
  گزارش یک

پيروزي تاتنهام به خودي خود اتفاق مهمي  نيســت اما 
چون از اين هفته روي نيمکت تيم  لندني خوزه مورينيو 
نشسته، همه دوست دارند از برتري سه بر دوي تاتنهام 
مقابل وســتهام حرف بزنند. اصال نصف دستمزد آقاي 
خاص براي همين چيزها حالل مي شود. او در تمرينات 
قبل بازي هم کلي شيرين کاري کرده بود. مثال رفته از دله 
الي پرسيده تو خودتي يا داداشت؟ طرف هم جواب داده 
که بله! خودمم و از مورينيو شنيده پس مثل خودت بازي 
کن! اگر يکي با شما چنين کاري کند قطعا به عنوان آدم 
بي مزه و لوس تا چند وقتي طرفش نمي رويد اما دله  الي 
جوان ديروز در بازي مقابل وستهام چند متري روز زمين 
سر خورد تا بتواند يک توپ مرده را نجات دهد و از آن گل 
دوم تيمش را بسازد. البد االن مي خواهيد بگوييد اين ها 

همه اش از معجزات مورينيو است.
ديگر تيمي  که اين هفته با خــون و خونريزي به برتري 
رسيد، بارســلونا بود که لگانس را دو بر يک شکست داد. 
كسب اين سه امتياز بدون کمک VAR امکان پذير نبود و 
خب چي بدتر از اين که بارسا در حالي به پيروزي رسيده 

که مسي در زمين حضور داشــت اما گل برتري توسط 
آرتور ويدال به ثمر رسيد.

در ســري A پيروزي يوونتوس دقيقا مطابق انتظار بود. 
گل هاي توريني ها توسط گونزالو ايگواين و پائولو ديباال 
زده شده و فکر مي کنم الزم اســت يادآوري کنم، يووه 
بازيکني به اسم کريس رونالدو هم داشته اما در اين بازي 
غايب بود. ظاهرا رونالدو ديگر خيلي براي يونتووسي ها 
مهم نيست چون آنها ديباال و ايگواين را دارند که پشت 
ســر هم گلزني مي کنند. اگر احتماال هفته بعد شنيديد 
در راه رفتن به تمرين يک ماشين ناشــناس آنها را زير 
کرده تعجب نکنيد. باالخره اين کار از آدم حسودي مثل 

رونالدو برمي آيد. 

اتفاق مهم بعدي ديروز در بوندســليگا رخ داده است. در 
پيروزي چهار بر صفر بايرن مونيخ مقابل دوســلدورف. 
مونيخي ها که انگار تمام درد و مرض شان با رفتن کواچ 
شــفا پيدا کرده، پشت ســر هم براي  هانسي فليک گل 
مي زنند اما موضوع مهم خود پيــروزي نبود بلکه قطع 
شــدن نوار گلزني هاي روبرت لواندوفسکي است که بعد 
11هفته گلزني متوالي و ثبت يک رکورد شــگفت انگيز 
ديروز به  هر دري زد نتوانســت راهي به دروازه پيدا کند. 
در عوض بنجامين پاوارد و توليســو و گنابري و کوتينيو 
گل هاي بايرن را زدند. اگــر انصافي در کار بود، براي اين 
کار بزرگ مدافعان و دروازه بان دوسلدورف بايد در جدول 

يک امتياز در نظر مي گرفتند.

بازگشت خوزه، ترور رونالدو 
و توقف لواندوفسکي

مهمترين اتفاقات
فوتبالي در اروپا 
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کابینه روحانی؛ همه برندگان 
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يکی از اصلی ترين هزينه های مردم در همه دنيا هزينه مسکن است. در واقع 
کسانی که اجاره نشين هســتند در همه جای دنيا مجبورند درصد مهمی 

از درآمد ماهانه شان را برای سکونت در يک خانه استيجاری هزينه کنند.
اما اجاره نشينی در آلمان با چيزی که ما در ايران سراغ داريم کامال متفاوت 
اســت. در اين مطلب احتماال چندين مرتبه، از تعجب چشم هايتان گرد 

