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قیمت اسطقسدار
نان سنگک!

صفحهآخـر

ضمن تشکر از دستگ اههای نظارتی که بهسختی نرخ نان
را روی2هزار تومان نگه داشتهاند سوال پیش میآید که آیا
بااینقیمت،بایدپنیرراالینانبگذاریمیانانرارویپنیر!

یک خطی های دوست داشتنی

طنز نوشت

فاصلهها!

ارژنگ حاتمی -وزیر کار گفت« :فاصله
دستمزد با سطح معیشت یکباره
برطرف نمیشود ».در همین زمینه،
نظر برخی کارشناسان را جویا شدیم که
به شرح زیر میباشد.
کارشناس اول :اصال چه کسی گفته
است که این روزها بین دستمزد و سطح
معیشت فاصله وجود دارد که بخواهد
پــر شــود یــا نــشــود؟ اینهمه آدم کار
میکنند ،دستمزد میگیرند و همین
که خبری مبنی بر اینکه «کسی از فرت
گرسنگی فوت کرده است» نمیشنویم
به آن معناست که مشکل معیشت هم
نداریم؛ پس فاصلهای هم وجود ندارد!
کارشناسدوم :بله ،این مشکل نهتنها
«ی ـکبــاره» ،بلکه «دوبـــاره» هم حل
نمیشود .حتی از نظر ما ،چهارساله
هم حل نمیشود ،اما مورد داشتهایم
که یک بند هخدایی مدعی بــود که
میتواند این مشکل را 100روزه حل
کند و وعدهای 100روزه داده بود که
خبر نداریم محقق شد یا نه!
کارشناس سوم :باور کنید مشکل
از سطح معیشت اســت ،وگرنه این
دستمزد سالی یکبار بــاال م ـیرود.
اگر عمق سطح معیشت مدام بیشتر و
بیشتر نمیشد ،االن با مشکل پر کردن
فاصله دستمزد و سطح معیشت مواجه
نبودیم.
کارشناس چهارم :آقــای ربیعی
همچنین گفته اســت« :در سه سال
گذشته ،مــزد درصــد قابلتوجهی از
تورم پیشی گرفت که نیاز به مداومت
در سا لهای پیش رو دارد ».از آنجا
کــه در طــول ایــن ســالهــا تـــورم در
خوشبینانهترین حالت 10 -11درصد
بـــــوده و حــقــوقهــا حــداکــثــرش
11 -12درصــد افزایش داشته است،
در مییابیم که به این «یکی دو درصد»
میگویند «درصد قابلتوجه».
کارشناس پنجم :محمد اصفهانی
هم پیش از این خوانده بود« :از تو و
فاصله با تو ،از تو با حضوری دلتنگ،
تنها مونده بغضی سنگین که تو سینه
می زنه چنگ ».به نظر میرسد این ترانه
از زبان دستمزد سروده شده و دستمزد
از فاصله خــودش با سطح معیشت
گالیه کــرده و از اقساط عقبمانده و
اجارهخانه و ...با عنوان بغض سنگین
یاد کرده است.

کالسکانکسیدرحوالیمشهد!
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سرسره

تکثیرگورخریاتولیدخودرویباکیفیت؟!

چترتراجابگذار

مجتبی نخعی راد -دیدن گور همیشه باعث عبرت
گرفتن میشود .البته گور داریم تا گور! یک جور گور
هست که بهزودی همه در آن به دیار باقی میشتابیم.
یک جور گور دیگر هست که اخیرا هتل اقشار زیر خط
فقر محسوب شده و در آن میخوابند .یک جور گور
هم هست که بهرام همه عمر آن را میگرفته و اتفاقا
جناب نعمتزاده ،وزیــر محترم صنعت ،آن را مایه
عبرت نمیدانند و درباره آن میگویند« :دیدن چهار
گورخر نباید مانع معدنکاوی شود».
نظر ما هم همین است .وقتی شما میتوانید بهراحتی
به باغ وحش بروید و گونه در حال انقراض گورخر
ایرانی را در آنجا ببینید ،چرا باید بیخیال استخراج
معدن شویم؟! فقط این وسط میماند نظر فرمانده
یگان حفاظت محیط زیست دماوند که در اینباره
میگویند« :آقای نعمتزاده! اگر گورخر تکثیر کنید،
من هم خــودرو میسازم ،البته باکیفیت!» ایشان
البته قدری کملطفی کردهاند و سالها تکثیر کردن
میلیو نها خر که در صنعت خــودرو رنگ شده و به
جای گورخر فروخته شده را نادیده گرفتهاند .مثال
موتور پیکان را در نظر بگیرید که هنوز زنده است و تا
االن روی چندین و چند خودرو نصب شده و به جای
ماشین جدید ،به ملت فروخته شده اســت .تکثیر
از این بیشتر؟! ضمنا در مثال جای مناقشه نیست.
فردا نگویند «سرسره» توهین کرده و نوشته پیکان
خر است! نه ،خیلی هم خوب است و آن را دوست
میداریم!

