۳۶۳. 
- چند وقت است که این مجموعه آغاز به کار کرده 

است؟
مجموعه تفریحی گردشی فوکا از سال ۹۵ فعالیت خود را آغاز 
بود  کارهای طراحی خودم  نمایشگاه  قبال محل  است.  نموده 
که با تجهیز بنا و انجام پروژه های محوطه سازی اکنون جزو 
می  علوی  باغ  هفت  در  ها  رستوران  باغ  زیباترین  و  بهترین 

باشد.
- چگونه به این ایده کسب و کار دست یافتید؟

مورد  تفریحی  پذیرایی  این مجموعه  و دکور  دیزاین، طراحی 
توجه عکاسان، آتلیه های عکاسی و فیلمبرداری قرار گرفت از 

این استقبال بسیار خوشحالیم.
از دیدگاه شما کلید موفقیت در رستوران داری   - 

چیست؟
اوایل تجربه کافی در زمینه رستوران داری نداشتم، به همین 
دلیل از دوستان با تجربه و همکارانی که در این زمینه فعالیت 
کیفیت  غذا،  کیفیت  گرفتم.  کمک  بودند  وان  نامبر  و  داشتند 
از اهداف  ارائه خدمات به نحو احسن به مشتریان  پذیرایی و 
در  موفقیت  کلید  گفت  میتوان  است،  بوده  فوکا  مجموعه 

رستوران داری جلب رضایت مشتریان است.
را چگونه  بازار  رستوراندار وضع  یک  عنوان  به   -  

می بینید؟
متاسفانه در شرایط حال حاضر که با بحران کووید ۱۹ دست و 
پنجه نرم می کنیم، مشاغلی نظیر ما، تعطیل هستند و مردم با 
وجود شرایط موجود استقبالی از فضای رستوران ندارند؛ کرونا 

به بازار کار ما آسیب بسیاری وارد کرده است.
- به نظر شما برای یک مشتری کیفیت غذا مهم تر 

است یا فضای یک رستوران؟
یقینا کیفیت غذاست که مشتری را جذب می کند، مشتریان 
اول کیفیت غذا را میسنجد و سپس محیط را ارزیابی می کنند.

و  پذیرایی  با  همراه  مفرح  فضایی  که  بوده  این  بر  ما  سعی   
خدمات با درجه کیفی باال برای مشتری ایجاد نماییم تا بتواند 

دقایقی را با آرامش سپری کند و از فضای فوکا بهره ببرد.
اولین قدم چه  نگهداشتن مشتری  برای راضی   - 

چیزی است؟

جلب  موجب  شیک  و  لذیذ  غذای  ارائه  و  مشتری  به  احترام 
رضایت  که  است  ذکر  قابل  شد،  خواهد  مشتری  رضایت 
راضی،  مشتری  بود.  خواهد  تبلیغ  بزرگترین  خود  مشتری، 

مشتری می آورد.
 - مزیت باغ رستوران شما بر سایر باغ رستوران 

ها چیست؟
پوشش  هیچگونه  است،  باز  کامال  فوکا  رستوران  باغ  فضای 
فضایی  در  کردیم  سعی  و  نداریم  مجموعه  این  در  سالنی 
فراهم  زنده محیطی  و موسیقی  زیبای آب  با صدای  دلنشین 
ایجاد  با  باشد.  متمایز  شهر  داخل  ساختمانهای  از  که  کنیم 
فضایی کامال تابستانی با آالچیق های سنتی و محیطی سرشار 

از حس آرامش منتظر قدوم شما همشهریان عزیز هستیم.
- فکر می کنید نقطه قوت یک مدیر خوب چیست؟

سخت گیری و نظم  خاص خود را دارم، نیروهای کاری من 
همه وظایف  خود را به بهترین نحو انجام میدهند، این باغ را 

متعلق به خود می دانند و دلسوزانه کار می کنند.
- پول در موفقیت یک کسب و کار چه نقشی بازی 

می کند؟
در شرایط موجود در جامعه که تورم و گرانی سرسام آور شده، 
درآمدها کفاف هزینه های زندگی را نمی دهد. برای ماندگاری 
در صنف ما و در موقعیت مکانی مجموعه ی ما که خارج از 
شهر است و پیشی گرفتن از رقبا مجبوریم هزینه هایی اضافه 
و  دستگاههای جدید موزیک  زنده  اجرای  بابت موسیقی،  تر 

داشته باشیم.