خواهد شد و جمله را برای اطمينان از صحت آن، بازخوانی می کنيد.
در سرزمين جرمن ها، سختی اصلی اجاره نشينی، پيدا کردن منزل مورد 
نظر و مناسب است. وقتی شما قصد اجاره يک آپارتمان يا خانه وياليی را 
داريد، بعد از هماهنگی برای بازديد، بايــد همه مدارک الزم را برای بنگاه 
طرف قرارداد با صاحب خانه ارسال کنيد. اين مدارک شامل کليه مدارک 
شناسايی، استعالم بانکی از وضعيت حساب و صورت بدهی ها که به راحتی 
در آلمان قابل استعالم است، نظر صاحب خانه قبلی و فيش حقوقی 3 ماه 
آخر اســت. مالک آپارتمان از افراد مختلفی که درخواست اجاره آن منزل 
را دارند همه اين مدارک را دريافت می کند و مشــغول بررســی مدارک 
همه متقاضيان می شــود. ايــن تصميم گيری مالک يکــی از مهم ترين و 
حســاس ترين تصميم گيری های او برای ملکش خواهد بود که در ادامه، 

دليل آن را برايتان خواهم گفت.
در آلمان، قرارداد اجاره منزل به صورت نامحدود بســته می شود. يعنی تا 
زمانی که مستاجر قصد تخليه منزل را نداشته باشــد و اجاره را پرداخت 
کند و قوانين را رعايت کند، مالک قادر نخواهد بود به داليلی مانند ازدواج 
پسرش، مستاجر را مجبور به ترک منزل کند. تنها اتفاقاتی مثل قصد برای 
تخريب و نوسازی ساختمان می تواند به مالک اين حق را بدهد که با اعالم 
از يک سال قبل به مستاجر، او را از زمان تخريب ساختمان مطلع سازد و 
درخواست تخليه آپارتمان را ارائه دهد. به خاطر همين قانون، صاحب خانه 
تا قبل از امضای قرارداد اجاره، صاحب آن ملک محســوب می شود، بعد از 
امضای قرارداد، ممکن است مســتاجر برای بيش از بيست سال در همان 
منزل ســکونت گزيند و اقدام به واريز وجه اجاره کند. جالب اينکه ميزان 
افزايش اجاره بها، عددی مشخص و رسميست که در قرارداد قيد می گردد، 
مثال سالی نيم درصد يا هر دو سال يک درصد به مبلغ اجاره اضافه خواهد 
شــد. اين اعدادی که گفتم، واقعی بودند! ملکی که اجاره آن در سال اول 
هزار يورو باشد، در سال دوم تنها شامل پنج تا ده يورو افزايش خواهد شد! 
بنابر اين، مستاجر قادر خواهد بود با تصوری که از ميزان سکونت خود در اين 
ملک دارد، اقدام به بازسازی يا اعمال تغييرات در آن نمايد، چراکه اطمينان 

دارد قصد دارد برای هشت يا 10سال در اين ملک سکونت داشته باشد.
يکی ديگر از نکاتی که برای ما بسيار غريب و شــايد عجيب است، اعمال 
يک محدوديت در قرارداد از سوی صاحب خانه اســت. برای ايرانيان باور 
نکردنيست! شرط اوليه بسياری از مالکين برای مستاجر، اقامت حداقل دو 
يا سه ساله در منزل است! يعنی برخالف ايران که قراردادها همه يک ساله 
بسته می شوند و هيچ مالکی راضی به عقد قرارداد دو يا چند ساله نيست، 
در آلمان مالکين اصرار دارند که مســتاجر کمتر از دوسال اقامت نداشته 
باشد و ســال ها بدون دغدغه با همين مستاجر ادامه دهند. ابتدای مطلب 
گفته بودم که احتماال چندين بار تعجب خواهيد کرد، مطمئنم که تا االن 

برايتان اتفاق افتاده است.
قانون مبلغ وديعه يا همان پول پيش منزل، کــه در ابتدا به صاحب ملک 
پرداخت می شود، در همه جای آلمان 3 برابر اجاره خانه محاسبه می شود و 
عددی رسميست، و مبلغ اجاره هم با ضرب متراژ خانه در مبلغ اجاره محل 
ملک برای هر متر مربع به دست می آيد و صاحب ملک توانايی افزايش آن را 
ندارد. مسلما مواردی مانند نوساز بودن در مبلغ اجاره بها تاثيرگذار است، اما 
تفاوت به قدری کم است که فقط با ماشين حساب می توان آن را متوجه شد.

