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استوری جالب نوید محمدزاده
درباره عوارض نجومی

محمدزاده با انتشار عکسی از فیلم «ابد و یک
روز» نوشت« :سمیه نرو ،اگه رفتی بار اول
 2 20بار دوم  230و بار سوم  440باید عوارض
خروج از کشور بدی ،نرو!»
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پدرشدن رضا قوچاننژاد

سهشنبه  21آذر  23 1396ربیعاالول  12 1439دسامبر  2017شماره 2431

منشور اخالقی

مرا اسکن کنید

جنگی
طرح :رضا
جنگی
طرح :رضا

مکث

آسیابیشترینمیزانافرادیراکهبیشاز۶۵سالدارند
وکارمیکنند،درخودجایدادهاست.

سرسره 1

قانونمند نباشید تا به کسری بودجه نخوریم!
مهدی محمدی -در بودجه سال 97پیشبینی
شده است که دولت 3هزارمیلیاردتومان از محل
جرایم رانندگی درآمد خواهد داشت.
این به آن معناست که دولت ته دلش دوست دارد ما
آدمهای قانونمندی نباشیم که این اصال برای ما
کار سختی نیست .به همین دلیل باید سعی کنیم
در سال جدید متحول نشویم .ما باید در سال جدید
هم بین هر سه تا رنگ چراغ راهنمایی تبعیضی
قائل نشویم و هر سه را به رنگ سبز ببینیم .بهجای
بستن کمربند ایمنی،
بـــه بــســتــن فقط
کمربند شلوارمان
قـــانـــع بــاشــیــم
و د رمـــقـــابـــل
دوربــی ـنهــای
کــــنــــتــــرل
ســــرعــــت
جــادههــا،
پایمان را تا
ِته ته روی پدال گاز

فشار دهیم.
همچنین در بودجه ســال آینده مقرر شد که
عوارض خروج از کشور سهبرابر شود .این کار باعث
میشود بازیکنان تیم ملی فوتبال برای نرفتن
به روسیه و بازیکردن با تیمهای گروه وحشت،
دالیل قانعکنندهای پیدا کنند و به فیفا بگویند:
«پول نداریم بیاییم اون ور آب!» خود کنفدراسیون
جهانیفوتبالهماگرنرخخروجازکشوردستشان
بیاید ،نه برای فدراسیون فوتبال کشورمان جریمه
میتراشد و نه ما را محروم میکند .د رعوض
تیمهای نرفته به جا مجهانی مثل
ایتالیا ،هلند و ایرلند را
دعــــوت مـیکــنــیــم و
همزمان با باز یهای
جـــام جــهــانــی ،تــوی
هــمــیــن آب و خــاک
و در ورزشــــگــــاه
شهیدشیرودی چند
بــازی بــا آنهــا انجام
میدهیم.

تولید برق با تغییراتی در سیاست خارجهمان!

رضا قوچاننژاد ،بازیکن تیم ملی فوتبال ،با
انتشار این تصویر در صفحه اینستاگرام خود،
خبر از پدرشدنش داد.
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روباه و زاغ در گلستان به هم
رسیدند

فتو خند

کرد.
تولید برق از تحریم :ما میتوانیم سیاست خارجی
را بهنحوی پیش ببریم که فرتوفرت ما را تحریم
کنند .ا زآنجاکه اینجور تحریمها کاغذپارهای
بیشتر نیستند ،میتوان به آ نها بهعنوان زباله
نگاه کرد و از آنها برق تولید کرد.
تولید برق از کتابخانهها :سختترین کار برای
افراد جامعه ،کتابخواندن است .این همه کتاب
هم در کتابخانهها و کتابفروشیها وجود دارد
کــه کسی حتی از کنار قفسههای آ نهــا رد
نمیشود .ازآنــجـاکــه زبــالــه بــه مـــواردی گفته
میشود که دیگر از آ نهــا استفاده نمیشود،
بــا ایـــن حــســاب مـــیتـــوان بــه کــتــابهــا هم
بـــهعـــنـــوان زبـــالـــه نـــگـــاه کــــرد و از آنهـــا
برق گرفت.

