
یادداشتسرمقاله

با هدف حمایت از صنعت هتلداری خانه مسافرها دیگر پروانه 
بهره برداری دریافت نمی کنند

  با حذف خانه مسافرها سفر در ایران الکچری می شود
  رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران:

حذف خانه مسافر تنها پاک کردن صورت مسأله است 

مسافران بی خانه 

آمریکا و معمای استراتژی دفاعی چندجانبهغربالگري سرطان هاي اجتماعي
درباره ســرطان چه مي دانيم؟ بيماري پيچيده اي 
است؛ اين را پزشــكان متخصص سرطان مي گويند، 
ولي همه آنان در برخي از نــكات درباره  اين بيماری 
اشتراك نظر دارند. اعتقاد آنان اين است كه اگر سرطان 
به موقع و در مراحل اوليه شناسايي شود، خيلي ساده و 
به نسبت ارزان و با اطمينان باال قابل  درمان است. در 
حالي كه اگر ســرطان دير شناسايي شود، چه بسا كه 
درمان آن بسيار ســخت و گران و با اطمينان خيلي 
كم همراه شود. بنابراين توصيه مي كنند كه هر اثري 
كه مي تواند نشانه سرطان باشد را بايد جدي گرفت. 
براي نمونه هر برجســتگي در ســينه يا روي پوست 
)خال( يا عوارض داخلي و دفــع و ادرار و كاهش وزن 
و... را بايد جدي گرفت و فوري به پزشك مراجعه كرد 
تا ديد ماجرا چيست؟ آزمايش و معاينه باليني خيلي 
از مسائل را نشان خواهد داد. به همين علت است كه 
نظام هاي درماني در غرب و كشــورهاي پيشــرفته، 
اقدام به غربالگري مي كنند. يعني حتي پيش از بروز 
عالمت هاي آشكار، افراد را مجبور يا تشويق به انجام 
آزمايش هــاي دوره اي می كنند تــا اگر كوچكترين 
عاليمــي در آنان ديده شــد، فوري اقــدام به درمان 
كنند. سرطان هاي پروســتات، دهانه رحم، سينه و... 
از اين طريق قابل شناســايي اســت. آنان دريافته اند 
كه غربالگري همه افراد جامعه يا افرادی كه ريســك 
بيشتری دارند، هزينه بسيار كمتري از درمان سرطان 
عده اي معدود دارد، ضمــن اين كه غربالگری اقدامی 

اخالقي هم هست.
ولي نكته مهم اين جاست كه در جامعه ما )شايد در 
غرب هم باشد، نمي دانيم( برخي افراد راغب نيستند 
كه تن به چنين آزمايش هاي پيشــگيرانه ای بدهند. 
علت چيســت؟ برخي از اين آزمايش ها هزينه دارد. 
اين هزينه ها نقد است، ولي احتمال اين كه فرد مبتال 
به غده سرطاني باشد چندان قطعي نيست. به عبارت 
ديگر و براي نمونه از هر 20 نفري كه آزمايش بدهند، 
ممكن اســت يك نفر دچار اين مشكل باشد و جواب 
آزمايش مثبت شود. بنابراين 19نفر ديگر هزينه خود 
را تلف شده منظور مي كنند. به همين دليل هيچ كدام 
از 20 نفــر تن به چنين آزمايشــي و پرداخت هزينه 
آن نمي دهند. در نتيجه از اين 20 نفر، 19 نفر ســالم 
مي مانند و فقط يك نفر دچار عوارض سرطان پيشرفته 
مي شود، ولي هزينه درمان همين يك مورد سرطان 
پيشرفته، چندين برابر هزينه آن آزمايش هايي است 

كه انجام نشده است.
از سوي ديگر، برخي افراد كه نشانه هايي از سرطان 
را دارند، باز هم تن بــه آزمايش نمي دهند، زيرا به اين 
نتيجه مي رســند كه جواب آزمايش از دو حال خارج 
نيست. می گويد يا مثبت اســت يا منفي؟ اگر منفي 
اســت، پس نيازي نمي بينم كه آزمايش بدهم و اگر 
مثبت است، باز هم كاري نمي توانم بكنم، يا روحيه ام 
را مي بازم يا پولی براي درمان ندارم. پس بهتر اســت 
آينده را به شــانس و اقبال و در بهترين حالت به امان 

خدا رها كنم.