- دیدگاه شما درباره تاثیر کرونا بر فضای کسب و 
کار  در ایران چیست؟

مطمئنا اکثر کسب و کارها ضربه  شدیدی متحمل شده اند. 
صنف ما جزو اصنافی است که آسیب دیده است، ما جزو اولین 
قشری بودیم که ضربه خوردیم و آخرین قشری هم بودیم که 
فعالیت خود را شروع کرد. همچنان عواقب کووید ۱۹ شامل 
حال ما می شود، مشتریان به شدت کم شده اند. هزینه های 

مواد غذایی و لوازم آشپزخانه نیز بیشتر شده است.
- نقطه نظر شما در مورد اینکه با وجود کرونا چگونه 
بگیریم  را  کارهایمان  و  کسب  زیان  و  ضرر  جلوی 

چیست؟

در حال حاضر مشتریان نمیتوانند از فضاهای بیرون  و رستوران 
ها برای صرف غذا استفاده کنند، اما با رعایت بهداشت و اجرای 
پروتکل های بهداشتی و اصل فاصله گذاری اجتماعی میتوانیم 
به صورت آنالین و به صورت بیرون بر به فعالیت خود ادامه 

دهیم.
دارید  دوست  چه  هر  ختام  حسن  عنوان  به   -

بفرمایید.
خداوند را سپاس که دوستان و همکارانی گرانقدر را در مسیر 
با  فوکا  رستوران  باغ  مدیریت  و  اندازی  راه  در  داد،  قرار  من 
جهت  در  تا  رساندند  یاری  من  به  ارزشمندشان  راهنماییهای 
قدمهایی  تفریحی  و  پذیرایی  ی  مجموعه  این  کیفی  پیشبرد 

بردارم، بسیار سپاسگزارم.
به  را  بنده  فردا تشکر می کنم که  از نشریه درجه یک طرح 

عنوان مدیر موفق انتخاب کردند.
را  زمانی  که  کنم  می  دعوت  عزیزم  همشهریان  از  آخر  در 
بتوانیم خاطره  امیدواریم  هم در مجموعه فوکا سپری نمایند، 
برای شما عزیزان بسازیم. موقعیت مکانی  ای شیرین و شاد 
ابتدای هفت باغ، بعد از دانشگاه چمران اولین  مجموعه فوکا 

عقب نشینی است.
شماره تماس رزرو جهت مراسمات،  آالچیق ها و مجموعه

۰۹۱۳۲۴۸۴۰۷۰
پیج اینستاگرام فوکا جهت ارتباط با مشتریان

@ Fookaaa
شادی از دریچه نگاه زیبایتان به شما لبخند خواهد زد

 خبرنگار نشریه طرح فردا:
مطهره پورتکابی
عکاس خبرنگار:

آناهیتا احمدی
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انتشار  کرد:  اعالم  کودک  حقوق  کنوانسیون  ملی  مرجع   
تصاویر کودکان در فضای مجازی و سایت های خبری عالوه 
بر نقض حریم خصوصی و حقوق آنها، کودکان را در معرض 
مخاطره و سو استفاده قرار می دهد و این اقدام ممنوع است.

است:  آمده  کودک  حقوق  کنوانسیون  ملی  مرجع  بیانیه  در 
بازنشر  و  نشر  کودک  حقوق  نقض  فاحش  موارد  از  یکی 
زیبایی ها  نمایش  نظیر  مختلف  اهداف  با  کودکان  تصاویر 
انگیختن حس ترحم مخاطبان،  بر  استعدادهای کودکان،  و 
ملی،  رسانه  و  مجازی  فضای  در  خدمات  و  کاال  تبلیغ 
توسط  شخصی  صفحات  و  اینترنتی  و  خبری  سایت های 
اقدام  اشخاص حقیقی و حقوقی حتی والدین است که این 
انگاشتن  نادیده  کودکان،  خصوصی  حریم  نقض  بر  عالوه 
مصالح عالیه آنان تلقی می شود و به صورت بالقوه می تواند 
و  جسمانی  آسیب های  و  مخاطرات  معرض  در  را  کودکان 

روانی در آینده قرار دهد.
در این بیانیه تصریح شده است: با عنایت به ماندگاری این 
بر  دایر  امروز  تصمیم  مجازی،  فضای  در  به ویژه  تصاویر 
آینده  در  است  به هر عنوان که ممکن  نشر تصویر کودک 
کودک از انتشار آن متضرر یا ناراضی تلقی شود، مغایر حق 
بر  حق  کودکان،  علیه  خشونت  انسانی،  کرامت  بر  کودک 
تعیین سرنوشت آنان همچنین به واسطه آسیب های روحی، 
جسمی و دیگر آسیب ها مغایر مصالح کودکان است. از این 
رو، هرگونه انتشار تصویر کودکان ممنوع و انجام آن نقض 

