
بـه رغـم ورود قوه قضائيه بـه واگـــــذاري 
غيرقانوني اراضي ژئوپارك قشـم براي پرورش 
ميگو و به دليل بي توجهي ديگر مسئوالن، اكنون 
خطر خروج ژئوپارك قشم از يونسكو مطرح شده 
اسـت. ضمن اينكه تاكنون سابقه نداشته است 
مساحت عظيم يك ميليون و 200هزار مترمربعي 
)1200هكتـار( را بـه پرورش آبزيـان اختصاص 
دهند؛ محيط بزرگي كه به راحتي مستمسـكي 
مي شود براي زمين شويي و تصرف ساحل و دريا. 
آبان امسال با ورود دس��تگاه قضا به نحوه واگذاري 
اراضي س��احلي جزيره قشم، جلس��ه اي با حضور 
مس��ئوالن ديگر وزارتخانه ها برگزار و مصوب شد 
تعدادي از طرح هاي محيط زيس��تي قشم متوقف 

شود. 
  به نام ميگو به كام زمين خواران

رعايت فاصله هاي قانوني )مراع��ات حريم دريا و 
س��احل( در واگذاري اراضي براي پرورش ميگو و 
ساير آبزيان از مهم ترين بخش اصالحات مصوب 
بود؛ اتخاذ ترتيبي براي دسترس��ي آس��ان عموم 
مردم به ساحل، پرهيز از هرگونه خدشه به نماي 
دريا از طري��ق واگذاري اراض��ي و احداث بناهاي 

مجاز هم از ديگر اصالحاتي است كه در اين جلسه 
مصوب ش��د.  اكنون تصرف غيرقانون��ي و بدون 
ضابطه هزار و 200 هكتار اراضي درباره ژئوپارك 
و غار نمكي قش��م براي يك پروژه پرورش ماهي 
و ميگو، نشانه پيگيري نكردن اصالحات تصويب 
شده آبان ماه است.  پروژه پرورش ميگو نه ارزيابي 
محيط زيستي دارد و نه هيچ مشخصات دقيق فني 
درباره آن منتشر شده اس��ت. همه شواهد نشان 
مي دهد كه باز هم داس��تان »زمين شويي« است 
!  زمين شويي ش��كلي از زمين خواري است كه با 
بهانه هاي محكمه پسند مثل ايجاد اشتغال و كمك 
به مردم محلي انجام مي ش��ود. »زمين ش��ويي« 
همان »سبزشويي« است و هر دو به شكلي منجر 
به تخريب و تصرف اراضي ملي مي شوند، آن هم به 
بهانه هاي محيط زيستي، اولي در مناطق خشك و 

دومي در مناطق سرسبز. 
   فضاي 1200 هكتاري براي ميگو!

در اين زمينه به سه نكته مهم بايد توجه كرد. نخست 
اينكه آي��ا اولويت واگذاري اراضي در قش��م چنين 
پروژه اي اس��ت و اساس��اً توليد ميگوي پرورشي به 
ش��هرت صيادي ديرپاي ميگو در هرمزگان لطمه 

نمي زن��د و زندگي ديگر صيادان با مش��كل مواجه 
نمي شود؟

دوم اينكه تصرف و تغيير كاربري اراضي بدترين نوع 
لطمه به محيط زيست است. كه انواع آلودگي ها را 
مي توان كنترل كرد و تأثيرش��ان بر محيط را به 
تدريج پاك كرد، اما تغيير كارب��ري از حاال تا ابد 
باعث به نابودي كشاندن يك عرصه طبيعي كشور 

مي شود. 
نكته سوم هم اينكه چرا 1200 هكتار؟ در اين همه 
زمين فيل مي خواهند پرورش بدهند يا ميگو؟! آيا 
واقعاً براي ايجاد يك حوضچه پرورش ميگو به هزار و 
200 هكتار اراضي نياز است؟ يا اينكه همانند برخي 
موارد گذشته يك گوشه از زمين براي خالي نبودن 
عريضه يك حوضچه پرورش ميگو هم مي سازند و 

الباقي خرج عطيناي ويالسازي مي شود؟!
   متأسفانه حرف شنوي ندارند

صد البته كه اين همه ماجرا نيست. روزگذشته مدير 
ژئوپارك جهاني قشم خبر داد كه با وجود پيگيري ها 
و مكاتبات قضايي متعدد، عمليات س��اخت مركز 
پرورش ميگو نه تنها متوقف نش��ده بلكه همچنان 
ادامه دارد و خطر خروج ژئوپارك قشم را از فهرست 

