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عکس تو عکس
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وقتی تیر صهیونیستها
به سنگ خورد

توییتر رژیــم صهیونیستی مدعی شده
بود کنسرت محسن یگانه بهخاطر «شعر
ضدصهیونیستی» او تحریم شده .اما این
خواننده با انتشار عکسی از سالن مملو از
جمعیت ،آن را تکذیب کرد.
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وقتیکاربرانازرئیسفرهنگستان
غلطامالییمیگیرند

حــدا دعــادل ،رئیس فرهنگستان زبــان
فــارســی ،پـــساز اشــتــبــاهنــوشــتــن کلمه
«شــکــرگــزار» از دقتنظر کــاربــران فضای
مجازی تشکر و کلمه را اصالح کرد.
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4

ابزار عجیب و نامتعارف
برای کنترل کودک در تهران

مرا اسکن کنید

طرح :محمدرضا میرشاهولد

مکث

از گرانشدن خودرو استقبال میکنیم!
ارژنگ حاتمی -رئیس سازمان بازرسی کل کشور
گفت« :بیخود میکنند قیمت خــودرو را گران
میکنند تا بخواهند تخفیف هم بدهند!» آقای
رئیس ،حاال خودتان را اینقدر ناراحت نکنید.
درست است که ما گفتیم خودرو گران نشود ،اما
دیگر نه تا این اندازه که شما اینهمه شاکی شوید!
راستش ما بیشتر از آنکه نگران با الرفتن قیمت
خودرو باشیم ،نگران سالمتی شما هستیم .این
میزان از فشار و استرس برای سالمتیتان ضرر
دارد .چندمیلیون گرا نشدن خــودرو بــرای ما
مصر فکنندگان خیلی وقت است که طبیعی
شــده؛ اصــا اگــر سالی بگذرد و خودرویی
گران نشود ما نگران میشویم که نکند
اتفاق بدی افتاده است .راستش
را بخواهید ،مــا خیلی هــم از
گــرانشــدن خــودرو استقبال
میکنیم .این مورد باعث شده
است ما درمیان دیگر کشورها
خاص باشیم؛ مثال اگر در دیگر
کشورها خودرو کاالیی مصرفی
اســت ،اینجا سرمایه طرف
حــســاب مــیشــود .خـــودرو را
میخرد ،هفتهشت سال از آن
استفاده میکند ،چهارپنجباری

سرسره 2
نظرسنجی جدولی

مهدی محمدی -با اینکه برنامهریزی توی زندگی
تکتک افراد جامعه موج میزند و دیالوگهایی
نظیر«برنامهشو ردیف کن ،آخر هفته بریم،».
«امروز برنامهات چیه؟» یا «بریم یه برنامه ببینیم».
برای همه ما آشناست ،معاون محترم وزیر محترم
علوم گفته اســت« :بــرای اشتغال دانشجویان
مقطع دکتری هیچ برنامهای نداریم».
از این سخن میتوانیم موارد زیر را استنتاج کنیم:
در اینجا معاون وزیــر علوم ،به در میگوید تا
عالو هبر دیــوار ،سقف و پنجره و ستو نها هم
بشنوند .یعنی حاال که برای دانشجویان دکتری
هیچ شغلی وجــود نــدارد ،دانشجویان مقاطع
کاردانی ،کارشناسی و کارشناسیارشد هم باید
بروند جلو ،بوق بزنند تا شاید بتوانند یکیدو تا
مسافر سوار ماشین پدرشان کنند.
هر مدیری که میآید برنامههای مدیر قبلی

را زیــاد قبول نــدارد و احتماال مدیر بعدی هم
خواهد گفت« :برنامهریزی مدیر قبلی پر از ایراد
و اشتباه بوده است ».پس بهترین ایده برای اینکه
کسی از برنامهریزی شما ایراد نگیرد ،این است
که کال بیخیال قضیه برنامهریزی شوید .اگر
شما برنامهای نداشته باشید ،بالطبع کسی هم
نمیتواند از برنامهای که وجود خارجی ندارد،
ایراد بگیرد.
سؤال:اشتغال،مهمتریندغدغهدانشجوست؛
مقطع دکتری هم حساسترین مقطع دانشگاهی
اســت و وزارت علوم نیز زیربناییترین وزارت
درمیان تمامی وزارتخانههاست ،ولی با همه اینها
گفته شده« :وزارت علوم برای اشتغال دانشجویان
دکتری هیچ برنامهای نــدارد ».توضیح دهید
منظور شاعر از «مجمل» در مصرع «تو خود حدیث
مفصل بخوان از این مجمل» چیست؟

طنزنوشت

ژیرشاختهای اشتغال!