صریح حقوق آنان به شمار می رود.
مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در بیانیه خود افزود: در 
به دست  تالشی  قتل فجیع کودک ۱۴ ساله  اخیر،  روزهای 
پدر باعث جریحه دار شدن احساسات جامعه شد؛ قطعًا آسیب 
از  به دیگری و تصمیم گیری درباره سلب حیات یکی  زدن 
اعضای خونی خانواده با هر انگیزه ای دارای ابعاد فرهنگی، 
عوامل  از  فارغ  است.  اجتماعی  و  روانشناختی  حقوقی، 
اجتماعی و روانشناختی، چنین اقدامی با هر عنوان و با هر 
انگیزه ای که صورت گرفته باشد، حیات یک انسان را که به 
تعبیر قرآن کریم حیات تمامی آدمیان است، سلب و وی را به 

کام مرگ کشانده است.
»این گونه اقدامات سبعانه که بر خالف موازین شرعی، قانونی 

و فرهنگ ملی ایران اسالمی و بیگانه با آموزه های وحیانی 
است، فاقد هرگونه جواز یا تجویز در نظام هنجاری است و 
بر این اساس، مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، ضمن 
و  هولناک  و  جنایت سبعانه  این  و محکومیت  تأسف  اظهار 
پیگیری آن از طریق قوه قضائیه تا محکومیت و اجرای قاطع 
تحلیل  و  ویژه  نماینده ای  اعزام  با  مجازات عامالن جنایت، 
موضوع در صدد ریشه یابی علل و عوامل آن و پیشگیری از 
موارد مشابه است و اعتقاد دارد، آموزش زنجیره ای کنشگران 
به  آموزش ها  این  تزریق  و  کودک  حقوق  از  حمایت  اصلی 
عامل  مهمترین  دانش آموزان  و  خانواده ها  جامعه،  بطن 

بازدارنده در مقابل این افکار متحجرانه است.«
است:  آمده  کودک  حقوق  کنوانسیون  ملی  مرجع  بیانیه  در 
این  خصوص  در  که  دیگری  مرسوم  خطای  میان  این  در 
کودک توسط اشخاص حقیقی و حقوقی آگاهانه یا ناآگاهانه 
رخ داده و می دهد نقض یکی دیگر از مصادیق حقوق کودک 
با انتشار تصاویر وی در فضای مجازی و سایت های خبری 
است؛ نقض حقی که متأسفانه با استقبال در فضای مجازی 

مواجه می شود.
این بیانیه از همه رسانه ها به ویژه رسانه ملی، خواسته است 
کنشگران عرصه حقوق کودک، اشخاص حقیقی و حقوقی 
حتی والدین و سرپرستان کودکان با احترام به حقوق کودکان 
و با توجه خاص به مصالح عالیه کودکان، از انتشار تصاویر 
مجازی،  فضای  شخصی،  صفحات  در  هدفی  هر  با  آنها 

سایت های خبری و جراید مکتوب خودداری کنند.
افزود:  بیانیه  این  در  کودک  حقوق  کنوانسیون  ملی  مرجع 
مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک به عنوان متولی برنامه 
ریزی، هماهنگی، نظارت و پایش حقوق کودک و عهده دار 
حمایت از حقوق کودکان در سطح ملی و بین المللی رسالت 
سنگینی در تأمین، تضمین و ارتقا حقوق کودک بر عهده دارد 
و به موجب تکالیف درج شده در مبانی هنجاری جمهوری 
به  باالدستی  اسناد  اساسی،  قانون  جمله  از  ایران،  اسالمی 
ویژه سیاست های کلی نظام، برنامه های توسعه، کنوانسیون 
حقوق کودک همچنین قوانین و مقررات موجود این مرجع 
مکلف است با ساختار سازی و ایجاد زنجیره تعاملی مستمر 
با همکاری اعضای شورای هماهنگی مرجع ملی کنوانسیون 

حقوق کودک، مراجع متناظر استانی، قوه قضائیه، سازمان های 
مردم نهاد و سایر کنشگران عرصه حقوق کودک و در مقام 
پیگیری راهبردی کنوانسیون حقوق کودک در عرصه ملی، 