اين مقدمه طوالني گفته شــد تا توضيح دهيم كه 
مشكالت اقتصادي و اجتماعي نيز مثل سرطان است. 
ابتدا ســلول كوچكي در يك جايی از جامعه شــكل 
مي گيرد، سپس اين سلول شروع به ارتزاق مي كند و 
بزرگ مي شود. بعد به نقطه اي مي رسد كه اصطالحا 
متاســتاز مي كند و بــه همه جاي بــدن و در اين جا 
جامعه ســرايت مي كند و قدرت مقاومت بخش هاي 
ايمني بدن را از ميان مي برد. درواقع پيشــرفت اين 
ســلول ها به صورت تصاعدي است و از يك مرحله به 
بعد، گسترش سلول هاي سرطان چنان سريع است 
كه هيچ شيوه درماني براي مقابله با آن كارايي ندارد 
يا اگر هم شيوه هايي باشد، با هزينه هاي بسيار گزاف 

و كمرشكن است.
رفتار ما در برابر مسائل جامعه چنين است. دو نمونه 
آب و ارز را مثال مي زنيــم. در نمونه آب، چنين رفتار 
مي كنيم كه در اســتفاده از منابع زيرزميني يا روي 
 زميني كمي تا قسمتي زياده روي مي كنيم. هنگامي كه 
اين مصرف بيش از حد مجاز شد، تأسيسات و اراضي 
كشاورزي بيشتري مورد استفاده قرار مي گيرد. زماني 
مي رسد كه مي فهميم ادامه اين وضع بحران زا خواهد 
بود، ولي حاضر نيستيم برداشت آب را قطع كنيم، چون 
براي مديران مربوط هزينه دارد، لذا اجازه مي دهند اين 
روند ادامه يابد. حل مشكل را به عقب مي اندازيم، ولي 
مشكلي كه در گذشته با هزينه اندكي حل مي شد، در 
مراحل پيشرفته بسيار پرهزينه خواهد شد. بعد به يك 
نقطه مي رسيم كه همه اراضي منطقه )چه قديمي ها 
و چه جديدي ها( دچار قحطي آب مي شوند. مشكل 
برداشت آب متاستاز مي كند و ديگر راه حلي برای آن 

باقي نمي ماند.
در مــورد ارز نيــز همين طور. به مــوازات افزايش 
نقدينگي، به طور طبيعي بايد قيمت ارز نيز زياد شود. 
درواقع قيمــت حقيقي آن ثابت بمانــد. ولي قيمت 
ظاهــري آن را مالك مي گيريم و اجــازه تغيير داده 
نمي شود، بعد اين كار ادامه پيدا مي كند؛ براي مثال در 
حدود 8 ســال قيمت ارز حول و حوش 800 تا 1000 
تومان بــود، در حالي كه نقدينگي و شــاخص تورم 
بيش از 10 برابر شــده بود و به معناي دقيق تر قيمت 
ارز خيلي خيلي ارزان شده بود و همين سبب مصارف 
باالي ارزي براي كشور و نابودي توليد داخلي شد. ولي 
اين كار را كه نمي توانســتند تا ابد ادامه دهند، لذا در 
 سال 1391 يك باره قيمت ارز سه برابر و كل سيستم 

ارزي دچار اختالل شد.
اين رفتار در مديريت سياسي و اجتماعي، از سوي 
كساني ســر مي زند كه آينده نگر نيستند و شهامت 
پذيرش واقعيت را ندارنــد و از پرداخت هزينه اندك 
در زمان حاضر ابا دارند و به جايش هزينه گزاف آينده 
را مي پذيرند، چون نسيه اســت. نيازمند غربالگري 
سرطان هاي اجتماعي هستيم، ولي متاسفانه بسياري 
از آنها متاستاز شــده و با هزينه باال درمان مي شوند. 
اعتماد و انسجام اجتماعی شــرط الزم پرداخت اين 

هزينه های باالست.