قیمت اسطقسدار نان سنگک

تنها چیزی که تو زندگی بدون تالش
به دست میاری شکسته!
آزاد برای بازی

مکث

روایت

بریده کتاب

اشتباه اول من این بود که به تو اعتماد کردم.
اشتباه دوم من این بود که عاشقت شدم .اشتباه
سوم من این بود که فکر میکردم با تو خوشبخت
میشوم .اشتباه بعدی من این بود که تو را صد بار
بخشیدم .اشتباه هزارم من این بود که هیچوقت
خودم را از پنجره پرت نکردهام بیرون .هنوز هم
دارم اشتباه میکنم که با تو حرف میزنم.
تهران در بعدازظهر /مصطفی مستور

طرح :رضا جنگی

خدا را شکر ،با زحمات مسئولین ،همه کاالها به شکل
مطلوبی نر خگذاری شده .مثال همین نان سنگک
که تا دیروز وضعیتی بالتکلیف داشت و ممکن بود
گرانفروشی شود تا اینکه رئیس اتحادیه نانوایان نان
سنگکی آب پاکی را روی دست نر خهای شناور ریخت
و یک نرخ اسطقسدار تعیین کرد که نه سیخ بسوزد،
نه کباب ،اینطوری که:
«هـــر نــانــوایــی کــه نــان
سنگک آزاد خـــود را
باالتر از 2هــزار تومان
بفروشد ،مرتکب تخلف
شده است و اتحادیه و
دستگاههای نظارتی
بــا آنهـــا بــرخــورد

جدول

2060

میکند ».ضمن تشکر از اتحادیه و دستگاههای
نظارتی که بهسختی نرخ نان را روی 2هــزار تومان
نگه داشتهاند و با کسانی که گرانتر بفروشند برخورد
میکنند ،سوالی که پیش میآید این است که با این
وضعیت قیمت ،مثال در تهیه ساندویچ ،باید پنیر را الی
نان 2هزار تومانی بگذاریم یا نان را روی پنیر بگذاریم؟
یا مثال کبابیها سیخهای کباب را الی نان سنگک
بگذارند مقرونبهصرفهتر است یا نان را بین دو ردیف
کباب بگذارند؟ خواهش میکنیم مسئوالن رسیدگی
کنند و ما را از ابهام درآورند.

چراغ راه مسئولین

اگر مسئولین همین ستون «سرسره» را نداشتند،
میخواستند چهکار کنند؟ مشکلی نیست که ما
برای آن راهکار نداشته باشیم .در مورد اخیر ،پس از
تجمع جمعی از مردم خوزستان مقابل استانداری
در پی قطع متناوب آب ،برق ،تلفن و آلودگیهوا،
استاندار محترم خوزستان گفتند« :ما این اعتراضات
را چــراغ راه خودمان قــرار میدهیم تا اگر ضعف یا
نقصانی در کارمان وجود دارد ،آنها را اصالح کنیم».
با اینکه معلوم اســت که علیرغم شکستنفسی
مسئولین ،نقصانی در کار وجود نــدارد و این مردم
خــوزســتــان هستند کــه پرتوقع شــد هانــد ،مــا هم
پیشنهاداتمان را ارائه میکنیم تا چراغ راه مسئولین
کمی پرنورتر شود:
برای احترام به نظر مردم خوزستان ،برنامه «نود» به
صورت کامال تخصصی نظرسنجی کند که از بین آب،
برق ،گاز ،تلفن و اکسیژن ،کدام را بیشتر دوست دارند.
بعد ،مسئولین روی انتخاب برتر مردم تمرکز کنند تا
حداقل آن مورد قطع نشود!
یــک کنسرت را در اهـــواز لغو کنند .مطمئنا
جناب مطهری سریعا به رئیسجمهور
نامه نوشته و ایشان دستور پیگیری
م ـیدهــنــد و ایـــنجـــوری توجه
مسئولین به اهواز جلب میشود!
تعداد زیادی کپسول را از
«بــوی نویی هواپیمای
ایـــربـــاس» پــر کنند و
بین مــردم خوزستان
تــوزیــع کنند تــا هنگام
تنگی نفس  ،بتو ا نند
استفاده کنند.