زمینه ارتقا همه سویه حق های کودکان را فراهم کند.
در این بیانیه آمده است: مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک 
در راستای وظایف راهبردی خود راهبری و اجرای برنامه های 
گوناگون به منظور ارتقا حقوق کودک در جمهوری اسالمی 
ایران را بر عهده دارد که سلسله اقدامات انجام شده در این 
می گیرد.  بر  در  را  گوناگون  اقدامات  از  بلند  فهرستی  راستا 
و  قوانین  اصالح  در  تالش  به  می توان  موارد  این  جمله  از 

نیاز  مورد  لوایح  تدوین  محوری،  کودک  رویکرد  با  مقررات 
در راستای حمایت از حقوق کودکان، آموزش حقوق کودک 
حقوق  عرصه  اصلی  کنشگران  به  فصلی  مدارس  قالب  در 
کودک،  حقوق  کلینیک های  ایجاد  برای  هماهنگی  کودک، 
بی گمان  اکنون  اما  است  کودک  حقوق  نقض  از  پیشگیری 
مهم ترین راهبرد این مرجع ایجاد زمینه مناسب و گسترش 
زنجیره تعاملی با دستگاه ها و ایجاد زیرساخت فرهنگ حقوق 
کودک از طریق کنشگران اصلی به سطح جامعه، مدارس و 

خانواده ها است.

 انتشار تصویر کودکان در فضای مجازی و سایت های خبری ممنوع است

 

در  انتقادات  برخی  به طرح  توجه  با  کرد؛  اعالم  مرکزی  بانک 
خصوص عدم اجرای مفاد بند )الف( تبصره )۱۶( قانون بودجه 
سال ۱۳۹۹ کل کشور مبنی بر اعطای وام ازدواج پانصد میلیون  
معتبر  ضامن  یک  أخذ  با  هفت ساله  بازپرداخت  دوره  با  ریالی 
افکار  تنویر  منظور  به  مرکزی  بانک  عمومی  روابط  سفته،  و 
کشور  بانکی  شبکه  عملکرد  از  گزارشی  ارائه  ضمن  عمومی، 
در پرداخت تسهیالت قرض الحسنه ازدواج، شرایط اخذ ضامن 
برای پرداخت این تسهیالت را به شرح زیر به اطالع هموطنان 

گرامی می رساند:
تکالیف  اجرای  در  ایران  اسالمی  جمهوری  مرکزی  بانک   -۱
منظور  به  و  ازدواج  قرض الحسنه  تسهیالت  به  مربوط  قانونی 
جوانان،  ازدواج  برای  قرض الحسنه  اعطای  تسهیل  و  تسریع 
متقاضیان  با  حداکثری  همکاری  به  متعهد  را  خود  همواره 
ویژه طی  به صورت  و  ازدواج می داند  تسهیالت قرض الحسنه 
سنوات گذشته، تالش های بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور 
در این خصوص نمود ویژه ای داشته است به نحوی که علی رغم 
ده برابر شدن مبلغ تسهیالت یاد شده در فاصله زمانی سال های 
۱۳۹۵ تا ۱۳۹۸، تعداد متقاضیان در انتظار أخذ تسهیالت ازدواج 

در این دوره زمانی به میزان قابل توجهی کاهش یافته است.
۲- شبکه بانکی در سال ۱۳۹۸ بالغ بر ۲۶۳ هزار میلیارد ریال 
تسهیالت ازدواج به حدود ۸۴۳ هزار نفر اعطا کرده است که این 
میزان نسبت به مبلغ تسهیالت مشابه اعطایی در سال ۱۳۹۷ 

بیش از ۷۰ درصد رشد داشته است.
از ابتدای سال جاری تا تاریخ ۱۳۹۹.۳.۲۲ نیز علیرغم افزایش 
میلیون   ۵۰۰ به  ریال  میلیون   ۳۰۰ از  تسهیالت  فردی  سقف 
ریال، تعداد ۹۲ هزار و ۴۵۰ فقره تسهیالت ازدواج به ارزش بالغ 
بر ۴۷ هزار میلیارد ریال در شبکه بانکی پرداخت شده است که از 
این تعداد ۴ هزار و ۴۱۸ نفر مشمول تسهیالت ایثارگری ازدواج 