جهاني يونسكو جدي كرده است. 
مدير ژئوپارك جهاني با بيان اينكه حدود دو ماه قبل 
موضوع اين واگذاري قضايي ش��د، افزود: »به دليل 
بي توجهي مس��ئوالن ذي ربط اكنون كار به جايي 
رسيده، در محوطه اي كه آبان ماه فقط دو كانكس در 
آن مستقر بود، اكنون تخريب گسترده اتفاق افتاده 
است. با اين وجود پروژه نه تنها متوقف نشد بلكه با 

قوت ادامه پيدا كرد.«
عليرضا امري كاظم��ي درباره اقدامات��ي كه براي 
جلوگيري از اين تخريب انجام شده است، توضيح 
داد: عالوه  بر مكاتبه و پيگيري قضايي، به سرمايه گذار 
و كسي كه تخريب را انجام مي دهد شفاهي و كتبي 
اخطار داديم. خواستيم كار را شروع نكند و استعالم 
بگيرد تا محدوده اثر طبيعي ملي و جهاني را اعالم 
كنيم. متأسفانه حرف شنوي نداشتند و به كار خود 
ادام��ه دادند و تا اين لحظه توق��ف عمليات صورت 

نگرفته است.«
  در انتظار تصميم گيري و اقدام سريع

وي درباره اينكه با توجه به متوقف نشدن اين پروژه و 
به  رغم پيگيري ها و خطر خروج ژئوپارك از يونسكو، 
چه اقدامات فوري را براي جلوگيري از گس��ترش 
تخريب مي توان انج��ام داد، اظهار ك��رد: نمي دانم 
غير از پيگيري هاي قانوني و رس��مي كه ما تاكنون 
انجام داده ايم، چه كار ديگري مي توانيم انجام دهيم. 
سازمان منطقه آزاد قشم هم ضابط قضايي نيست 
و نمي توانيم به صورت قه��ري به ماجرا ورود كنيم. 
فقط مي توانيم قانوناً و رس��ماً شكايات مان را كتبي 
پيگيري كني��م. عكس العمل ه��اي در خور توجه، 
مناسب و شايسته اين اتفاق را ديگر مسئوالن بايد 
نشان دهند كه در انتظار تصميم گيري و اقدام سريع 

آنها هستيم.«
  اتفاق برگشت ناپذير

مدير ژئوپارك جهاني درباره چگونگي واگذاري اين 
اراضي با بيان اينكه اين واگذاري ه��ا معموالً به دو 
صورت انجام مي ش��ود، گفت: واگذاري اراضي يا از 
طريق سازمان منطقه آزاد با طي روال مشخص اداري 
انجام مي شود و يا خارج از اختيارات سازمان و عمدتاً 
هم جهادكشاورزي به عنوان متولي شيالت انجام 
مي دهد و اتفاقي هم ك��ه در آن منطقه رخ مي دهد 
برگشت ناپذير است، يعني اگر روزي پشيمان شوند 
ديگر نمي توان جبران يا اصالح كرد كه   نگراني اصلي 

ما همين است.
براساس قوانين داخلي و اداري، مديريت ژئوپارك 
و محيط زيس��ت منطقه مس��تقيماً نمي توانند 
ش��كايتي را مطرح كنند بايد از طريق مديريت 
امور حقوقي و قراردادهاي س��ازمان منطقه آزاد 

اين پروسه دنبال شود. 
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كساني كه قصد پيش خريد آپارتمان را دارند بايد دقت كنند تا مانع از كالهبرداري سودجويان شوند

نكات حقوقي  پيش خريد يك آپارتمان مسكوني

معاوضه ژئوپارک جهانی قشم با میگو!
واگذاري غيرقانوني 1200 هكتار اراضي ژئوپارك قشم براي پرورش ميگو نشانه اي از زمين شويي و غارت بيت المال است

كالهبرداري از طريق پيش فروش ساختمان 
و فروش يك واحد مسـكوني به چنـد نفر از 
جملـه مشـكالت حقوقي شـايع در كشـور 
ماسـت كه به واسـطه جذابيت بـاالي بخش 
مسـكن، هنوز هم بسـياري از مردم ناآگاه يا 
ساده را قرباني وسوسه خود كرده و مشكالت 
زيادي را براي مردم، دادگستري و كل جامعه 
رقـم مي زند، امـا چاره مشـكل كجاسـت؟