shahr.puzzle@shahrara.com
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خشم پرویز پرستویی از تحریف نامخلیجفارس
پرویز پرستویی تصویری از گور یک سرباز
1
آمریکایی در اینستاگرام گذاشت و با
اشاره به حک شدن نام خلیج فارس بر آن ،از
دورویی دولتمردان آمریکایی انتقاد کرد.
پرویز پرستویی نوشت :نام خلیج فارس در
قبرستان ملی آرلینگتون ویرجینیا حکشده
برگور ســربــازان آمریکایی ،سندی برتر از
این بــرای نشان دادن دورویــی دولتمردان
آمریکا دربــاره نام خلیج فارس وجود ندارد.
حتی سنگ قبر ســربــازان آمریکایی نیز با
نــام خلیج فــارس منقش شــده اســت ،ولی
برخی دولتمردان آمریکا برای جلب رضایت
متحدین مرتجع خود از نامهای جعلی دیگر
استفاده میکنند .نوشتهها را با دقت بخوانید
تا بهتر متوجه شوید.
یکی از کارکنان عمارت خصوصی دونالد
2
ترامپ در فلوریدا با چمدان اتمی
رئیسجمهور عکس یادگاری گرفت و دردسر
جدیدی به بار آورد.
در حالی که ترامپ و نخستوزیر ژاپن در کلوپ
خصوصی رئیسجمهور مشغول گفتگو بر سر
تهدیدات اتمی کره شمالی بودند ،مامور ویژه
ترامپ که مسئولیت حمل چمدان اتمی وی
را برعهده دارد ،به گشتوگذار در آن اطراف
پرداخت .طبق قوانین آمریکا ،چمدان اتمی
رئیسجمهور هیچگاه نباید از وی دور شود تا
در صورت لزوم و شرایط اضطرار ،بتواند در هر
لحظهای فرمان آغاز جنگ هستهای را صادر
کند .عالوهبر این ،عکس گرفتن با مامور ویژه
حملکننده این چمدان و انتشار عمومی آن
نیز یک تخلف بزرگ محسوب میشود که تیم
ترامپ بدون توجه به آن ،مانع انتشار تصویر
مذکور نشد.
در حاشیه تخلیه اجناس کسبه از پاساژ
3
پالسکو ،عکس تلخی با عنوان «سلفی
کسبه پالسکو با جای خالی پالسکو» منتشر
شده است.
عکسی در فضای مجازی منتشر شده
4
است که نشان میدهد دانشآموزان
مدرسه شهید میاحی شهر ویس خوزستان به
دلیل کمبود نیمکت روی زمین مینشینند.
ایوانکا ترامپ عکسی را در حساب
5
توییتری خود منتشر کرده بود که در آن،