به میزان ۱۰۰۰ میلیون ریال برای هر نفربوده است.
همچنین تعداد متقاضیان در انتظار اخذ تسهیالت ازدواج تا تاریخ 
۱۳۹۹.۳.۲۲ برابر با ۳۰۰ هزار و ۷۹۲ نفر است که از این تعداد، 
۱۵۴ هزار و ۲۴۰ نفر در مراحل تکمیل پرونده و انعقاد قرارداد 

جهت خذ تسهیالت قرض الحسنه ازدواج قرار دارند.
۳- با توجه به تماس های متقاضیان دریافت تسهیالت ازدواج 
مبنی بر سختگیری رؤسای شعب جهت اخذ ضامن، به منظور 
از  دسته  آن  بهره مندی  و  مذکور  طرح  اجرای  در  سهولت 
متقاضیانی که در استان های محروم و روستایی بوده و امکان 
تعهدکسر  گواهی  ارائه  نظر  از  شعب  نظر  مورد  ضامن  تأمین 
و  بانک ها  به   ۱۳۹۶ سال  از  مرکزی  بانک  ندارند،  را  اقساط 
مؤسسات اعتباری غیربانکی اجازه داده است حسب مفاد شرایط 
بانک  ازدواج  قرض الحسنه  سامانه  در  مندرج  دستورالعمل  و 

مرکزی به شرح ذیل اقدام نمایند:
را  بانک  یک  دو  هر  ازدواج  سامانه  در  زوجین  چنانچه  الف- 
کفایت  به  منوط  معتبر،  ضامن  یک  ارائه  باشند،  کرده  انتخاب 
قرارداد  دو  هر  اقساط  برای  ضامن  آن  دریافتی  حقوق  میزان 

زوجین امکان پذیر است.
ازدواج  قرض الحسنه  تسهیالت  اخذ  متقاضی  چنانچه  ب- 
باشد،  کرده  مراجعه  خود  یارانه  کننده  دریافت  بانک  همان  به 
اعطای تسهیالت  به  مربوط  بخشنامه های  در چارچوب  مراتب 

به پشتوانه یارانه واریزی قابل اجراست.
پ- چنانـچه متقاضی دریافت  تسـهیالت ازدواج، کارمند رسمی 
 یا پیمانی  دولت، نیروی نظامی و انتظامی، نـهـادها و مـوسسات 
عمومی )نظیر شهرداری  و بنیاد، کمیته امداد، هـالل احمر( باشد، 
ارائه گواهی تـعهدکسر اقساط از سازمان مربوطه به همراه ارائه 
مانده حقوق  که  آن  به  منوط  کارگزینی  و حکم  فـیش حقوق 
نامبرده کفایت کند، پذیرفته شده و نیازی به اخذ ضامن نیست.

ت- ضمانت یک نفر کارمند رسمی، پیمانی، بازنشسته دولت، 
عمومی  مـوسسات  و  نـهـادها  انتظامی،  و  نظامی  نــیروی 
یا  احمر(،کارگر  هالل  امداد،  کمیته  بنیاد،  و  )نظیرشهرداری  
ارائـه  با  فعال،  و  بزرگ  صنعتی  تولیدی  شرکت های  کارمند 
آخرین فیش حقوقی و حکم کارگزینی و ... امکان پذیر می باشد.

زمان  در  پروانه کسب که  دارای  نفر کاسب  ث- ضمانت یک 
اعطای تسهیالت دارای فعالیت اقتصادی دایر باشد.

ج- ضمانت یک نفر دارنده حساب جاری فعال و خوش حساب 
که به تأیید وتشخیص شعبه پرداخت کننده رسیده باشد .

چ- در مورد متقاضیان تسهیالت در مناطق روستایی، ضمانت 
یک نفر ساکن روستا که اهلیت و صالحیت وی توسط شورای 

اسالمی روستا تایید شود )ممهور به مهر شورا(.
ح- سایر وثایق قابل قبول از جمله دریافت سفته، چک معتبر و 

سپرده های متقاضی و بستگان آنان.
قانون   )۱۶( تبصره  )الف(  بند  مفاد  ابالغ  در  بانک مرکزی   -۴
بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، طی بخشنامه های مختلف ضمن 
غیربانکی  اعتباری  مؤسسات  و  بانک ها  تمامی  کردن  ملزم 
مجموع  محل  از  ازدواج  قرض الحسنه  تسهیالت  پرداخت  به 
است  کرده  تأکید  جاری،  و  پس انداز  قرض الحسنه  سپرده های 
اولویت نخست  ازدواج در  که پرداخت تسهیالت قرض الحسنه 