تا پي��ش از س��ال 1389 كه قان��ون پيش فروش 
س��اختمان تصويب ش��ود، هيچ معي��ار و ضابطه 
مشخصي براي پيش فروش س��اختمان در كشور 
وجود نداش��ت و هركس��ي به صرف نوشتن يك 
برگه قولنامه عادي، متعهد به س��اخت و تس��ليم 
آپارتمان به متقاضيان مي شد و از آنجا كه سوابق 
اين گونه معامالت در هيچ مرجعي ثبت نمي شد، 
سازنده مي توانست يك واحد مسكوني را به چند 
نفر بفروشد يا حتي بعد از گرفتن پول از متقاضي، 
كار را نيمه تم��ام رها كرده و ف��رار كند؛ كما اينكه 
پرونده هاي متعددي از اين گونه كالهبرداري ها در 
دو دهه گذشته وجود داشته تا جايي كه در مواردي 
تعداد شكات يك پرونده به بيش از 10 هزار نفر هم 
می رسيدند. همين مشكالت باعث شد تاقانونگذار 
اقدام به وضع قانون پيش فروش ساختمان كند، اما 

باز هم مشكل برطرف نشد. 
اجراي قانون، نيازمند تصويب آيين نامه اجرايي بود 
و تصويب اين آيين نامه نيز به مدت چهار س��ال به 
تعويق افتاد و در نهايت در خرداد 1393 آيين نامه 
اجرايي هم تصويب ش��د تا ديگر مش��كلي در اين 
زمينه وجود نداش��ته باش��د؛ در واقع با ترتيباتي 
كه قانونگذار در قانون مص��وب 1389 و آيين نامه 
اجرايي آن در سال 1393 پيش بيني كرده، شرايط 
براي پيش فروش قانوني ساختمان ها تسهيل شد. 
   چه كسـاني حق پيش فروش سـاختمان 

را دارند؟
براساس قانون پيش فروش ساختمان، سه دسته از 
افراد مي توانند اقدام به پيش فروش ساختمان كنند 
و ساير افراد حق چنين اقدامي را ندارند. اول، مالك 
رسمي زمين است كه به عنوان »پيش فروشنده« 
مي تواند با متقاضي ي��ا »پيش خريدار« قراردادي 
منعقد كند و متعهد شود تا ظرف مدت مشخصي 
در زمين خود، ملكي را بن��ا كند و به پيش خريدار 
تحويل دهد. دوم، كس��اني هس��تند كه خودشان 
مالك زمين نيس��تند، اما به عنوان س��رمايه گذار 
با مالك زمي��ن توافقي منعقد كرده ان��د تا ملك را 

ساخته و بخشي از س��اختمان را در ازاي سرمايه 
خود برداش��ته و بخش��ي را هم به مالك زمين در 
ازاي آورده مالك به او تسليم كنند؛ در اين صورت 
سرمايه گذار مي تواند بخشي از واحدهايي كه قرار 
است بس��ازد و بعداً به عنوان س��هم خود بردارد را 
به عنوان پيش فروش به متقاضي��ان واگذار كند. 
س��وم، اش��خاص حقيقي يا حقوقي هستند كه به 
عنوان مس��تأجر، زمين اوقافي، دولت��ي يا ملي را 
اجاره كرده اند و اجازه ساخت ملك در آن را كسب 
كرده اند. اين اشخاص كه مستأجر زمين محسوب 
مي شوند نيز مي توانند در مطابق با قرارداد خود، در 
زمين مزبور ساختماني را بنا كرده و با همان شرايط 
به صورت پيش فروش عرضه كنند. به جز اين سه 
دسته از افراد، هيچ كس ديگري حق پيش فروش يا 
هر عنوان ديگري كه مشابه پيش فروش ساختمان 

را باشد، ندارد. 
   چـه سـاختمان هايي قابـل پيش فروش 

هستند؟
براس��اس ماده 4 قانون پيش فروش س��اختمان، 
تنها س��اختمان هايي قابل پيش فروش هس��تند 
كه مطابق ب��ا نظر كتبي مهن��دس ناظر، عمليات 
پي ريزي س��اختمان به اتمام رسيده باشد؛ منظور 
از عمليات پي ري��زي، عملياتي اس��ت كه پس از 
خاكبرداري و در اجراي پي ريزي )فونداس��يون( 
جهت استقرار ستون هاي ساختمان يا ديوارهاي 
باربر روي پي انجام مي گيرد و با پايان آن، اجراي 
اسكلت ساختمان شروع مي شود. بنابراين زميني 

كه هنوز تخريب  يا زميني كه هنوز عملياتي در آن 
اجرا نشده يا اگر اجرا شده، ولي عمليات پي ريزي 