در آلمان، اجاره نشــين بودن به قدری راحت است که بســياری از افراد، 
ترجيح می دهند هيچوقت اقدام به خريد ملک نکنند و هر چندسال يکبار، 
اقدام به تعويض خانه برای ايجاد تنوع کنند. مسئوليت نگهداری از ملک، 
ماليات بر ملک و بر درآمد حاصله از مبلغ اجاره بها، سختی هايی ســت که 
فقط گريبانگير صاحب ملک است و باعث شده که خانه داشتن در آلمان، در 
برخی موارد سختی هايش از اجاره نشينی هم بيشتر باشد. در واقع، جمله 
»اجاره نشينی، خوش نشينی« مسلما در جامعه آلمان مصداق دارد، و نه در 
کشور خودمان که مستاجرين از روز شروع اجاره، با ترس از ميزان افزايش 

اجاره بهای سال بعد بايد سر کنند.

اجاره نشينی، خوش نشينی! 

روزنامه فرهنگي ،  اجتماعي،
شهري  واقتصاد         ي ايران
يکشنبه |3 آذر  1398 
16 صفحه
شماره 2525
 قيمت درتهران و البرز 2000تومان
 قيمت درساير استان ها 1000تومان

خراب کردید بچه ها
درباره چهار ستاره سال های نه چندان 

دور که خيلی زود خاموش شدند
همين چند ســال پيش بود که به شــکلی تقريبا 
همزمان چند ســتاره تکنيکی و جوان ناگهان در 
فوتبال ايران ظهور کردند. آنها آنقدر درخشيدند 
که به نظر می رســيد يک نســل طاليی ديگر از 
هافبک های جوان در فوتبال ايران به وجود آمده 

که تا سال ها تيم ملی را در اين خط... صفحه 11

داستان انتقام
در قطب شمال 
موشک مرموز روس ها 

چه چيزی است ؟ 
گزارش ما رابخوانيد

والديمير پوتين، رئيس جمهور روسيه، ديروز 
باالترين نشان  دولتي را به زنان پنج دانشمند 
روسي که در يک آزمايش نظامي  مرموز جان 
داده اند، اعطا کرد. اين مراسم، تاييدي رسمي 
 بود بر آنچه روز هشت اوت)۱۷مرداد( در قطب 

شمال گذشت. 
۱. ماجرا چيست؟ اين آزمايش در سکوي نفتي 
يکي از ايستگاه هاي آزمايش نيروي دريايي 
روسيه در قطب شــمال انجام شد. مهندسان 
آزمايش را به پايان رســانده بودند که ناگهان 
موتور آتش مي گيرد و منفجر مي شود. انفجاري 
که مهندسان را به دريا پرتاب مي کند و باعث 
مي شود اين پنج نفر جان خود را از دست بدهند. 
پيکر اين مهندس ها در شهر ساروف واقع در 
۳۷۳کيلومتري شرقي مسکو دفن شده  است. 
البته در اين انفجــار چندمهندس ديگر هم 

زخمي  و راهي بيمارستان شدند.
2. واکنش اوليه روسيه چه بود؟ وزير دفاع روسيه 
در ابتدا گفت، اين انفجار که روز هشــت اوت 
به وقوع پيوست، به يک موتور موشک سوخت 
مايع مربوط مي شده و بدون اشاره به نام قربانيان 
تعداد کشته شدگان را دونفر اعالم کرد. بعد از آن 
اما روس اتم اعالم کرد، منشا اين آزمايش که در 
يک سکوي نفتي درحال انجام بوده، يک منبع 
پيشران راديوايزوتوپي)و به تعبيري ديگر يک 

