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زین کارتهای بیمانده
دلم گرفت

صفحهآخـر

براساس آخرین آمار بانک مرکزی« سهم هر ایرانی بیش از
پنج کارت بانکی است .».به قول شاعر« :زین کارتهای
بیمانده دلم گرفت  /کارت کم و مانده زیادم آرزوست!»

یک خطی های دوست داشتنی

طنز نوشت

کابینهبهشرطچاقو
مهدی محمدی -بررسی صالحیت
اعــضــای کابینه از سهشنبه شــرو ع
مـیشــود .به نظر ما که مجلس باید
بدون صحبت مخالفان و موافقان وزیر
پیشنهادی به آنها رأی بدهد تا وقت
بیشتری بــرای مجلسیان ،بهمنظور
سلفیگرفتن باقی بماند .مجلس باید
برای هر وزیــری شرطی بگذارد و اگر
وزیر قبول کرد به او رأی اعتماد بدهند.
امور خارجه :ایشان زحمت بکشند
به هر کشوری خواستند بروند ،یک
تعارف هم به مردم ایران بزنند و ما هفتاد
میلیون را هم با خودشان ببرند .دلمان
پوسید برای مسافرت!
ورزش و جوانان :وزیر را موظف کنند
که به مدیرعامل باشگاه پرسپولیس
بگوید که به برانکو بگوید که او به مهدی
طارمی بگوید« :جان ما پنالتی نزن!»
وزارت نیرو :به شرطی که داروهای
نیروزایی که توی باشگاه بدنسازی
فروخته میشود ،ارزانتر شود.
وزارت کار:چون واقعگرا هستیم،
از اول هــم از ایــن وزارتــخــانــه توقع
اشــتــغــا لزایــی نداشتیم ،االن هم
نداریم .راحت باشند.
وزارت دفاع :از سیدجالل حسینی
بهعنوان معاون وزارت استفاده شود.
هر چه باشد دو سال است که خیلی
منصفا نه بهعنو ان بهتر ین مد افع
لیگ انتخاب میشود .اگر قبول نکرد
میشود از گزینههای کمکیفیتتر
از جالل ،مانند جرارد پیکه بارسایی و
سرخیو راموس رئالی استفاده کرد.
وزارت اقتصاد :وزارت اقتصاد
میخواهیم چهکار؟ االن افغانستان که
به هیچ دریایی راه ندارد ،نیروی دریایی
هم ندارد .حاال ما که اقتصاد نداریم،
چطوری است که وزارت اقتصاد داریم؟
با خودمان که رودربایستی نباید داشته
باشیم.
وزارت فرهنگ و آموزش عالی :حاال
ً
که تقریبا تمام کنکور یها میتوانند
وارد دانشگاه شوند و ورود از مقطع
متوسطه بــه دانــشــگــاه راحــت شده
اســت ،دانشگا هها را بدهیم وزارت
آمــوزش و پــرورش ،تا همۀ مقاطع از
پیشدبستانی تا دکترا را ساپورت
کند .رئیس جمهور هم الزم نیست
دراینخصوص وزیری معرفی کند.
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سرسره

کارتکموماندهزیادمآرزوست!

خواب

مجتبی نخعی راد -و قتی قد یمیها گفتها ند :
«آفتابهلگن هفت دست ،شام و ناهار هیچی» من
و شما را گفتهاند که کیف پولمان پر از کار تهای
بانکی خالی اســت ،بهطور یکه براساس آخرین
آمار بانک مرکزی «درمجموع حدود ۴۱۲میلیون
کـــارت تــوســط بــانـکهــا صـــادر شــده و سهم هر
ایرانی بیش از پنج کــارت اســت .».به قول شاعر
شکرسخن« :زین کار تهای بیمانده دلم گرفت
 /کــارت کم و مانده زیــادم آرزوســـت!» در همین
راســتــا بـــرای اینکه کــار تهــا یتــان همینجور
بیمصرف نباشد ،کــاربــردهــای زیــر را پیشنهاد
میکنیم:
کال سگذاشتن :کیفتان را کــه بــاز میکنید
باید کار تهای رنگارنگ شما دیــده شــود ،هنگام
خرید نگاهی به کار تها بیندازید و یکی را بیرون
بکشید ،کسی کــه نمیداند بقیه جنبۀ تزئینی
دارد.
ً
در باز کن :این درهــای آپارتمانی اکثرا زبانههای
درست و حسابی ندارد و هر وقت کلید را جا گذاشتید،
میتوانید با فــروکــردن کــارت بانکی به شیار در،
شانستان را امتحان کنید.
ُمهر :کار تهای بانکی که اسم شما را بهصورت
برجسته چاپ کرده میتوانید قیچی کنید و آن را در
استامپ زده و به عنوان ُمهر استفاده کنید.
شما هم خالقیتهای خود با کارت بانکی را برای
ستون سرسره بفرستید!