آن انجام نشده است، قابل پيش فروش نيست. 
هركسي كه قصد خريد واحد مسكوني به صورت 
پيش  خريد را دارد، بايد عالوه ب��ر بازديد از ملك، 
تأييد كتبي مهندس ناظر ساختمان مبني بر اتمام 
عمليات پي ريزي را دريافت كند تا مطمئن شود كه 
به لحاظ قانوني منعي براي پيش فروش ساختمان 

وجود ندارد. 
   قرارداد پيش فروش ساختمان حاوي چه 

نكاتي بايد باشد؟
ق��رارداد پيش فروش س��اختمان باي��د به صورت 
سند رسمي در يكي از دفاتر اسناد رسمي تنظيم 
شود و هرگونه قرارداد ديگري كه در دفاتر مشاور 
امالك يا با نام قرارداد با كدرهگيري منعقد شود، 
فاق��د ارزش قانوني ب��وده و اعتباري ن��دارد. براي 
انعقاد سند رسمي در دفاتر اس��ناد رسمي، عالوه 
بر اينكه مش��خصات دقيق طرفي��ن و ملك محل 
احداث ساختمان )پالك ثبتي و آدرس دقيق( بايد 
مشخص شود، بهاي قرارداد و شرايط پرداخت آن 
به صورت اقساطي نيز بايد تعيين شود. همچنين 
اوصاف و امكانات واحد س��اختماني مورد معامله 
مانند مساحت اعياني، تعداد اتاق ها، شماره طبقه، 
شماره واحد، توقفگاه )پاركينگ( و انباري نيز بايد 
به صورت دقيق در قرارداد قيد ش��ود تا در صورت 
تخلف سازنده از مفاد قرارداد، پيش خريدار بتواند 
تعهدات فروشنده را به طور دقيق پيگيري و مطالبه 

كند.  ب��راي انعقاد ق��رارداد رس��مي پيش فروش 
ساختمان، مالك زمين يا سازنده بايد سند رسمي 
مالكيت يا سند رس��مي اجاره با حق احداث بنا يا 
قرارداد رس��مي حاكي از اين كه م��ورد معامله در 
ازاي سرمايه گذاري با حق فروش از طريق احداث 
بنا روي عرصه به پيش فروش��نده اختصاص يافته 
است، پروانه ساخت كل س��اختمان و شناسنامه 
فني مس��تقل براي هر واحد، بيمه نامه مربوط به 
مسئوليت، تأييديه مهندس ناظر ساختمان مبني 
بر پايان عمليات پي ساختمان و پاسخ استعالم از 
اداره ثبت اسناد و امالك محل وقوع ملك را به دفتر 
اسناد رسمي ارائه كند و بدون ارائه اين موارد، انعقاد 

قرارداد با مشكل مواجه خواهد شد. 
   ضمانت اجراي تخلفات سازنده

در صورت ب��روز هرگونه اخت��الف در قراردادهاي 
پيش فروش ساختمان، حل اختالف از طريق داوري 
بايد حل و فصل شود؛ يك داور از سوي خريدار، يك 
داور از سوي فروشنده و يك داور مرضي الطرفين 
به عنوان سرداور، به موضوع رسيدگي كرده و حكم 

قضيه را صادر مي كنند. 
خريدار مي تواند براي اطمينان از پيشرفت عمليات 
ساختماني، هرگونه پرداخت اقس��اط را منوط به 
گزارش كتب��ي مهندس ناظر مبني بر پيش��رفت 
ساختمان كند. در اين صورت، اگر سازنده يا مالك 
نتواند گزارش پيش��رفت س��اختمان را ارائه كند؛ 
خريدار نيز ح��ق دارد از پرداخت اقس��اط بعدي 

خودداري كند. 
همچنين اگر سازنده به طور كلي از انجام تعهدات 
خود س��رباز بزند، خريدار حق دارد كه نس��بت به 
تأخير در اجراي عمليات از سازنده خسارت دريافت 
كن��د؛ همچنين خري��دار اين ح��ق را دارد كه در 
صورت اثبات ناتوانايي سازنده براي اتمام عمليات، 
درخواست فسخ قرارداد را ارائه كند. در اين صورت، 
ارزش ملك مطابق با ارزش روز توسط كارشناس 
رسمي دادگس��تري ارزشيابي ش��ده و به خريدار 
پرداخت خواهد ش��د و اين نگراني كه در صورت 
فسخ قرارداد، همان مبلغ هنگام عقد قرارداد به وي 

پرداخت خواهد شد ديگر وجود ندارد. 
با همه اين ش��رايط قانوني، در نهايت اگر اشخاصي 
بدون تنظيم س��ند رس��مي اقدام ب��ه پيش فروش 
ساختمان يا بدون اخذ مجوز اقدام به درج يا انتشار 
آگهي پيش فروش س��اختمان كنن��د، به حبس از 
91روز تا يك سال يا جزاي نقدي به ميزان دو تا چهار 

برابر وجوه و اموال دريافتي محكوم مي شوند. 