محمود اشرفی
روزنامه نگار

استراتژيست های آمريكا در فضايی آكنده از انگاره های 
بر باد رفته دوران جنگ ســرد، اســتراتژی دفاعی نوين 
اياالت متحده آمريكا را تدوين كرده اند. در فرهنگ واژگانی 
اين استراتژی حتی از واژه هايی همانند »تجديدنظر طلب« 
وجود دارد كه در اين استراتژی آمريكا كشور های چين و 
روســيه را دارای چنين رويه ای دانسته است. واژه ای كه ما 
را به ســال های دور و دوران خروشچف، رهبر شوروی باز 
می گرداند، واژه ای كه كمونيست های افراطی از اصالحات 
نظام سوسياليستی آن زمان اتحاد جماهير شوروی به  عنوان 
گرايش های تجديد نظرطلبانه خروشچف ياد می كردند. 
استراتژيست های آمريكايی گويا هنوز در دوران جنگ سرد 
نفس می كشند اين در حالی است كه پيمان ورشو خاطره 
شده و پيمان ناتو در حال متالشي شدن است. استراتژی 
نوين دفاعی آمريكا بر رقابت نظامی با روسيه و چين بنيان 
نهاده شده است. اين در حالی است كه در حال  حاضر چين 
سوسياليستی و روســيه به هيچ  وجه در يك فهرستگان 

جای نمی گيرند. در دوران جنگ سرد رقابت نظامی جهان 
سوسياليســتی و غرب اصلی ترين عامل كشمكش بود. 
اكنون چين عالوه بر قدرت نظامــی به  عنوان يك قدرت 
اقتصادی بزرگ مطرح اســت؛ اما روسيه از توان اقتصادی 
چندانی برخوردار نبوده و تنها از نظر نظامی قابل  اهميت 
بوده و منافع حياتی خود را بــر پايه قدرت نظامی تأمين 
می كند. بنابراين استراتژی دفاعی آمريكا كه رويارويی با 
روســيه و چين را هدف گرفته، بايد از قابليت چند وجهی 
و به عبارتی ويژگی مهار چند  جانبه مبتنی بر ويژگی عدم 
 قطعيت برخوردار باشــد. من اين استراتژی را »استراتژی 
 Multilateral Strategy( »چند جانبه عدم قطعيت
of uncertainty ( نــام می نهم. اين مهار چند جانبه بر 
خالف نظر استراتژيســت های آمريكايی كه تنها جنبه 
ميليتاريستی آن را مورد توجه قرار می دهد، پروسه ای بسيار 
پيچيده است. در رويارويی و رقابت نظامی صرف همانند 
دوران جنگ ســرد طرف های مخاصمه نيازمند جغرافيا 
هستند؛ همانند تقسيمات و بلوك بندی های دوران جنگ 
سرد كه اروپای غربی و شرقی را ميان دو ابرقدرت تقسيم 
كرده بود امــا در رويارويی با چين كه قدرت نظامی و توان 
اقتصادی در هم آميخته ديگر جغرافيا چندان تاثيری ندارد. 
مشاهده می شود كه با فروپاشی اتحاد شوروی روس ها از 