هم با آن تصادف میکند و در پایان دوبرابر قیمتی
که خریده بوده ،آن را میفروشد.
از آن گذشته ،ما کال تخفیف را هم خیلی دوست
داریــم .این همه حراجیهای هفتاد ،هشتاد
درصــدی را نمیبینید؟ مــغــازهدار صدد رصد
میکشد روی اجناسش و بعد 80درصد تخفیف
میدهد؛ اینطوری هم فروشنده راضی است و
هم خریدار! از این بهتر میشود؟
بهتازگی آقــای الریجانی هم گفتهاند« :حتی
صندلی خودروهای ما هم استاندارد نیست؛
کــمــردرد میگیریم ».آقــای الریــجــانــی ،زیــاد
ایــدئــالگــرا نباشید .ایــن همه خــودروهــای ما
بدنهشان ،موتورشان ،ترمزهایشان،
ایربگشانو...استانداردوخوباست.
حاال زیاد سخت نگیرید که این وسط
یک صندلیاش کمی استاندارد
نیست .کــمــردرد بــا دو تا
فیزیوتراپی حل میشود.
خوشبختانه اخــیــرا هم
حقوق نمایندگان مجلس
زیـــاد شــده اســت و بــرای
هز ینهها ی فیز یو ترا پی
نـــگـــرانـــیای وجــــود ن
دارد.

برنامه؟ کدوم برنامه؟
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سرسره 1

طعنه خداداد عزیزی
به سحر قریشی

روزنامه ورزشــی گل ،تیتر صفحه اول خود
را به اظهارات خــداداد عزیزی اختصاص
داد .خداداد عزیزی گفته است« :در دیدار
خیرخواهانه در سرپلذهاب خانمها هم به
استادیوم آمدند .کسی هم "منقلب" نشد».
اشاره او به ویدئویی است از سحر قریشی که
در فضای مجازی میچرخد.
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منشور اخالقی

چند روزی میشود که جدولمان از «متقاطع» به «شرح در متن» تغییر شکل داده است .برخی از مخاطبان
پیامک میفرستند و از این تغییر شادمان هستند و برخی دیگر خواستار بازگشت جدول به همان شکل
سابقش هستند .در همین راستا و باتوجهبه اینکه ما به نظر شما مخاطبان خیلی اهمیت میدهیم ،خواستار
آن هستیم که شما در این زمینه تصمیمگیرنده باشید؛ لطفا در نظرسنجی ما شرکت کنید.
 نظر شما درباره جدول چیست؟
 -1ای بابا! همون جدول کلمات متقاطع بهتر بود! جدول قبلی رو میخوایم!
 -2دمتون گرم! این جدول شرح در متن خیلی خوبه!
–3اصالجدولنمیخوایم؛کالحذفشکنید.
عدد گزینه موردنظر را به شماره  30007289پیامک کنید .همچنین میتوانید عدد گزینه دلخواهتان را به
شماره  09154294580تلگرام کنید.
به قید قرعه به  3نفر از خوانندگان خــوب صفحه که در ایــن نظرسنجی شرکت کنند ،هدایایی
داده خواهد شد.
جدول
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آریــا بیریا -انوشیروان محسنی بندپی،
رئــیــس ســازمــان بهزیستی ،خبر از وام
15میلیونتومانی برای معتادان بهبودیافته
داد .نظر شما در این خصوص چیست؟
الف .این خبر پاسخ محکمی است برای آن
دسته از افــرادی که مدام میگویند بانکها
برای وامدادن ،افراد را اذیت میکنند .شما
بــرای دریافت ایــن وام 1 5میلیو نتومانی،
م ـیتــوانــیــد خیلی راحـــت مــعــتــاد شوید
(خوشبختانه موادفروشان وجــدان کاری
زیــادی دارنــد و بــرای پیداکردن آنهــا زیاد
وقتتان گرفته نمیشود ).برای ترک اعتیاد
هم کــار زیــاد سختی در پیش نــداریــد .اکثر
متخصصان دربــاره تــرک اعتیاد میگویند
داشتنانگیزه،مهمتریناصلبرایترکاعتیاد
است .پس در زمانیکه معتاد شدهاید ،کافی
است به آن وام 15میلیونتومانی فکر کنید.
همین وام 4درصــدی آنقــدر در شما انگیزه
ایجاد خواهد کرد که بهسرعت مواد مخدر را
ترکخواهیدکرد.
ب .من ترک کردم و 15میلیون را گرفتم،
اما هی گفتند دو تا ضامن میخواهیم و هی
پیامک دادند که بدو بیا اقساطت را پرداخت
کن؛ دیر شــده! دوبــاره از این همه فشار و
استرس و غصه به جرگه معتادان پیوستم.
لطفا مسئوالن پیگیری کنند.
ج .با 1 5میلیون که کارآفرینی خاصی
نمیشود انجام داد .سؤالی داشتم؛ آیا امکان
آن هست که 15،10دفــع ـهای معتاد شوم
و ترک کنم و چندبار وام 1 5میلیو نتومانی
بگیرم تا شاید بشود با 200،100میلیون
کاری برای خودم ایجاد کنم؟
د .مــن قــول مــیدم تــرک کنم .االنهــم
بیشتوشهچها ر شا عتی مـیشــه ترک
کردم .الاقل یه 100هزارتومن از اون وام رو
پیشپیش بهم بدین .باور کنین میخوام
باهاش ژیرشاختهای اشتغال رو برای
خودم بشاژم!
ه .چـــرا بــیــن مــعــتــادهــا تــفــاوت قائل
میشوید؟ من معتاد به فضای مجازی و
تلگرام و ...هستم15 .میلیون هم نه ،الاقل
ششهفتمیلیو نتومانی وام بدهید که
انگیزه داشته باشیم ترک کنیم و با پولش یک
گوشی اپل بخریم.