وی روی صندلی ترامپ در کاخ سفید نشسته
است.
بسیاری از کاربران درفضای مجازی این اقدام
وی را مخالف رسوم و سنت سیاسی آمریکا
دانستند و با توجه به تنشهای گذشته درمورد
مد و لباس ایوانکا ،باز هم از او انتقاد کردند.
برخی از کاربران ارتباطات بیشازحد او با
کاخ سفید را مورد انتقاد قرار دادند.
رضا شفیعیجم عکسی یادگاری با
6
مهران غفوریان و علی صادقی را در
اینستاگرام منتشر کرد.
شفیعیجم در توضیح عکس نوشته است :هر
وقت این عکس را میبینم ،کلی میخندم.
غاری طبیعی با نشانههای سکونت قبل
7
از تاریخ در نیشابور کشف شد.
شریفان ،سرپرست اداره میراث فرهنگی،
صنایع دستی و گردشگری نیشابور ،گفت:
این غار که نشانههایی از سکونت قبل از تاریخ
در آن به چشم میخورد ،از چشمنوازی و
زیبایی خاصی برخوردار است که میتواند به
محلی برای جذب توریست و گردشگر تبدیل
شود .طول این غار  60متر و در جهتهای
مختلف و در ارتفاع  5متر حفر شده است.
پلیس اتریش فردی شبیه هیتلر را به
8
جرم تبلیغ نازیسم در آپارتمانش در
شهری در شمال این کشور بازداشت کرد.
ایــن مــرد که خــود را هرالد هیتلر مینامد،
براساس قانون سال 1947که هرگونه تبلیغ
ایدئولوژی نازیسم را جرم دانسته ،بازداشت
شده است.
مقامهای پلیس در پی انتشار عکسهایی از
این فرد در شبکههای اجتماعی در روزهای
گذشته با ظاهری شبیه هیتلر در اطــراف
خانه محل تولد هیتلر در شهر «برانو ام این»،
موضوع را بررسی و شخص مظنون را بازداشت
کردند.
استقبال گرم ایرانیها از کشتیگیران
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آمریکایی در رسانههای جهان بازتاب
داشت.
یـــوا سا یتـــودی نــوشــت :کشتیگیران
آمریکایی کــه بــرای حضور در مسابقات
جام جهانی به کرمانشاه آمدهاند ،با استقبال
گرم هواداران کشتی و رسانهها روبهرو شدند.

نعیمه بخشی -چتر ته کشوی اول
اســـت ،آنقــــدر دمدســــت کــه بــرای
برنداشتنش باید یک بهانه درست
و حسابی داشته باشم ،امــا بــاز هم
بدون چتر بیرون میآیم و تا برسم به
ایستگاه ،باران در تار و پود لباسم نفوذ
میکند .آدمهای توی ایستگاه هرکدام
یک چتر دارند .بعضی رنگی و بعضی
سیاه و ساده ،اما خیس شدن زیر باران
چیزی است مثل یخ زدن با برف موقع
برفبازی و تازه مگر شدت باران چقدر
است؟ توی فیلمها که شلنگی باران
میآید هم آد مهــا چتر برنمیدارند؛
برداشتن چتر برای این بارانهای مالیم
که دیگر سوسولبازی است! هربار که
صدایی درونی به من میگوید «چترت
را بردار!» ،به او جواب میدهم« :آخر،
حیف نیست؟ بــاران که میآید ،دنیا
شفاف و درخشان میشود و همهچیز
تازهتر میشود».
چند سال پیش ،توی تابستان ،باران
تندی گرفت و هــوا آ نقــدر سوررئال
و غیرواقعی بود که دلم میخواست
همان موقع از خانه بیرون بــروم ،اما
بــارا نهــای زمستانی باورپذیرند و
آدم دلش میخواهد آن لحظه با یک
فنجان چای پشت پنجره بایستد و تکان
خــوردن مالیم برگها را تماشا کند یا
پریدن گنجشکها را بین شاخههای
درخــت ،اما میخواهم بگویم بارش
باران چه واقعی باشد ،چه غیرواقعی،
آ نقــدر حال آدم را خوب میکند که
بـــاورت مـیشــود خاصیت معجزه را
دارد .باران اتفاقی است که حال تمام
موجودات زنده را عوض میکند .من
هم وقتی به مقصد رسیدم ،با اینکه
قیافهام شبیه موش آ بکشیده شده
بــود ،حالم خوب بــود .هرکسی هم از
راه میرسید ،با لبخندی بارانی سالم
میکرد و میفهمیدی او هم حال تو را
دارد.

سرگرمی

سودوکو آسان(شماره )413

سودوکو سخت (شماره )413

پاسخ سودوکو آسان(شماره )413

5
1

6
3

پاسخ سودوکو سخت (شماره )413

8
4