پرداخت تسهیالت قرض الحسنه قرار دارد.
۵- بانک مرکزی همواره خود را ملزم به اجرای قانون دانسته 
مؤسسات  و  بانک ها  به  مربوط  بخشنامه های  ابالغ  ضمن  و 
اعتباری غیربانکی، سازوکارهای الزم برای رسیدگی به شکایات 
متقاضیان تسهیالت ازدواج را نیز در نظر گرفته است. در همین 
فرآیند  از  مرحله  هر  در  که  ازدواج  تسهیالت  متقاضیان  راستا، 
شده اند،  مواجه  مقررات  مغایر  رفتار  با  شده  یاد  تسهیالت  أخذ 
می توانند شکایات و تقاضاهای خود را در »سامانه پاسخگویی 
اسالمی  جمهوری  مرکزی  بانک  مردمی  ارتباط   و  شکایات  به 

ایران« ثبت کنند تا در اسرع وقت مورد رسیدگی قرار گیرد.

شرایط دریافت وام 
ازدواج تسهیل شد

 چرخه رونق و رکود بازار مسکن کشور بر خالف رویه 
معمول سال های قبل از دولت یازدهم هفت سالی است 
که بهم ریخته است. در اولین سال فعالیت دولت یازدهم 
پس از چند سال رکود، بازار مسکن دچار شوک قیمتی 
و  تدبیر  دولت های  در  قیمت مسکن  افزایش  شد.دالیل 

امید در ادامه می آید.
اخیر  نابسامانی های  دالیل  مهم ترین  از  یکی  شاید   -۱
بازار مسکن ریشه در تفکر لیبرالیستی وزیر سابق راه و 
شهرسازی داشته باشد. عباس آخوندی اساسا به واسطه 
تحریک  به  اعتقادی  اروپا  در  دانشجویی  دوران  تجربه 
طرف عرضه در بخش مسکن نداشت. این گونه بود که 
اولویت کاری وی و تیم همراهش به تحریک تقاضا با 
شوربختانه  شد.  تبدیل  مسکن  خرید  وام  سقف  افزایش 
این که تا ماه ها پس از رای اعتماد مجلس، وزیر مستعفی 
راه و شهرسازی هیچ توجهی به حوزه حمل ونقل نداشت، 
بی توجهی که چند سال بعد گریبان این بخش را گرفت 

و دود آن مستقیما در چشم مردم رفت.
و  راه  وقت  وزیر  تالش های  بعد  سال  دو  حدود   -۲
مسکن  خرید  وام  سقف  و  نشست  ثمر  به  شهرسازی 
استعفا  نامه  انتشار  زمان  تا  رویه  این  یافت.  افزایش 
آخوندی در شبکه های اجتماعی ادامه داشت و وام خرید 
مسکن با احتساب وام جعاله )در تهران( به ۲۴۰ میلیون 
قیمت  اقدام،  این  با  همزمان  اما  یافت.  افزایش  تومان 
اواخر سال ۹۶  از  افزایشی خود را  مسکن آرام آرام روند 
شروع کرد و تا امروز ادامه داده است. برآیند این وضعیت 

آن شده که اثرگذاری وام خرید مسکن به کمتر از ۱۰ 
درصد ارزش واحد مسکونی رسیده و عمال دریافت وام 
سپرده گذاری  یا  حق تقدم  اوراق  طریق  از  چه  مسکن 

تاثیری در قدرت خرید مردم ندارد.
پای  شهرسازی  و  راه  وقت  وزیر  که  روزهایی  در   -۳
کفش  یک  در  مسکن  خرید  وام  افزایش  برای  را  خود 
کرده بود،  سازندگان و انبوه سازان به دلیل کمبود منابع 
مالی به حاشیه رفته و طی سال های اخیر ساخت و ساز 
مسکن کمترین میزان خود را ثبت کرده است. بر اساس 
واحد  هزار   ۳۰۰ حداکثر  ساالنه  اخیر  سال   ۷ طی  آمار 
مسکونی در کشور ساخته شده، در حالی که نیاز جامعه 

حدود ۹۰۰ هزار واحد در سال برآورد می شود.
۴- کمبود عرضه و تقاضای باال در حال حاضر شرایطی 