shahr.puzzle@shahrara.com
ترسناکهای خندهدار

کامنت گرام

مجتبی نخعی راد

هوادار بیهوایی

این تصویر در روزهای اخیر با واکنش بسیار
منفی کاربران اینترنت مواجه شده است.
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شال آبیرنگ معروف
به سفیر آلمان اهدا شد

برشتولد ،سفیر آلمان میهمان ویژه شفر در
تمرین استقالل در ورزشگاه آزادی بود و شفر
یک شال آبی به وی هدیه داد.
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شمع تولد پاپ
روی پیتزای 4متری

پـــاپ فــرانــســیــس ،شــمــع جــشــن تــولــد
هشتادویکسالگیاش را که روی یک پیتزای
چهارمتری قرار داده شده بود ،فوت کرد.
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خشم سعودیها
از اقدام تماشاچیان الجزایری

د رجریان یک مسابقه فوتبال در الجزایر،
تماشاگران پارچهنوشتهای را باال بردند که
روی آن نوشته بود« :ترامپ و سلمان دو روی
یک سکه هستند ».این اقدام تماشاچیان
فوتبال الجزایر ،سعود یها را خشمگین
کرده است.

پاسخ جدول شماره 2292

علیرضا لبش -فهرست چیزهای ترسناکی
که ممکن است روزی برای شما هم اتفاق
بیفتد:
در تهران سکونت داشته باشی و هوا
بــرای نفسکشیدن تــوی شهرت نباشد و
تلویزیون را روشن کنی و ببینی همه مسئوالن
میگویند :هوای شما را داریم .بعد تو بیهوا
تلویزیون را خاموش کنی و رادیــو را روشن
کنی .مجری رادیو بگوید :صبحتون بهخیر
در ایــن هــوای خــوش پــایــیــزی ...و تو فکر
کنی منظورش از «خوش» چیست؟ حتما
همه چیزهای کثیف و آلــوده به نظرشان
خوش میآید.
بعد زنگ در خانه را بزنند و قبض مصرف هوا را
دستت بدهند.
رئیسجمهور باشی و از اینکه نرخ ارز زیاد
میشود ،مکدر شوی و بازار برای اینکه لج تو
را دربیاورد و هی تو را مکدر کند ،نرخ ارز را باال
و باالتر بکشد.
زنبیل قرمز دستت بگیری و به عالم و آدم
فحش بدهی و کسی محل نگذارد .آخرش
مجبور شوی زنبیلت را به سرت بکشی و به
خودت فحش بدهی.
زلزله آمده باشد و خانهای که در آن زندگی
میکنی خراب شود؛ از بد روزگــار مستأجر
هم باشی و به همین دلیل به تو کانکس
ندهند و فقط یــک چــادر ســـوراخ گیرت
بیاید و صاحبخانه هم خسارت خانهاش
را از تو طلب کند .هر روز هم برایت پیامک
قسطهای عقبافتاد هات بیاید .بقیه به
تو بگویند خیلی خو ششانس بــودی که
در زلزله زنده ماندی و تو بخواهی آ نها را
خفه کنی.