-----------------------------------------------------

  نود اقتصادي با انتشار اين جدول توئيت زد: قيمت خودرو از 
ابتداي 97 تا االن تقريباً سه برابر شده، اما باز هم ايران خودرو زيان داده! 
زيان انباشته ايران خودرو با رشد 99درصدي از حدود ۶/8 هزار ميليارد 
تومان در پايان اس��فند97 به 1۶هزار ميليارد تومان در 9ماهه امسال 

رسيد. بابا داريد چيكار مي كنيد؟! چه خبره اونجا!؟ 
-----------------------------------------------------
  مهدي خانعلي زاده توئيت زد: از كتاب سوزي تبريزيان تعجب 
مي كنيد؟ 10س��ال پي��ش، رفق��اي اصالح طلب به ج��رم حمايت از 
احمدي نژاد در انتخابات كتاب »كافه پيانو«ي فرهاد جعفري رو جلوي 

نشر چشمه آتش زدند!

جنجال بر سر يك عمارت
شهرفروشي جديد در شهرداري تهران، خانه هاي قديمی را 

هم به فروش مي رساند !
شـهردار تهران دسـتور فروش يكـي از امـالك اين نهـاد را داده 
كـه منتقـدان آن را تاريخـي مي داننـد. شـهرداري هـم اصـرار 
دارد كـه تاريخي نيسـت. پرسشـي كه سـواي تاريخي بـودن يا 
نبـودن اين عمـارت باشـكوه مطرح اسـت، اين اسـت كـه اتفاق 
كنوني در راسـتاي همان سياست هميشـگي شهرفروشي است. 
مجموعه مديران فعلي ش��هري، از ش��وراي ش��هرگرفته تا شهرداري 
»شهرفروش��ي« را آفت ش��هرداري مي دانس��تند و با همين كليدواژه 
تمامي اقدامات مديران س��ابق شهري را زير س��ؤال مي بردند، اما حاال 
ظاهراً خودش��ان به اين موضوع روي آورده اند آن ه��م از نوع بدترش؛ 

فروش تاريخ شهر. 
پيروز حناچي، شهردار پايتخت در نامه اي به سازمان امالك شهرداري 
دستور داده تا عمارت اقدس��يه را به صورت نقدي به فروش برساند. در 
نامه هم تأكيد ش��ده با فروش اين خانه قرار است، بخشي از هزينه هاي 

پروژه هاي عمراني پايتخت تأمين شود. 
   چرا بايد احيا كنيم؟!

ش��هرداري پايتخت حتي ب��راي توجي��ه اين اق��دام خ��ود جمعي از 
خبرنگاران را به عمارت اقدسيه تهران برد و مشاور شهردار به خبرنگاران 
گفت:»امث��ال اين خانه ها را كم نداريم. ش��هرداري به چ��ه دليلي بايد 

دانه دانه اينها را خريداري كرده و احيا كند؟!«
منتقدان زمان ساخت اين عمارت را دوران پهلوي اول مي دانند و با تأكيد 
بر تاريخي بودن عمارت اقدسيه، دستور ش��هردار تهران را مغاير با رويه  

مديريت شهري مبني بر عدم شهرفروشي دانسته اند. 
اين ساختمان قباًل متعلق به يكي از وابستگان دربار بوده و استفاده آن به 
عنوان خانه سالمندان، دبيرخانه فيلم شهر، تاالر براي ميهمانان خاص 
يا پذيرش سفيران، محل اسكان تعدادي از شهرداران پايتخت از جمله 
كاربردهايي است كه به اين ساختمان در سال هاي پس از انقالب نسبت 
داده اند. طبق آنچه در شبكه هاي مجازي آمده است، مرحوم محمدنبي 
حبيبي و مرتضي الويري از شهرداران سابق پايتخت در عمارت اقدسيه 

سكونت داشته اند. 
   شهرفروشي با چراغ خاموش

فارغ از سرنوشت اين عمارت، ش��ايد اعتراض هاي صورت گرفته در اين 
زمينه، نوري دوباره بتاباند بر شهرفروشي با چراغ خاموش در تهران. 