موتور سوخت هسته اي( بوده است. 
۳. آيا اين ماجرا براي کســي خطر نداشت؟ 
به دنبال انفجار، ســطح تشعشــع در شهر 
سورودوينســک در ۴۰کيلومتري ايستگاه 
آزمايش نينوکسا، واقع در ساحل درياي سفيد 
به مدت ۴۰دقيقه از حد طبيعي باالتر رفت. اين 
باعث هجوم ساکنان به داروخانه ها براي خريد 
و يددرماني شد. قرص هاي يد تا حدودي از بدن 
در برابر يد راديواکتيو محافظت مي کنند. سال 
۱۹۸۶ و در جريان فاجعه چرنوبيل، تقاضا براي 
اين قرص ها به شــدت باال رفت. البته مقامات 
سورودوينسک گفتند، سطح تشعشع در شهر 
به دو ميکروسيورت در ساعت رسيد اما دوباره 
به حد نرمال ۰.۱۱ بازگشت. اما سطح هر دوي 
اين تشعشعات به اندازه اي پايين است که به 

مسموميت منجر نخواهد شد.
۴. بازتاب بين المللي ماجرا چه بوده است؟ يک 
مقام وزارت امــور خارجه آمريکا به نام تامس 
دينانو، ماه گذشته گفت واشنگتن متوجه شده 
که انفجار مذکور ناشي از يک واکنش هسته اي 
بوده که در حين بازســازي يک موشک کروز 
اتمي  روسيه پس از آزمايشي ناموفق روي داده 
اســت. پيش از آن هم برخي از رسانه ها مثل 
نيويورک تايمز در اين زمينه گزارشي منتشر 
کرده بودند)که در روزهاي 2۰ تا 2۴مرداد در 

هفت صبح منتشر شده است(.
5. از اين موشک چه مي دانيم؟ کارشناسان در 
روسيه و کشورهاي غربي گفتند، اين آزمايش 
 ۹M۷۳۰ به احتمال زياد به موشک بوروستنيک
مربوط بوده اســت. بوروســتنيک در روسي 
يعني مرغ طوفان که نوعي مرغ دريايي اســت. 
روسيه پيش از اين گفته بود، اين موشک داراي 
برد نامحدود اســت و مي تواند از هرگونه سپر 
دفاعي بگذرد. ناتو اين موشــک را »اس اس -
ايکس-۹ اســکاي فال« مي نامد. اين موشک 
يک ســالح آخرالزماني به حســاب مي آيد که 
فقط براي جنگ هاي هسته اي تمام عيار کاربرد 
دارد. روسيسکايا گازتا، روزنامه دولتي روسيه 
بوروستنيک را ســالح انتقام توصيف کرد. اين 
همان عبارتي بــود که نازي ها بــراي توصيف 
موشک هاي وي2 خود- که در اواخر جنگ جهاني 

دوم به بريتانيا پرتاب مي کردند- به کار بردند. 

سه سناریو  برای  آینده اینترنت  در  ایران
می توانستيم تيتر خوب بد زشت را برای اين گزارش انتخاب کنيم گويا و مختصر  و موجز !   صفحه 3 را بخوانید