شکستن کمر غول یا تخمه؟

وقتیکهپریدنترسناکه
دقیقا ًهمونموقعستکهبایدپرید
درغیراینصورت،تمامعمرترودرجازدی.
یک سال بسیار خشن /جی.سی .چاندور

مکث

روایت

بریده کتاب

تاوقتیبهجاییکهمیروینرسیدهای
به ِ
پشتسرنگاهنکن.
هاروکی موراکامی  /کافکا در کرانه

طرح :علی معصوم بیگی

هرچقدر دست تقدیر پس کلۀ دهه شصتیها میزد،
فیالحال دست نوازشش را بر سر دهههفتاد یها
م ـیکــشــد! نــمــون ـهاش هــم همین شــیــوۀ جدید
قبو لشدن کنکور مـــدل 1396اســت که سازمان
سنجش اعالم کرده است« :تمامی کسانی که در
کنکور 96ثبتنام کرده اما در جلسۀ آزمــون حاضر
نشد هاند یا افرادی که نتوانستند در کنکور ثبتنام
کنند! میتوانند در رشتههایی کــه پــذیــرش در
آ نها بر اساس سوابق تحصیلی صورت میگیرد،
ثبتنام کنند .».یعنی دههشصتیها باید پشت
صندلیهای لق کنکور کمر غــول میشکستند،
االن دهه هفتادیها پشت پلیاستیشن یا حتی در
رختخواب میتوانند تخمه بشکنند و وارد دانشگاه
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شوند! در همین راستا پیشنهاد میشود سازمان
سنجش از افراد زیر هم برای ورود به دانشگاه دعوت
کند:
تمام کسانی که پیشدانشگاهی نرفته یا حتی
مدرک دیپلم نگرفتهاند ،اما قول مردانه میدهند که
بعد از گرفتن لیسانس ،دنبالش بروند.
ً
تمام کسانی که سواد ندارند ،ولی اشتباها به جای
نهضت سوادآموزی ،در کنکور ثبتنام کردهاند.
تمام کسانی که از جلوی سازمان سنجش رده
میشدهاند یا از آبسردکن آن استفاده کردهاند.
تمام کسانی که در شبکههای اجتماعی ،صفحۀ
سازمان سنجش را الیک کردهاند!