نگاه طمع گونه و حساب بازكردن روي جريمه مالي و چشم پوشي از قلع 
و قمع ها خانه باغ ها اين شبهه را تقويت مي كند كه مديران شهري با نگاه 

كااليي به شهر سعي در شهرفروشي به روش هاي مختلف دارند. 
   پيش قدم شده و خريداري مي كنيم !

درصد بااليي از منابع شهرداري  كالنشهرهاي كشور از عوارض ساخت و 
ساز تأمين مي شود، يا به عبارتي همان شهرفروشي؛ يعني فروختن زمين 

و استقرار جمعيت بيشتر و خدمات كمتر، تراكم بيشتر شهري. 
مش��اور ش��هردار و رئيس مركز ارتباطات و بين الملل شهرداري تهران 
به خبر دس��تور فروش ي��ك بناي تاريخي واكنش نش��ان داده اس��ت. 
غالمحس��ين محمدي در صفحه توئيتر ش به گزارش منتش��ر ش��ده 
در مورد دس��تور حناچي ب��راي فروش خانه ش��هرداران گفته اس��ت: 
»شهرداري تهران در عمل نشان داده حتي از فروش خانه هاي تاريخي 
از سوي مالكان و وراث آنها جلوگيري مي كند و وقتي مطلع مي شود كه 
اين خانه ها در معرض تخريب يا فروش قرار مي گيرد، پيش قدم شده و 

خريداري مي كند.«
مشاور ش��هردار هم اين موضوع را كه از عمارت اقدسيه به عنوان خانه 

تاريخي نام برده شده، از واقعيت به دور خواند. 
  موضع شوراي شهري ها

سكوت شوراي شهر هم در اين ميان جالب است. حجت نظري جوان ترين 
عضو شوراي شهر و دبير دفتر سياس��ي حزب اعتماد ملي كه در بازديد 
خبرنگاران از عمارت اقدسيه حضور داشت، تالش زيادي كرد تا فروش 

عمارت را عادي جلوه دهد. 
سياست شهرفروشي حتي صداي رئيس شوراي شهر سابق تهران را هم 
درآورده است. مهدي چمران گفته: »اينكه االن شهرفروشي نمي كنيم، 
درآمد نداريم، نيست. درآمد دارند، درآمد هم 105درصد محقق مي شود. 
از كجا درمي آورند را نمي دانم! بودجه دارند، پروژه ها هم هست كه بايد 
كار كنند و نمي كنند. آن زمان اسم اين شهرفروشي بود و حاال اسم آن 
شيربرنج فروشي است؟! اسم را نمي توان عوض كرد. آن زمان شهرفروشي 

بوده االن هم شهرفروشي است.«
  مظلوميت خانه هاي تاريخي كالنشهرها

ش��مار خانه هاي تاريخي در پايتخت و ديگر كالنش��هرها به فراموشي 
سپرده شده  است يا اينكه در فراموشي و سكوت خبري فروخته يا ويران 

شده  يا تغيير كاربري داده اند كم نيست. 
براي مثال خانه تاريخي انيس الدوله )همسر ناصرالدين شاه( در الله زار 
تهران كه محل استقرار اتحاديه قصابان است يا نخستين هتل ايران كه 
در قزوين در حال ويران شدن است، نمونه بارزي در اين زمينه هستند. 
در حالي كه يكي از عوامل جذب گردشگر و توسعه صنعت گردشگري، 
وجود آثار و بناهاي تاريخي اس��ت، ولي در ش��هر تاريخي تبريز هم در 
سال هاي اخير، روند تخريب اين گونه بناها شتاب زيادي به خود گرفته 
است. خانه تاريخي كلكته چي، گنجه اي و انصارين و خانه تاريخي واقع 

در بيالن كوه از جمله اين خانه هاست. 
در مشهد هم هفت خانه تاريخي از جمله خانه حناساب، سراي تركمن ها، 
خانه زرين زاده و خانه براتي به صورت كامل تخريب ش��ده و بقيه نيز به 

واسطه پيگيري مالك خانه ها از فهرست آثار تاريخي خارج شده اند. 

