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طنز

معضل مسکن در دنیای موازی
چنــد روز پیــش بــا یکــی از
دوســتان خیلی مرفه خیلی
بــیدرد درمــورد نرخهــای
عجیب اجــاره بهــا صحبت
محمدامینمیمندیان میکــردم و غــر مــی زدم .از
نبــودن این آشــفته بــازار در
کاپیتالیســتترین کشــورها
گفتم و از طرح مالیات برعایدی ســرمایه و مالیات بر
خانه خالی و اینها .رفیقم هم مدام با ســر حرفهایم
را تأییــد میکــرد کــه همیــن نشــان از ایــن داشــت که
هیــچ چیــز از حرف هایــم را نفهمیــده .بعــد از اینکه
نیم ســاعتی حــرف زدم و او هم چهل دقیقهای ،مثل
سگهای عروسکی جلو داشــبورد سرتکان داد ،گفت
«البته اجاره خیلی پایین باشــه هم مشکالت خودش
رو داره ».ایــن حــرف احتماالً چــرت و پرتش مرا پرت
کــرد در رؤیای یک جهــان موازی خودمــان .اینکه اگر
جایی مشــکل پایین بودن اجاره بها باشــد چه خواهد
شــد؟ آنجا وضعیت مالک و مســتأجر چگونه خواهد
بود؟
در بنگاه
آقا یه  200متر خونه نوساز دارم ،سه خواب ،مرکزشهر می خواستم اجاره بدم .مستأجر سراغ نداری؟
چند میخوای بدی؟ 20میلیون پیش ماهی .500حاجــی  10تومــن دیگه بتونــی ازش کم کنی یهمــورد خوب ســراغ دارم .یه زن و شــوهر بــیآزارن با

پنج تا بچه.
 خداشاهده کمتر از این نمیتونم بدم. بــا ایــن قیمتهــا ســخت مســتأجر گیــر بیــاری.چندجا دیگه هم بسپر.
در مجلس
بــا توجــه بــه افزایــش خانههــای بیمســتأجر کــه
مشــکالت عدیدهای را برای مالکان ایجاد کرده ،طرح
مالیات بر ســاکنان ثابت تصویب شــد ،به موجب این
طرح کســانی که بیش از  5ســال اســت مسکن خود را
تعویض نکردهاند مشــمول پرداخت مالیات خواهند
شــد .همچنیــن طــرح تخریــب ســاالنه یــک میلیون
واحد مسکونی به علت مشــخص نبودن منابع مالی
از طرف شــورای نگهبان برای رفــع ایرادات به صحن
علنی مجلس پس فرستاده شد.
گزارشگرخبر:کمپینمستأجرخوب
با توجه به مصوبه ســران قــوا مبنی بر اینکه امکان
کاهــش اجــاره بها بیــش از 25درصد وجود نــدارد اما
گزارش های میدانی حاکی از این اســت که این قانون
رعایــت نمیشــه و گاه حتــی تــا  200درصــد قیمتها
کاهــش پیــدا کــرده .مالــکان معتقدند هیــچ نظارتی
وجــود نــدارد و مســتأجران بــازار رو دســت گرفتنــد و
هــرکاری بخــوان انجــام میدن .این وســط اما هســتند
مســتأجران بــا انصافی که بــا ایجاد کمپین مســتأجر
خوب نه تنها امســال کمتر اجاره ندادند بلکه حتی به
پول پیششون اضافه هم کردند.

کاریکلماتور
مسکنی
نرگس داشادیان

ëëافق در بازار مسکن ،گم شد

ëëقیمت مسکن ،تبش رفت باال ،پاشویه کردند.
ëëنبض مسکن باال رفت ،مستأجر سکته کرد.
ëëستون فقرات فقر ،محکمتر شد.
ëëبازار مســکن نــا آرام بود ،اســطوخودوس دادند،
بخورد.
ëëبازار اجاره کنترل نشد ،سیگاری شد.
ëëمرکــز اســتعدادیابی اعالم کــرد :قیمت مســکن
استعداد کاهش ندارد .دیگر به کالس نفرستید.

واکنششیمیایی
مستأجر و آب
ســــؤال شیـــــــمی کنـــــــکـــور
دکتـــــــری :فراینــد واکنــش
طبیعــی مســتأجر( )MOبــا
صـــاحبـــــخانه( ،)SAچگونه
بهزاد توفیقفر محیطزیســت را از خطــر
نابــودی حفــظ میکنــد؟
با رســم شــکل توضیــح دهید(بــارم :مالکیــن1.5 :
نمــره؛ مســتأجرین 100 :نمره؛ زوجهــای جوان :به
نیت مجموع سال تولد عروس خانم و عمه بزرگه
ایشان).
جــواب :اگر فرض کنیم ،ســایر هزینههای فرعی
مانند خوراک ،پوشــاک و سالمت در این آزمایش،
صفر نگه داشــته شــدهاند .همچنیــن بازهم فرض
کنیــم که اتفاقــی در طــول واکنش ،نیفتاده اســت،
مثــاً یکــی از اعضــای خانــواده مســتأجر نیــاز بــه
اکســیژن یا سایر گازهای موجود پیدا نکرده ،فرمول
واکنش مورد نظر سؤال ،بدین شرح است:

در ایــن فرمــول و از چــپ بــه راســت)ZBB( ،
مخفــف زن و دوتــا بچــه اســت کــه کافــی اســت.
( )Hهمــان اجارهبهــا یــا گاز هلیوم اســت که ولش
کنــی همینطــوری باال مــیرود و دیده شــده گاهی
وســط مراســم ترکیــده و عــدهای را بــه مراســم
دیگــری رهنمــون گردیــده )AB( .هــم کــه همــان
آبرو) اســت .همانطــور کــه در
آب (نــام قدیــمِ :
فرمــول مشــخص و واضــح اســت و برهیچکــس
(اعــم از مســئول و غیرمســئول) پوشــیده نیســت،
مســتأجر( )MOمفلوک در واکنش با اجارهبها()H
دچار ُگ َسســت(یا شکست) میشود و تبدیل به یک
مســتأجر دیگری شده و به اذعان همه دانشمندان
که این آدم دیگر آن آدم سابق نخواهد شد.
با دقت در سمت (نتیجه) راست واکنش فوق ،به
دست میآید )MO( :یک مستأجر جدید که نامش
همــان نام قبلی اســت )SA( .که همــان صاحبخانه
اســت با انصــاف و معرفت کمتر(عدد ( )2نشــانگر
یک پسر سه ساله صاحبخانه است که ظرف یکسال
یکهویــی ،دوتا شــده و هردو را در ُشــرف ازدواج قرار
داده اســت) .زن مســتأجر( )Zطاقتش به اینجایش
رسیده لذا از مســتأجر جدا شده و یکی از بچه()Bها
را بــا خــودش برده و بــه هیچ عنوان هــم ()Ctrl+Z
جواب نداده است )GG( .دوتا گوساله دوقلو هستند
کــه گاو متعلق به مســتأجر زاییــده و باالخره بخش
مهم فرمول که پاســخ مســأله اصلی اســت ،ریختن
آبِروی( )ABمســتأجر و پیوســتن آن بــه طبیعــت
اســت که همه میدانیم آب خیلی محیطزیســت را
از خطر نابودی حفظ میکند و اینگونه.