قيوميت و كشــيدن بار اروپای شــرقی و كوبا رها شده اند 
و چين در هيچ جغرافيای خاصــی چندان نقش آفرينی 
نمی كند. قدرت اقتصادی برخالف قدرت نظامی بيشتر 
به  صورت رشــته های نامرئی اســت. استراتژيست های 
آمريكايی فراموش كرده اند كه رويارويی با چين به عنوان 
قدرتی نظامی تنيده در اقتصاد جهانی در مقابله با روسيه 
كه صرفا يك قدرت نظامی و در تكاپوی منافع حياتی مبتنی 
بر جغرافيا بوده، بسيار متفاوت است. استراتژی دفاعی نوين 
آمريكا يك برنامه يك سويه و فاقد نگرش و استراتژی عدم  
قطعيت اســت. امروزه استراتژی ها بايد در بستری از عدم  
قطعيت و بر اســاس فروض و احتماالت جاری شــود و از 
ويژگی انعطاف پذير برخوردار باشد. استراتژی نوين دفاعی 
آمريكا نشان دهنده بســياری از ناديده ها است. ناديده ها 
و واقعيت هايی همانند قدرت گرفتن بيشــتر قدرت های 
منطقه ای، آشكار ترشــدن گرايش های جديد روسيه و 
چين و همداستانی آشكار چين و روسيه برای جلوگيری 
قدرت های هسته ای نو در حوزه پاسفيك و يا هر جغرافيای 
ديگری. يك فرضيه كه در استراتژی مبتنی بر عدم  قطعيت 
بايد در نظر داشت، شكل گرفتن هراس آمريكا و روسيه از 
قدرت اقتصادی چين در سال های پيش  رو است؛ هراسی 
كه بسياری از معادالت ژئوپلتيك جهان را بر هم خواهد زد.
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سرکار خانم لیال قربان نژاد
خبر درگذشت مادربزرگ گرامی تان موجب تألم و تأثر شد. ضمن 
عرض تســلیت، از درگاه خداوند برای آن مرحومه غفران الهی و 

برای شما و بازماندگان صبر و شکیبایی مسألت داریم.
همکاران شما در روزنامه شهروند
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شدند!
    مردم دعا کنند ارز ببارد!

    ترامپ: حاال من بذارم بیایید، شماها پولشو دارید؟!

    جهانگیری: داریم هزینه فرار مغزها رو زیاد می کنیم!

    جمشید بسم ا...: ارز ضرب در طول، میشه مساحت تپه اقتصاد!

    رئیس جمهوری فعلی: بیایید سر کوچه ما ارز ارزان بخرید!

#مکن_ای_ارز_صعود #طی_االرض_االرز #شهرونگ

فرهاد  فروتنیان |   کارتونیست | 

فلکه اول

با گرانی روزانه دالر و یورو و عوارض 220 هزار تومنی
تزریقات

 چه کسانی مملکت ما را
اداره می کنند؟!

سوشیانس شجاعی فرد                

طنزنویس
soshiyans.fard@gmail.com

خب حاال که چند روزی اســت ســر 

و صداها خوابیده و تــا فیلترینگ بعدی 

فرصتی هســت، وقت واکاوی مشکالت 

عمده مملکت است. که کاله نداشته مان را 

قاضی کنیم، ببینیم کجا راه را غلط رفتیم و 

چه کسانی را بر سر کار گذاشتیم که این 

شد وضعمان! تحقیقات شخص بنده نشان 

می دهد که یک روز برادر زن بن سلمان و 

شــوهر ننه شــیخ خلیفه با همکاری زن 

صیغه ای نتانیاهو در خانه ابراهیم تاتلیسس 

نشســته بودند به دواخوری که تصمیم 

می گیرند با هم یک موسسه مالی و اعتباری 

درست کنند و اســمش را هم گذاشتند 

موسسه سیزدهم! بعد به مردم گفتند پول 

بدید 40 درصد سود به شما می دهیم! بعد 

همه نگاه کردند به بانک مرکزی، ولی آن جا 

هم عموزاده تورگوت اوزال به جای محمود 

بهمنی، رئیس بانک مرکزی بود و در نتیجه 

صدایش درنیامد! مردم هم دیدند خب چه 

کاری است در بانک پول بگذارند دو قران 

ده شاهی ســود بگیرند! آدم عاقل و زرنگ 

می رود جایی که ســود بیشتری هست و 
چند تا خارجی هم پشتش هستند!

شما حتی این قضیه حقوق های نجومی 

را هم تهــش را بگیــری و ببینی متوجه 

می شــوی که عامل اصلی آن برادر شوهر 

جنیفر لوپز بوده. حاال مشکلی که هست 

و محققان و کارشناسان ما دارند روی آن 

کار می کنند این است که برادر کدام شوهر 

جنیفر لوپز؟! جنیفر جان که دو تا ماشین 

آتش نشان هم نمی تواند حریق و حرارتش 

را اطفا کند به یکــی و دو تا و عباس آقا برو 

کنار، سه تا و چهار تا قانع نیست! ولی چه 

باک که مشــکالت در مملکت ما آنقدری 

هســت که تقصیر و قصوراتــش به همه 
شوهرهای جنیفر لوپز برسد!