ابراهيم مشيريان

  رئيس سازمان بهزيستي با اشاره به اينكه با اجراي بخشنامه تعارض 
منافع 100 نفر از مديران بهزيس��تي كه به طور همزمان مؤسس��ات 
خصوصي داشتند از سمت خود استعفا داده اند، گفت: از هفته آينده به 

10 هزار خانواده داراي معلول هزينه پرستاري پرداخت مي شود. 
  رئيس سازمان بس��يج س��ازندگي كش��ور از افتتاح ۶ هزار پروژه 
مشاركتي از طرح 40 هزار پروژه با هدف محروميت زدايي از روستاها 

و حاشيه شهرها در دهه فجر امسال خبر داد. 
  دولت مجوز واردات هزار و 500 دس��تگاه اتوب��وس خارجي براي 
پايتخت را داد، اين در حالي است كه شركت هاي خودروساز داخلي 
مي گويند، توانايي توليد اتوبوس ملي را دارند و دولت نس��بت به اين 

موضوع چشم پوشي كرده است. 
  مديركل تعزيرات حكومتي استان تهران گفت: بسياري از محصوالت 
لبني كارخانه  اي را مورد آزمايش قرار داديم و به كوچك ترين نمونه اي از 

وجود سم در آنها نرسيديم. 

 دستور عجیب معاون رئیس جمهور 
علیه همسايگان دانشگاه !

يكي از اعضاي شوراي اسـالمي تهران از دستور عجيب معاونت 
حقوقي رياسـت جمهوري در لغو مصوبه شـوراي عالي معماري و 
شهرسازي و متضررشدن ساكنان اطراف دانشگاه تهران خبر داد. 
نزديك به دو دهه قبل طرحي با عنوان طرح ساماندهي محيط اطراف 
دانش��گاه تهران كليد خورد. در اين طرح و براس��اس آنچه دانش��گاه 
تهران نام آن را ساماندهي محيط  اطراف دانشگاه گذاشته بود، امالك 
ش��هروندان در خيابان هاي اطراف دانش��گاه تهران خريداري شد كه 
در پاره اي از موارد حتي شهروندان نسبت به قيمت واقعي خريد اين 

امالك گاليه و اعتراض داشتند. 
طرح ساماندهي بزرگ ترين دانشگاه كشور در دو دهه اخير به صورت 
ناقص و مقطعي به اجرا درآمد و بخش��ي از ش��هروندان خانه هايشان 
خريداري نش��د و در شرايط بالتكليف به س��ر بردند كه حتي توانايي 
مرمت و بازسازي و نوس��ازي خانه هاي خود را هم نداشتند.  سرانجام 
در ارديبهشت امسال شوراي عالي معماري و شهرسازي مصوبه اي را 
به تصويب رساند كه براساس آن مقرر شد تا از اين پس مالكان امالكي 
كه خانه هاي آنها خريداري نشده، بتوانند نسبت به امالك خود دخل 
و تصرف داشته و نسبت به ساخت و س��از و خريد و فروش در آن اقدام 
كنند.  بر اساس اين مصوبه، دانش��گاه تهران مي تواند تنها در امالك 

خريداري شده طرح ساماندهي خود را اجرا كند. 
عضو شوراي اسالمي ش��هر تهران روزگذشته در حاشيه جلسه علني 
شوراي شهر تهران در اين باره گفت: »متأسفانه به رغم مصوبه شوراي 
عالي معماري و شهرس��ازي مس��ئوالن دانش��گاه تهران از اين رأي 
خوشنود نبوده و آن را برنتابيدند و از اين رو به رياست جمهوري نامه 

نوشته و خواستار لغو اين مصوبه شدند.«
زهرا نژادبهرام ب��ا بيان اينك��ه رئيس جمهور محترم كش��ورمان اين 
درخواس��ت دانش��گاه تهران را به معاونت حقوقي خ��ود يعني خانم 
جنيدي ارجاع داد، افزود: »خان��م جنيدي در اقدامي عجيب و غريب 
و غيرقانوني مصوبه شوراي عالي معماري و شهرسازي را خالف واقع 

قلمداد كرد و نسبت به لغو آن دستور دادند.«
نژادبهرام گف��ت: » پس از اين اقدام جنيدي وزير راه و شهرس��ازي به 
رياست محترم جمهوري نامه نوش��تند و نسبت به اين اقدام اعتراض 
كردند و بايد حاال منتظر ماند و ديد كه رياست جمهوري به نفع مردم 

تصميم خواهند گرفت يا به نفع دانشگاه تهران.«
وي درباره اينكه آيا معاونت حقوقي رياست جمهوري مي تواند مصوبه 
عالي ترين نهاد تصميم گير در حوزه معماري و شهرسازي يعني همان 
شوراي عالي معماري و شهرسازي را لغو كند يا خير  گفت: »معاونت 
حقوقي به هيچ عنوان چنين اختيار و مجوزي ندارد و صرفاً مي تواند به 