جنوب از جنوب غرب

علی رســتگار| کانون خيلی از حوادث و آشــوب های 
يک هفته اخير بعضی شــهرهای اقماری استان تهران و 
استان های همجوار بود. در شــماره روز پنجشنبه هفت 
صبح به اين بهانه به هفت شــهر بهارســتان، نسيم شهر، 
شهريار، مالرد، فرديس، قرچک، و رباط کريم پرداختيم 
و کمبودهای محسوس امکانات اقتصادی و بهداشتی در 
اين شهرک ها .  اگر ســالنامه آماری پايتخت که آخرين 
نسخه آن در ســال 1394 منتشر شــده را بررسی کنيم 
آمارهايی دستگيرمان می شود که نشــان می دهد چرا 
اين کمبودهای اقتصادی و شايد فرهنگی و اجتماعی در 
اين نقاط خاص کشــور  در کنار  بحران بنزين زمينه ساز 
سوء استفاده و همين طور اعتراضات  خشونت آميز شده 
است . آمار ورودی خودروها به شهر تهران در ساعات اوج 
صبح نشان می دهد 21.7 درصد سهم اتوبان کرج است 
و 6.39 درصد ســهم جاده مخصوص کرج. بنابراين بيش 
از 27 درصد تردد خودروها به ســمت پايتخت از سمت 
استان البرز اســت. جايی که مرتب در اخبار می شنيديم 

يکی از مراکز اصلی آشــوب ها و ويرانی هاست. در وهله 
بعد تردد از سمت جاده و اتوبان ساوه هم به سمت تهران 
چشمگير اســت. در مجموع بيش از 21 درصد سفرهای 
روزمره به ســمت پايتخت از اين ســمت صورت گرفته. 
حاال چرا می گوييم تردد از اتوبان ساوه و کرج قابل توجه 
اســت؟ چون وقتی آن را را مثال با اتوبان قم مقايسه می 
کنيم که دقيقا شاهراه اصلی استان های مرکزی کشور به 
سمت تهران است، فقط 6.2 درصد از ورودی های هر روز 
صبح تهران ســهم دارد.  يا در مقايسه رودهن و لواسانات 
که به ترتيب 2.7 و 7.9 درصد از خودروها از سمت آن ها 
به تهران گسيل می شــوند. خب اين آمارها چه نکته ای 
دارند؟ ساکنان اين شهرها که هر روز به سمت تهران می 
آيند طبيعی است که بيشــتر از بقيه فشار افزايش قيمت 
سوخت را حس کنند. چون هر روز مسافت طوالنی تری از 
شهروندان خود تهران بايد طی کنند. ضمن اينکه برخی  
از ساکنان اين مناطق راننده خودروهای تاکسی اينترنتی 
اسنپ و تپسی  هستند و حاال کسب و کار خود را در خطر 

می بينند. يک نکته آماری جالب توجه اين است که از سال 
1390 تا پايان ســال 1397، ميزان مصرف بنزين از 60 
ميليون ليتر در روز به 90 ميليون ليتررسيده است. هرچند 
که اصولگرايان دليل اين جهش آماری در مصرف سوخت 
کشــور را به حذف کارت ســوخت و نظام سهميه بندی 
مربوط می دانند اما داليل ديگــری نيز برای اين موضوع 
قابل حدس اســت. جمعيت کشور در ســال 1390، 7۵ 
ميليون نفر بوده و تعداد کل خودروهای شــخصی در اين 
سال، 10 ميليون و 742 هزار دســتگاه. بنابراين ضريب 
مالکيت خودروی شخصی در کشور »يک دستگاه به ازای 
هر هفت نفر« بوده. اين در حالی است که در سال 1397، 
تعداد خودروهای شخصی کشور، نسبت به سال 1390، 
هفت ميليون دستگاه افزايش پيدا کرده و به 17 ميليون 
دستگاه رسيده است و ضريب نفوذ خودروی شخصی هم  
به  »يک دستگاه برای هر ۵ نفر« افزايش پيدا کرده است. 
به نظر می رسد آمار مربوط به تهران از سال ها قبل همه 

چيز را در لفافه به ما منتقل کرده است.

توقف  روی
مدار 360

به جای خودروهای عجيب 
و غريب مونتاژی بد نيست 

به سدان اقتصادی و 
کوچک ام جی فکر کنيد؛ 

 خودرويی که در نسخه
توربو بهايی نزديک به 175 
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ستونیکشنبه
شهروز چركچي

آماری گويا  از مبادی ورودی پايتخت و حجم 
عظيم رانندگان  و شهروندانی که از شهرک های 

جاده ساوه و  اتوبان کرج به تهران می آيند

2میلیارد تومان 
حق الزحمه واتساپی! 
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