از آن طرف شوهر خواهر کیم کارداشیان 

آمده زیر پای عبدالرضا کاهانی و دو ســه 

تا فیلمســاز سســت عنصر این مملکت 

نشسته اند که چه؟ که بیایید فیلمی بسازید 

با حضور کیم و کلویی و کایلی حاال با اسم 

مستعار نازنین و بهاره و مثال تینا! بعد خود 

خواهر کیم کارداشیان آمده فیلم را توقیف 

کرده! برای چی؟! برای این که چهره وزارت 

ارشاد را ضعیف نشان بدهد! ببینید اینها تا 

کجا را فکر کرده اند! همین االن که شما از 

مکر اینها غافلید و دارید به کیم کارداشیان و 

خواهرانش فکر می کنید، همین االن برادر 

شوهر مرحوم مایکل ُجردن )ویراستار عزیز 

همان برادر شوهر درســت است! وقتی از 

گرایشــات مردم خبر ندارید الکی ادیت 

نکنید!( عرض می کردم، برادر شوهر مایکل 

جردن درحال لغو مجوز کنســرت هایی 
است که وزارت ارشاد مجوز داده!

امــا مشــکل اصلی کشــور فســاد و 

رشــوه خواری اســت که آن دیگــر کار 

کارداشــیان و جانــی دپ نیســت! طبق 

اطالعات موثق، پدر زن صدام که در دوران 

جوانی فعالیت های شــبانه زیادی داشته 

اســت، تعداد زیادی برادر زن صــدام را به 

ادارات مختلف کشــور ما گسیل کرده که 

از پس آزمون اســتخدامی و مستحبات و 

واجبات برآمده و داخل ادارات شــده اند و 

متاسفانه با گرفتن رشوه، حق حساب، حق 

مشــاوره، حقوق نجومی باعث و بانی این 

مشکالت و نارضایتی به حق مردم شده اند 

که خدا از سر تقصیراتشــان نگذرد الهی! 

حتی مورد داشــتیم بعضی برادرزن های 

صدام هم خودشــان از دولت بیرون آمده 

بودند و برای خودشان شرکت زده بودند و 

با بعضی برادرزن های دیگر که داخل دولت 

بودند ارتباط کاری و مالی دارند! حتی بعضی 

برادرزن های صــدام کل پروژه های کالن 

ایران را دستشان گرفته اند و تعدادی هم از 

گمرکات رسمی و غیررسمی کشور واردات 

مجاز و غیرمجاز انجــام می دهند! خالصه 

ما هشت ســال از خود صدام کشــیدیم، 

هشتاد سال از برادرزن های صدام می کشیم!

کد 40

شهاب نبوی
طنزنویس

نزدیک ظهر با صدای زنگ موبایلم بیدار شدم. 

صاحب آژانس بود. با همان ادبیات قشــنگ و 

منحصر به فردش داشت فحش می داد: »لعنت 

به قبر پدر و مادر من، کدوم گوری هستی؟ من 

دارم همین جوری کنسلی پشت کنسلی می دم.« 

قبل از آن که بخواهم بگویم مادرم مریض شده 

و آوردمش بیمارســتان، خودش گفت: »فقط 

حرف مفت نــزن و اون ننه بدبختت رو نکش. از 

صدات معلومه تو خونه خوابیدی.« خواســتم 

بگویم من که هنوز حرف نزده ام که تو از صدایم 

بفهمی خوابم که باز هم پیش دستی کرد و گفت: 