را به وجود آورده تا قیمت ها به شدت افزایش یابد.
۵- چرخه رونق و رکود بخش مسکن در دو دولت روحانی 
بهم ریخته و قیمت ها چه در بخش خرید و فروش و چه 
در  می کنند.  را طی  خود  روند صعودی  اجاره  بخش  در 
حرف درمانی  سیاست  مربوطه  مسئوالن  آشفته بازار  این 
بازارهای  برای  آنچه  مانند  را در پیش گرفته اند. درست 
دیگر از جمله خودرو، طال، ارز و... اتفاق افتاده است. بازار 
مسکن هیچ توجهی به  شنبه معروف نخواهد داشت و 
مسیر خود را ادامه می دهد، مگر این که قوانین و مقررات 
مصوب شده توسط دستگاه ها و ارگان های دولتی در این 

بخش تاثیرگذار در معیشت مردم اجرا شود.

 

که  فوتبالی  بازی  آخرین  از  سال ها  و  نیستم  فوتبالی  من 
فردوسی پور  عادل  بااین وجود  می گذرد.  بوده ام  آن  تماشاگر 
کار  جریان  در  ایرانیان  سایر  و همچون  می شناسم  را خوب 
حرفه ای او در فوتبال ایران، تأثیرگذاری انکارناپذیری که بر 
برنامه  اخیر  حواشی  و  داشته  ایرانی  فرهنگ  حتی  و  ورزش 
از  می توان  بسیاری  مفید  آموخته های  نظرم  به  بوده ام.  نود 
کار حرفه ای و رویکردهایی که عادل فردوسی پور در زندگی 
شخصی و حرفه ای اش داشته بیرون کشید و الگوی خود قرار 
داد؛ اما در اینجا قصدم پرداختن به چنین نکات و موضوعاتی 
نیست. آنچه در اینجا دوست دارم برایتان نقل کنم، بخشی 
از مقدمه عادل فردوسی پور بر کتاب هنر خوب زندگی کردن 
است که به نظر می رسد در زمانی که درگیر حواشی مربوط 
به برنامه نود بوده نگاشته شده و به نظرم خواندن این مقدمه 

این  باشد.  تأمل برانگیز  و  آموزنده  می تواند  کسی  هر  برای 
کالس  یک  حکم  در  و  الهام بخش  خیلی  من  برای  مقدمه 
بتوانم  تا  می نویسم  اینجا هم  در  ازاین رو  بود.  زندگی  درس 
می بندند،  را  درها  که  آن هایی  کنم.  مرورش  هم  باز  بعدها 
پنجره ها را درز می گیرند، دیوارها را باال می کشند، خانه رفاه 
را  امید  که  آن ها  می کنند،  بنا  دیگران  تهیدستی  بر  را  خود 
یا  مهجور  دیارشان  از  را  آدم ها  رنجور،  را  قلب ها  محصور، 
پشت مرزها محدود می کنند؛ به قدرت ایمان، باورهای قلبی 
و اندیشه های عمیق باور ندارند، هیچ کس قادر نیست آنچه را 
که در افکار شما و در قلب شما می گذرد، متوقف کند. هیچ 
نیرویی نمی تواند جلو جریان زنده درونی شما را بگیرد. جریان 
روشن و پویایی که به شما انگیزه و توان زیستن می بخشد. در 
این روزها که سهممان از داشتنی ها اندک است و سختی ها 
سال ها  که  کسی  به عنوان  و  خود،  سهم  به  رویمان؛  پیش 
در کنار شما ایستاده و از موهبت اعتماد و مهرتان بهره مند 
شده، از شما می خواهم اجازه ندهید هیچ نیرویی، هیچ سدی 
و هیچ قدرتی امید شما را ویران کند. زندگی موهبتی است 
می کشیم،  نفس  و  زنده ایم  تا  و  کرده  نصیبمان  خداوند  که 
سهم هر انسانی ست که از مواهب آن بهره مند باشد. شاید در 
توانمان نباشد که دنیای اطرافمان را تغییر دهیم. شاید هرگز 
قادر نباشیم نابرابری ها و بی عدالتی ها را متوقف کنیم. شاید 
نتوانیم جلو حوادث تلخ طبیعی زندگی را بگیریم؛ اما بی تردید 
این توان را داریم که دنیای درونی مان را سامان دهیم. این 
اشتباه  و  لغزش  مرتکب  پی درپی  و  انسانیم  ما  که  حقیقت 
نگرش  در  تغییر  با  اما  است؛  اجتناب ناپذیر  امری  می شویم، 
و رویکردمان می توانیم ضریب اشتباهاتمان را کاهش دهیم.