مجتبی نخعی راد

دنده چپ

عوارض احساس ناامنی
و منقلبشدن

سرسره 2

مــا تــا حــاال فکر مـیکــردیــم فقط همان آقــای
شــهــرداری که االن رفته ،بلد اســت از زبالهها
برق بگیرد ،ولی مثل اینکه چندتا بهاصطالح
«دانشمند» هم دارند از خودشان ادیسونبازی
درمیآوردند و درحال ساخت پارچهای هستند
که با استفاده از آبی که از لب و لوچه آدم میریزد و
همچین عرق بدن ،برق تولید میکند.
گفتنی است که کارشناسان سرسرهای نیز درحال
بررسی رو شهــایــی هستند تا شاید آ نهــا هم
بتوانند برق تولید کنند.
تولید برق با تولیدات تلویزیونی صد اوسیما:
شما در تلویزیون میبینید که بازیگران سریال
لیسانسهها ،با شال و کاله و پولیور داخل استخر
میروند؛ در اینجا آنقدر برق از سر شما میپرد که
میتوان آن را ذخیرهسازی و تمام شهر را غرق نور
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علیرضا لبش -فهرست چیزهای ترسناکی
که ممکن است روزی برای شما هم اتفاق
بیفتد:
یک سال کار کنی و پول ذخیره کنی و آخر
سال یک تور ارزان خارج کشور پیدا کنی و دست
زن و بچه را بگیری و یکهفته برای تفریح به
خارج از کشور بروی .هنگام خروج همه پولی
را که میخواهی برای یک هفته خرج کنی،
بهعنوان عوارض خروج از کشور از تو بگیرند
و حتی پول کم بیاوری و مجبور شوی در چند
قسط ،عــوارض خروج را پرداخت کنی .بعد
وقتی از سفر برگشتی ،ببینی که دوباره از تو
پول میخواهند و اینبار عــوارض حضور در
کشور را هم باید پرداخت کنی.
بخواهی مهاجرت کنی و تمام مراحل
سختگرفتن ویزا را از سر بگذرانی و بعد موقع
خروج ،آنقدر عوارض خروج سنگین باشد
که نتوانی پرداخت کنی و بیخیال مهاجرت
شوی.
سوار تاکسی شوی و موقع پیاد هشدن،
راننده تاکسی د وبــرابــر کــرایـهاش از شما
عوارض خروج از تاکسی بخواهد .شما به او
بگویی :مرد حسابی عــوارض خروج دیگر
چیست؟ او بگوید :تاکسی من مثل وطن من
است و اگر بخواهی از آن خارج شوی ،باید
عوارض بدهی و شما با او دستبهیقه شوی
و در آخر ،هم عوارض را بدهی و هم کتک را
نوش جان بفرمایی.
عضو تیم ملی ورزشی باشی و مجبور باشی
هردفعه که میخواهی برای مسابقه از کشور
خــارج شــوی ،کل مبلغ قـــرارداد فصلت را
بپردازی و از کشور خارج شوی.
 بازیگر سینما باشی و بخواهی برای دیدنفوتبال از کشور خارج شوی ،چون از دیدن
فوتبال در کشور خــودت احساس ناامنی
میکنی و منقلب میشوی .در فرودگاه
عالو هبر عوارض خروج ،عوارض احساس
ناامنی و منقلبشدن را هم از تو بگیرند و این
مبلغ آنقدر زیاد باشد که ترجیح بدهی توی
خانه پای تلویزیون با مردهای فامیل فوتبال
ببینی و هی منقلب شوی.

گنجینه

تصویر درس روباه و زاغ کتاب فارسی سوم
ابتدایی در پارک ملی گلستان به واقعیت
پیوست.
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چراغ راهنمایی رانندگی
روی زمین
حافظه آدم ،در ندارد که آدمها برای
زندگی
رفتوآمدشان اجازه بگیرند .در
ِ
هر کس ،چندنفری هستند
مرز ذهن،
که برای ردشدن از ِ
ویزا الزم ندارند و خواسته و ناخواسته،
همهجا با او هستند ،تا پای گور هم...

فریبا وفی /بعد از پایان
برخی چــرا غهــای راهنمایی رانندگی در
هلند روی زمین قرار دارند؛ زیرا مردم عادت
کردهاند به گوشیهایشان خیره شوند.
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واگویه

پیادهروی در آسمان پاریس

یک هنرمند بندباز فرانسوی از برج ایفل تا
میدان تروکادرو به فاصله 2100متر در ارتفاع
60متری زمین روی بندی قدم زد.

شما هرگز یک دزد را به خانهتان دعوت
نمیکنید؛ پس چرا اجازه میدهید افکاری
که شادی شما را میدزدند ،در ذهنتان
سکنا گزینند؟

پاسخ جدول شماره 2286

چارلی چاپلین
فالشبک

مهم نیست مردم چی فکر میکنند؛ مهم
خودتی که میدونی چیکار کردی.
پل جاسوسها  /استیون اسپیلبرگ