ترکیه؛ رفتن یا نرفتن؟

همسایۀ خوب نعمت است .نمونهاش همسایگی ما با
ترکیه است که حسابی خوش به حالشان میشود و
وزارت گردشگر ترکیه آمار میدهد« :تعداد گردشگران
ایرانی وارد شده به ترکیه در نیمۀ نخست سال2017
از مرز یکمیلیون گذشته است .».یعنی اینقدر که
ترکیه میرویم ،تا بقالی سر محل نمیرویم!
کارشناسان سرسره به دالیل زیر معتقدند سفر به ترکیه
منطقی نیست:
آنجا سر بچرخانید و هر کسی را ببینید ،به احتمال
زیاد ایرانی است! ما که خبر نداریم ،ولی شنیدهایم
حتی آنهایی که در سواحل آنتالیا ...بله! آنها هم
ایرانی هستند .چه کاریه خب؟ همینجا دور هم
هستیم.
اگر در بازارهای آنجا دنبال جنس ترک هستید،
باز هم بیخود خودتان را توی زحمت انداختهاید ،با
تالش کولهبران ،لنجبران ،کانتینربران و توجه ویژۀ
ما مصر فکنندگان به تولیدات داخلی ،اینقدر که
در بازار خودمان اجناس ترک هست ،در خود ترکیه
نیست!
و اما مهمترین هدف سفر که همانا انتشار تصاویر
در شبکههای اجتماعی و انتخاب عکس پروفایل
بهصورتی است که در افقهای دور ،اشخاصی دیده
شوند که ظاهر خارجی داشته باشند .در این مورد
هم اگر سری به سواحل شمال ،بهویژه قسمتهای
نزدیکتر به پایتخت بزنید ،میتوانید قابی انتخاب
بفرمایید که در خود خارج هم اینقدر خارجی نباشد،
واال!
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وزیراوکراینیخطاببهمردم:کمتربخورید!
چهار جوان ماجراجوی اهل چین به قصد
1
گرفتن سلفی ،جان خود را با باالرفتن از
یک برج 450متری به خطر انداختند.
این جوانان ویدئوها و تصاویری که از این
ماجراجویی منتشر کردهاند ،آنها را درحال
صعود به بــرج «نانجینگ زیفنگ» نشان
میدهد .این برج ،ششمین برج بلند چین
و چهاردهمین برج بلند در جهان بهشمار
میرود.
عکسهایی از مراسم دامادی یکی از
2
پسران علی الریجانی ،رئیس مجلس
شورای اسالمی در سایتهای خبری منتشر
شده است.
در ایــن مراسم برخی نمایندگان مجلس
و مقامات دولــت از جمله رحمانیفضلی
(وزیـــر کــشــور) ،حــج ـتاالســام روحــانــی،
سیدمصطفی محقق دامــاد ،ناطق نوری،
اسحاق جهانگیری و برخی دیگر از وزرا حضور
داشتند.
پس از اینکه در سینما و تلویزیون پژمان
3
جمشید ی و علی ا نصا ر یا ن به
موفقیتهای خوبی دست یافتند ،اینبار
فرشاد احمدزاده هافبک ریزنقش پرسپولیس
در یک سریال کنار علی انصاریان ایفای نقش
خواهد کرد.
سریال محکومین به تهیهکنندگی بهروز مفید
و کارگردانی سیدجمال سیدحاتمی درحال
ساخت است و در این فیلم بازیکن پرسپولیس
نقش برادر علی انصاریان را دارد.
سا لهای گذشته بازیکنانی مانند حمید
استیلی،آرشبرهانیوخیلیدیگرازبازیکنان
جلوی دوربــیــن قــرار گرفتند و در آخرین
کار جدی نیز علیرضا نیکبختواحدی و
اشپیتیم آرفی در فیلم آوار ایفای نقش کردند.
عکسهایی از اولین شهردار تهران در
4
فضای مجازی منتشر شده است.
نخستین شهردار تهران میرزاعبا سخان
مهند سباشی ملقب به مشاورالدوله فرزند
میرزارضا فار غالتحصیل مدرسۀ نظامی
فرانسه اســت که در ســال  1302قمری به
ریاست احتساب شهر تهران انتخاب شد.
ناصرالدین شاه پس از سفر فرنگ ،همانند
شهرهای اروپایی اقدام به تعیین شهردار برای