حقوق  مدافع  را  خودشان  صرفًا  که  هستند  مسئوالنی 
زنان می دانند غافل از اینکه زن باید درون خانواده دیده 
شود؛  تعریف  اساس  این  بر  زن  حقوق  و  نقش  و  شود 
فاجعه  دالیل  جمله  از  مسئوالن  از  دسته  این  عملکرد 

قتل رومینا است.
نمی توان  و  است  توجه  مورد  زاویه  چند  از  مسئله  این 
بررسی  زوایه  آن  از  صرفًا  را  قتل  این  که  کرد  عنوان 
کنیم که پدر این دختر را مقصر بدانیم هرچند پدر این 
دختر مرتکب عمل بسیار فجیع و زشتی شده  اما رفتار و 
عملکرد افراد و گروه های مختلف منجر به وجود آمدن 

این فاجعه شده است.
یکی از این موارد، مسئوالنی هستند که صرفًا خودشان 
باید  زن  اینکه  از  غافل  می دانند  زنان  حقوق  مدافع  را 
این  بر  زن  حقوق  و  نقش  و  شود  دیده  خانواده  درون 
اگر  گیرد؛  قرار  مطالبه  مورد  و  شود  تعریف  اساس 
مسئوالنی که داعیه دار حقوق زنان هستند به این مهم 
توجه داشتند و مطالبات خود را به سمتی سوق می دادند 
که زنان در ارتباط با حقوق خانواده توجیه می شدند و از 
آن جنبه از حقوق زنان دفاع می کردند، هم اکنون در ماتم 
قتل این دختر نوجوان افسوس نمی خوردیم و پدر و مادر 
با فقدان دختر نوجوان شان،  رومینا به جای مواجه شدن 
مشورت  با  همدلی  و  محبت  مهر،  از  آکنده  فضای  در 

می توانستند این دختر را از این بال نجات دهند و اجازه 
نمی دادند یک فرد شرور با زیاده طلبی این دختر را اغفال 

کند و اکنون با فقدان رومینا مواجه نبودند.
بخش دیگری از این مسئله و فاجعه مربوط می شود به 

مسئوالنی که فضای مجازی را رها کرده اند تا جوانان و 
نوجوانان این مملکت به راحتی به محتواهای غیراخالقی 
بی حدومرز دسترسی پیدا کنند تا جایی که هیچ تسلطی 
بر عقالنیت و اراده شان نداشته باشند و این چنین شاهد 

باشیم یک دختر نوجوان توسط یک پسر ۳۰ساله اغفال 
گیرد؛  قرار  خانواده  پدر  غضب  و  خشم  مورد  و  شود 
متأسفانه این فرد با بی شرمی تا آنجایی پیش می رود که 

از عملکرد زشت خود نیز پشیمان نمی شود.
که  قاتل  برای  مجازات  اشد  تعیین  ضمن  قضائیه  قوه 
و  توجه  به جای  که  کسانی  با  باید  است  دختر  این  پدر 
پیگیری  در  انسانی  فطرت  و  عقالنیت  گرفتن  نظر  در 
مطالبات زن و خانواده در قالب طرح ها و لوایح تفکرات 
غلط و کلیشه ای غربی برای حل مسائل زنان و خانواده 
و  انسانی  فطرت  با  که  را  قوانینی  و  می دهند  مرجعیت 
عقالنیت تطابق دارد برچسب ایدئولوژیک می زنند و آن 
را کنار می گذارند با این افراد هم باید برخورد قانونی شود 

و به مجازات برسند.
همچنین با مسئوالن بی مسئولیتی که فضای مجازی را 
برای فرزندان خودشان ناامن می دانند و حضور آنها را در 
دسترسی  و  تعریف می کنند  چارچوب  در یک  فضا  این 
برای  اما  می کنند  ممنوع  را  فضا  این  به  فرزندانشان 
منافع اقتصادی خودشان این فضا را  برای فرزندان این 
افراد  این  با  باید  قضائیه  قوه  می گذارند،  آزاد  سرزمین 
برخورد قانونی داشته باشد تا این چنین نسبت به جوانان 

این مرز و بوم با بی مسئولیتی برخورد نکنند.

دور باطل حرف  درمانی در بازارهای 
اقتصاد ی

مقدمه عادل فردوسی پور بر کتاب هنر خوب 
زندگی کردن

مسئوالنی که نقش زن را خارج از چارچوب خانواده تعریف می کنند
 از مقصران اصلی قتل  رومینا
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