رفع اختالف بين نهادها و دستگاه ها اقدام كند.«
به گفته اين عضو شوراي شهر »بايد اين سؤال را پرسيد، چرا در اينجا 
نفع عمومي شهرونداني كه 20سال است معطل مانده اند، ناديده گرفته 
شده و نفع دانشگاه تهران ارزشمندتر قلمداد شده است. بايد پرسيد آيا 
اين اقدام از آن جهت رخ داده كه دانشگاه تهران زورش بيشتر است؟ يا 
بايد پرسيد، چون مردم بي دفاع هستند اين اتفاق افتاده و خالصه چرا 

چنين اتفاق ناميموني را شاهد هستيم.« 
بر اساس قانون هر طرح ساماندهي و توسعه اي اگر ظرف مدت پنج سال 
به اتمام نرسد، منتفي تلقي مي شود و اجراي آن بايد متوقف و مردم از 
حقوق خود بهره مند شوند، اما امروز طرح ساماندهي دانشگاه تهران 
20سال است اجراي كامل نشده، اما همچنان مسئوالن اين دانشگاه 

مترصد گسترش طرح و اجراي نيمه كاره آن هستند. 

خواب دولت براي وام ازدواج!
مخالفت دولت با افزايش رقم وام ازدواج حاال وارد فاز جديدي شده و به 
محدوديت سني رسيده است. با  توجه به اينكه اغلب ازدواج هاي زير 18 
سال در مناطق محروم و در ميان اقشار تهيدست جامعه اتفاق مي افتد، 
محدودكردن وام ازدواج به سن ازدواج مي تواند تدبير خوبي براي كاهش 
اين ازدواج ها و افزايش حداقل سن ازدواج شود. با وجود اين بهانه تراشي ها 
براي تعيين بازه س��ني براي دريافت وام ازدواج گاهي به گونه اي شكل 
گرفته كه تأثير معكوس داشته و موجب زير س��ؤال رفتن بازيگران اين 

سناريو شده است. 
نمونه اش اظهارات محمدمهدي تندگوي��ان درباره افزايش چهار برابري 
كودك همسري با افزايش وام ازدواج از 15ميليون تومان به 30 ميليون 
تومان؛ اظهاراتي بي پايه كه موجب شد خودش پس از چند روز اظهاراتش 
را پس بگيرد و آن را غرض ورزي برخي س��ودجويان براي سوءاستفاده و 

رسيدن به مقاصد خود تعبير كند!
اما در عين حال طيبه سياوش��ي يكي از اعضاي فراكسيون زنان مجلس 
افزايش كودك همسري ناشي از افزايش وام ازدواج را از چهار برابر وزارت 
ورزش و جوانان به 90برابر خودش ارتقا داده تا اوضاع ازدواج هاي كمتر 
از 15سال در جامعه را بحراني تر نش��ان دهد. اين در حالي است كه آمار 

سازمان ثبت احوال خالف اين ادعا را نشان مي دهد. 
با تمام اينها قرار اس��ت، طرحي از س��وي دولت براي محدوديت س��ني 
دريافت كنندگان وام ازدواج ارائه شود. طبق اين طرح دريافت وام ازدواج 
براي دختران زير 15سال و پسران زير 18 سال ممنوع يا داراي ضوابط 

خاصي خواهد شد. 
معاون ساماندهي امور جوانان در آخرين اظهارنظر خود درباره وام ازدواج 
گفته است:»حرف ما اين نيست كه به زير 15سال وام تعلق نگيرد بلكه 
مي گوييم حق آنها تا 18 سالگي محفوظ بماند تا بتوانند خودشان از وام 
استفاده كنند، زيرا به صورت قانوني تا 18 سالگي نمي توانند افتتاح حساب 

داشته باشند و از وام استفاده كنند.«
معصومه ابتكار معاون زنان و خانواده رئيس جمهور هم از پيشنهاد دولت 
براي تعيين بازه س��ني وام ازدواج خبر داده بود. بر اين اساس در حالي با 
تصويب مجلس بناست، سال آينده وام ازدواج براي هر يك از زوجين به 
50 ميليون تومان افزايش يابد كه هنوز معلوم نيست اين وام به چه كساني 

و در چه سن و سالي تعلق مي گيرد. 

در اين ستون پيام ها،  متن ها، عكس نوشت ها و خبرهاي كوتاه 
منتشر شـده در فضاي مجازي را منتشـر خواهيم كرد؛ بدون 

هيچ گونه توضيح و تفسير.  

كبري فرشچي 

شاهرخ صالحي كرهرودي
  گزارش  2

عليرضا سزاوار
  گزارش  یک