تهران کرد .مشاورالدوله در سال  1355قمری
درگذشت.
یک وزیر اوکراینی از مردم این کشور
5
خواست تا در مصرف مواد غذایی
صرفهجویی کنند.
آنــدره ریــوا گفت :به چه دلیلی شهروندان
اوکراین بیش از۵۰درصدازدرآمدخودراصرف
خرید موادغذایی میکنند؟! متأسفانه یکی از
اشتباهات تاریخی اوکراینیها خوردن زیاد
است .مردم آلمان تنها ۱۴درصد درآمد خود را
صرف مواد غذایی میکنند ،درحالی که توان
خرید بسیار بیشتری دارند اما به سالمت و
تغذیۀ مناسب خود اهمیت میدهند.
در حالی که قرار بود اعضای کانون
6
پیشکسوتان استقالل در حاشیۀ دیدار
ا ستقال ل و تر ا کتو ر سا ز ی ا ز سیر و س
دینمحمدی تقدیر کنند اما وی به دلیل برخورد
بد مسئوالن کنار زمین ناراحت شد و ورزشگاه
آزادی را ترک کرد.
ژاپنیها موفق شد هاند نوعی بستنی
7
تولید کنند که در گرما آب نمیشود.
به این علت که حاوی ماده پلیفنول است
حتی اگر آن را زیر حرارت سشوار هم بگیرید،
آب نمیشود.
منابع دولتی در کرهجنوبی میگویند یک
8
شهروند کره شمالی با شنا کردن و از
طریق دریا توانسته از این کشور فرار کند و خود را
به کره جنوبی برساند.
فرار شهروندان کره شمالی به داخل مرزهای
همسایۀ جنوبی آن امری متداول است ،گرچه
مجازات کسی که حین فرار دستگیر شود،
اعدام است.
با باالگرفتن تنش بین آمریکا و کره شمالی
9
عکس جالبی این روزها در فضای مجازی
دست به دست میشود.
مردی اهل شانگهای چین که با دریافت
10
هزاران یوآن چینی قصد داشت از بانک
خارج شود با بدشانسی روبهرو شد و باد شدید
ناگهانی ،پولهای مرد بدشانس را با خود برد.
بالفاصله بعد از وقوع این اتفاق تمام رهگذران
و عابران پیاده که شاهد این صحنه بودند ،وارد
خیابان شدند و با جمعآوری پولهای این مرد،
آن را به وی بازگرداندند.
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هدیه سادات میرمرتضوی -شب بود
و در خیابا نهای رضاشهر گم شده
بودم .همان کوچههای بچگی .دیرم
شده بود و باید به امتحانی میرسیدم
که واریــز حقو قهایمان به نمرهاش
بستگی داشــــت .داشـــت گــری ـهام
میگرفت که سروکلۀ پیکانی سبز پیدا
شد .عمو حسین بود .به همان جوانی
بچگیهایمان.سوارمکردوگرمصحبت
ی پیاده
شدیم .بعد ،جلوی حوزۀ امتحان 
شدم .سر جلسه ترکیبی از همکارهای
اداره و بچههای داستاننویس نشسته
بودند .ناظر ،رئیس ادارهمـــان بود.
چشمم که به سؤاالت افتاد ،برق از سرم
پرید! ســؤاالت ترکیبی از فرمو لهای
مثلثات دبیرستان ،قضایای آماری
دانشگاه ،عناصر داستان و خبرنویسی
بــود .نگاهم به صندلی کنارم افتاد.
یکهو در باز شد و خانم مهتاش دبیر
مهربان راهنماییام وارد شد .وقتی
فهمیدم او قــرار است برگههایمان را
تصحیح کند ،دلــم قــرص شــد .تــازه
میخواستم بــروم سراغش و بگویم
چقدر توی این سا لها میخواستم
دوبــاره ببینمش که با صــدای ویبرۀ
موبایل ،از جا پریدم .خواب دیده بودم.
یک خــواب امتحانی دیگر با ترکیبی
از شخصیتهای مختلف زندگیام.
دربــارۀ خــواب ،کتابها نوشتهاند و
تحقیقها کردهاند ولی هنوز ناشناخته
و الینحل است .هنوز نمیدانیم وقتی
سرمان را روی بالش میگذاریم ،قرار
است چه اتفاقاتی بیفتد .شاید شیرینی
خواب به همین باشد که صحنههایش
قابل پیشبینی نیست و میتوانی
چند لحظهای با عمویت که االن در
بهشت جا دارد ،همکالم شوی و وقتی
بیدار شدی برایش فاتحهای بخوانی یا
برای دوست قدیمیات که توی خواب
داشت کمکت میکرد ،پیامی بفرستی
تا از آن سوی اقیانوسها بخواند .به یاد
روزهای خوب هشت سالگی.
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