»نمی خوام صدات رو بشنوم. آدرس رو االن برات 

اس ام اس می کنم. ســریع خودت رو برسون که 

طرف عجله داره.« هرچه فحــش از حداقلی تا 

حداکثری به ذهنم می رسید بار خودش و جد 

و آبادش کردم. البته بعد از این که تلفن را قطع 

کردم. من اصال برای این رفتــه بودم آژانس که 

آقا باالسر نداشته باشــم و هرجور و هر ساعتی 

دلم خواســت کار کنم. اما این از سرکارگرهای 

اردوگاه های کار اجباری هم بی رحم تر بود و هیچ 

رقمه نمی شد سرش کاله گذاشت. حاضر شدم و 

راه افتادم. آدرس را پیدا کردم و زنگ زدم تا طرف 

بیاید. مرد میانســالی بود که فقط همان سالم 

اولش در دایره المعارف فحش ها جا نمی گرفت؛ 

بعدش شروع کرد به فحش دادن. اول از خجالت 

صاحب آژانس و اقوام سببی و نسبی اش در آمد. 

بعد هم به هرکس و هرچیزی که می رســیدیم 

زیر لبی یا بلند بلنــد فحش می داد. حتی وقتی 

پرســیدم کجا بروم، گفت: »برو فردوسِی فالن 

فالن شــده، ببینم مزنه امروز چه قدره.« وجود 

نکردم بگویم من طــرح ترافیک ندارم، با خودم 

گفتم االن مرده و زنده ام را فحش کش می کند. 

تــوی راه دایم با موبایلش صحبــت می کرد. یا 

به کسی که پشــت خط بود فحش می داد یا به 

صورت نیابتی به شخص ثالثی فحش می داد و 

تأکید می کرد حرف هایش یا همان فحش هایش 

حتما به گوش طرف برسد. معموال فحش را به 

سبک »شرطی« می داد. مثال به طرف می گفت: 

»یا همین االن بگو هرچی داره بیاره ازش بخر یا 

بهش بگو مادرت زن خیلی خوبیه...« رسیدیم 

فردوسی، گفت: »وایسا من یه سر به این به خطا 

رفته ها بزنم و بیام.« بعد از چند دقیقه برگشت 

و سوار شــد. زنگ زد به یک نفر و برای اولین بار 

دیدم که خوب هم بلد اســت صحبت کند. به 

طرف گفت: »سالم عرض می کنم خدمت شما 

و عــرض ادب دارم خدمت خانــواده محترم، 

مخصوص مادر گرامی تون که زن بسیار خوبیه. 

مزاحم شدم تا بگم، حدس شما درست بود. هر 

روز داره می کشــه باالتر و اوضاع خیلی خوبه. 

اصال توی این مملکت هیچ وقت چیزی یا کسی 

پایین نمی کشــه. همه خیز دارند به سمت باال 

کشیدن. من خودمم هرچی منقول و غیرمنقول 

دارم می خــوام بفروشــم و دالر بخرم. گفتم به 

شما هم بگم، بازم هرچی بخرید سود خالصه.« 

طمع برم داشت. گفتم بذار ببینم اگر می تواند، 

برای من هم بخرد. گفتم: »ببخشید آقا، سودش 

خیلی خوبه؟« گفت: »چی سودش خوبه؟« گفتم: 

»همین خرید و فروش دالر دیگه.« گفت: »دالر 

فروش باباته! دالر چیــه؟ کی گفته من خرید و 

فروش دالر می کنم؟« گفتم: »خیلی ببخشید آقا، 

کر و کور نیستم که، خب حرف هاتون رو شنیدم. 

خودمــم آوردم تون اســتانبول، رفتید صرافی 

دیگه.« گفت: »ای بابا. عجب گیری افتادیم. به این 

صاحب آژانس گفتم یه راننده کر و کور و اسکل 

و ببو و پپه بفرستا. برداشته برای من دالل دالر 

فرستاده. نخیر پسر جون. حرف از دالر نبود. من 

پوشــک کارکرده بچه خرید و فروش می کنم. 

این جام صرافی نبود، ســهام عدالت می دادند، 

رفتم بگیرم. اصال خوب شد خودت رو زود نشون 

دادی و اون جاهای مهمتر رو با تو نرفتم. بزن کنار 

بینیم بابا، مافیا قدرت و ثروت و دالر، همه جا رو 

برداشته. دیگه راننده زپرتی آژانس هم می خواد 

از آدم سوءاستفاده کنه.« زبانم بند آمده بود. زدم 

کنار. هرچه گشــت، تومان نداشت بدهد. ناچار 

دالر داد و گفت: »اینا یادگاریه. ته جیبم مونده 

بود. فکر نکنی من دالر فروشما. توام بچسب به 

همین مسافرکشی و کاری به دالر نداشته باش.« 

فکر کنم از این مافیاهای ارز و دالر بود. از غیرتش 

خوشم آمد. باالخره آدم باید روی کارش تعصب 

داشته باشد و غریبه را وارد صنفش نکند...

| علی اکبر محمدخانی| همان گونه که می دانید سیر سرشار 

از خاصیت های ناجور اســت. مثال کلی ویتامین های جالب 

دارد که البته نصف بیشترشــان توی میکروسکوپ معلوم 

می شــوند. به گفته قدیمی ها خوردن یک حبه سیر خام در 

صبح ناشتا چنان بالیی سر درد و امراض می آورد که رئیس جمهوری سابق 

و رفقایش نتوانستند سر مملکت بیاورند. اما همان طور که می دانید هر چیز 

خوبی بدی هایی هم دارد، مثل پراید که خوبی اش این است که چهارتا چرخ 

گردالی دارد که با آن خوشحال می روید شــمال، ولی بدی اش این است که 

شاید دیگر نتوانید خوشحال از شــمال بگردید و هر لحظه ممکن است در 

راه چهارچرخ گردالی زندگی تان به هوا برود. سیر هم از این ماجرا مستثنی 

نیست، یعنی با این که خودش خیلی خوب است، اما اطرافیانش خوب نیستند. 

حتما می پرسید اطرفیان سیر دیگر چه کسانی هستند؟ بله، اطرافیان سیر 

خود شمایید، شمایی که کله سحر برای پا درد و کمر درد یک حبه سیر خام 

باال می اندازید و مسواک هم نمی زنید، بعد توی تاکسی و مترو موقع خمیازه 

کشیدن و مشت روی سینه کوبیدن چند کلمه نامفهوم بیان می کنید و کل 

فضا را به اشغال بوی بد دهان خود درمی آورید، شمایی که برای همکارانتان 

از تنها بدشانسی زندگی تان که همانا به دنیا آمدن در خاورمیانه است حرف 

می زنید و اجازه هم نمی دهید کســی پنجره را باز کند که هوا عوض شــود، 

شمایی که در صف نانوایی تازه می فهمیدکه عجب سخنران قهاری بوده اید 

و خودتان خبر نداشتید، و بعد می روید توی روزنامه آگهی می کنید: »سخنران 

قهار جهت پر کردن مراسمات شــما« بعد هم که کارتان گرفت و به عنوان 

سخنرانی مطرح معروف شــدید هی ســخنرانی می کنید، هی سخنرانی 

می کنید و آن قدر ســخنرانی می کنید که دیگر صدای هیچ کس شــنیده 

نمی شود؛ و آن قدر سخنرانی می کنید که جنبنده ای از بوی بد دهانتان در امان 

نماند، بترسید از روزی که گرسنگان عالم دهانتان را ببویند مبادا سیر خورده 

باشید، پس بی زحمت قبل از سخنرانی حتما مسواک بزنید.

دالر فروش باباته!

|  مهد                ي عزيزي  |   کارتونیست |
mehdiaziziart@hotmail.com
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 مصطفی محقق داماد، حقوقدان: نتوانستیم اخالق اسالمی را ارتقا ببخشیم و نسل امروز را مهربان و رحیم و بدون خشونت کنیم
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    صفحه17

سازمان محیط زیست اعالم کرد که بودجه مقابله با گرد و غبار 
خوزستان حذف شده، اما استاندار خوزستان آن را تکذیب کرد

هوای خوزستان در تعلیق

حادثه

 برادر مرد جان باخته
در تخریب خانه ای در یافت آباد 

در گفت و گو با »شهروند«:

 »رضا«
بی خانمان نبود

   صفحه 15

   خانواده این مرد با حضور در دادسرای 
جنایی پایتخت از شهرداری منطقه 18 

شکایت کردند
   اعضای شورای شهر در واکنش به این 
حادثه شناسایی و برخورد با مقصران را 

خواستار شدند

شهروند| فرماندار تهران می گويد ميزان بارندگی در 
تهران تاكنون كم بوده است، گرچه برخی از مسئوالن 
وزارت نيرو می گويند جای نگرانی نيست، اما بايد در اين 

زمينه تدبير هم صورت گيرد.
به گزارش ايلنا، عيسی فرهادی، فرماندار تهران درباره 
خطر خشكسالی در شهر و استان تهران و تصاويری كه 
از خالی بودن سد كرج منتشر شده است، گفت: »تا االن 

ميزان بارندگی ها كم بوده است، اما اميدواريم اين كمبود 
جبران شود. همچنين برخی از مسئوالن وزارت نيرو به 

ما اعالم كرده اند كه جای نگرانی نيست.« 
فرماندار تهران ادامه داد: »گرچه جای نگرانی نيست، 
اما بايد در اين زمينه تدبير هم صورت گيرد. البته تدبير 
دربــاره كم آبی تهران هم به عهده وزارت نيرو اســت و 
ان شاء اهلل خودشان هم در اين زمينه تصميم می گيرند.« 

شــاهرخ فاتح، رئيــس مركز ملی خشكســالی 
ســازمان هواشناســی كشــور پيش از اين درباره 
شرايط بارشــی اســتان تهران اعالم كرده بود كه 
تهران نسبت به  ســال قبل ۴۵.2 درصد و نسبت به 
ميانگين بلندمدت ۷۴ درصد كاهش بارش داشــته 
اســت. همچنين مديرعامــل آب منطقه ای تهران 
اظهار كرده است كه شــرايط سدهای تهران وخيم 
اســت و براســاس آمار، ميزان بارندگی در تهران 
تاكنون 3۵ ميليمتر بوده كه نسبت به  سال گذشته 

۶۶ درصد منفی شده است.

فرماندار تهران: 

وزارت نیرو برای کم آبی تهران تدبیرکند

سهیال روزبان- شهروند| خانه مسافرهای جديد 
ديگر اجازه فعاليــت ندارند. حاال ايــن اتفاق به تعبير 
بســياری الكچری كردن ســفر در ايران اســت. اين 
موضوع در شــرايطی رخ می دهد كه حداقل دستمزد 
در ايران 930 هزار تومان است و اگر بخواهيم متوسط 
بهای اقامت يك شــبانه روز در هتل را  300 هزار تومان 
در نظر بگيريم يك خانــواده كارگری با حقوق يك ماه 
خود تنها 3 روز می توانــد در هتل اقامت كند.  »صدور 
پروانه بهره برداری برای خانه های مسافر از سوی معاون 
گردشگری سازمان ميراث فرهنگی و گردشگری متوقف 
شد.«   دستوری كه به صورت شفاهی در جلسه معاون 
گردشگری سازمان با مسئوالن استانی صادر شده، قرار 
اســت صنعت هتلداری را از ركود نجات داده  و آن را در 

مســير رونق قرار دهد.  ركودی كه فعاالن اقتصادی و 
كارشناسان حوزه گردشگری ريشه آن را در قيمت های 
نجومی هتل ها و سطح پايين معيشت اكثر خانوارهای 
ايرانی می داننــد. مرور شــاخص های تورمی  بخوبی 
نشان می دهد كه اين بخش همواره طی سال های اخير 
تورمی باالتر از نرخ متوسط كلی داشته  است. به عنوان 
نمونه در آذرماه  سال جاری نرخ تورم بخش هتل نسبت 
به مدت مشابه  سال قبل 12.3 درصد افزايش يافته  است.

از طرفی مقايسه ها نشان مي دهد قيمت هتل هاي دو تا 
پنج ستاره در شهرهاي شيراز، كيش، تهران و مشهد از 
قيمت هتل هاي مشابه در دوبي، استانبول، كواالالمپور، 
آنكارا و... بيشتر است، گردشگري پس از صنعت نفت و 

خودرو سازي سومين صنعت پولساز دنياست...


