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سه شنبه ها و پنجشنبه ها بخوانید

سیدیاسر مرتضوی 

بقيه حرف 
حرف بقيه

صالحی: »گران��ی غوغا می کند. حقوقم ۳هزار 
دالر بود، االن شده ۷۰۰دالر«

قاض�ی زاده هاش�می: گرانی دردآور ش��ده. 
حقوقم س��ه تا فوق تخصص بود، االن شده یک 

ماساژور سیار!
زنگنه: گرانی فوران می کند. حقوقم س��ه هزار 
بشکه نفت بود، االن شده یک پیت 2۰ لیتری 

با نیم متر شیلنگ!
جهانگیری: نرخ گرانی لحظه ای تغییر می کند. 
حقوقم دختر مظلوم وزیر بود، االن ش��ده حق 

برکناری منشی !
شریعتمداری: گرانی ترمز بریده است. حقوقم 
ده تا پراید بود، االن شده یک پراید بدون زه بغل!

جهرمی: گرانی نامحدود ش��ده است. حقوقم 
ش��بکه ملي اطالع��ات بود، االن ش��ده تلگرام 

طالیي!
آخوندی: گرانی آس��مانخراش ش��ده. حقوقم 

مسکن  مهر بود، االن شده وام مسکن اولی!
ه��ورور  گران��ی  صالحی)وزیرارش�اد(: 
)وحشتناک( شده. حقوقم خسرو شکیبایی بود، 

االن شده مهناز افشار!
ابتکار: گرانی از دیوار معیشت باال رفته. حقوقم 

یورو 5 بود، االن شده 5 یورو!
ظریف: گرانی تضمین است. حقوقم 1+5 بود، 

االن شده مشاور وزیرخارجه جیبوتي!
سلطانی فر: گرانی تهاجمی شده. حقوقم تختي 

بود، االن شده بهنام بانی!
الریجانی: گرانی تصویب ش��د. حقوقم 1۰نفر 
تعیین کنن��ده رای بود، االن ش��ده راهروهای 

مجمع تشخیص مصلحت!

فاطمه جواهری

وعده افزایش حقوق كارمندان در 11 مرحله، تحویل در محل!

مرحله اول: تصمیم
یکی از سخت ترین کارها، تصمیم 
ب��رای وع��ده افزای��ش حق��وق 
افزایش  اس��ت. چون  کارمندان 
حق��وق کارمند بر تمامی زوایا و 
خفایا و زیر و بم و گوشه و کنار 
و باال و پایین و چپ و راس��ت و 

مملکت  هرج��ای  خالصه 
ک��ه فک��رش را بکنید 

تاثی��ر می گذارد. آن 
منفی!  تاثی��ر  هم 
ب��ا وج��ود این که 
بین  فاصله  ت��ورم، 

هزینه هاست  و  درآمد 
و قاعدتاً باید افزای��ش درآمد عمومی، کاهش 
تورم را به دنبال داش��ته باش��د، در میان دهان 

باز اقتصاددانان متعجب، همواره افزایش 
حقوق، افزایش نرخ تورم را به دنبال 
داشته است! در میان همان دهان باز 
اقتصاددانان، بیکاری نیز که با وجود 
افزای��ش تورم، بای��د کاهش بیابد، 

افزایش مي یاب��د! بي ادب! همینطور 
ک��ه دهان اقتصاددان��ان از فرط تعجب 

باز است، ضریب جینی هم که بازهم باید با افزایش 
حقوق کاهش یابد، به طرز مرموزانه و مارمولکانه ای  
افزایش مي یابد. البته در این مقال مجال آن نیست که 
بررسی کنیم چرا افزایش حقوق، چنین رفتار زشت و 
کثیفی از خودش نشان مي دهد، اما امیدواریم دهان 

اقتصاددانان تا پایان این متن، رگ به رگ نشود!

مرحل�ه دوم: افزای�ش قیمت ها ب�ه دلیل تصمیم امین شفیعي
افزایش حقوق كارمندان

از آن جای��ی ک��ه افزای��ش حق��وق کارمندان، 
سرریزش��دن این قش��ر محترم در بازارها را به 
دنبال خواهدداشت؛ توهم تقاضا در بازار به شدت 
افزایش مي یابد. ولی اقتصاددانان هنوز در عجبند 
که چطور می ش��ود با افزایش 1۰۰ هزار تومانی 
حق��وق کارمند، تقاضا در بازار - از نان و لبنیات 
گرفته تا الماس و کیک زرد - افزایش یابد 
و البته دهانشان همچنان باز است! اما 
به هر حال کارمندان چنین موجوداتي 
هستند. عجیب تر و دهان بازکننده تر 
اینکه وقتی سه چهار راه اول را به سمت 
ب��ازار رد می کنند، عی��ن آن 1۰۰هزار 
توم��ان افزای��ش حق��وق، 
متکدیان  جیب  درون 
زحمت ک��ش و خدوم 
قرارخواهدگرفت. ُخب 
ب��ازار باید خ��ودش را 
افزای��ش تقاضا  ای��ن  برای 
آماده کند که خدای نکرده 
با بحران مواجه نشود. از این 
رو با ش��نیدن خبر تصمیم افزایش 
حق��وق کارکنان، س��ریعا واکنش 
خ��ودش را نش��ان داده، قیمت ها را 

باال می برد.

مرحله سوم: گرانی ارز 
در همین هیر و ویر، نرخ دالر گران می شود و از 
آن جایی که همه چیز به نرخ ارز مربوط اس��ت، 
باید همه چیز را گ��ران کرد. اقتصاددانان متحیر 
مذکور، در ِگل و الی تعجب مانده اند که آبگوشت 
بزب��اش دیگر چه ربطی به نرخ ارز دارد که گران 
بشود؟ همینطور که دهانشان از تعجب باز است، 

یک دست دیزی هم می زنند تا مرحله چهارم!

مرحله چهارم: ارزانی ارز
که گفته بازار به ارز مربوط است؟ هرکسی مرحله 
سه را گفته بی جا کرده! دهان اقتصاددانان چرا باز 
است؟! همه  خریدار ارز هستند! و نرخ ارز سروته 
کرده با ُمخ به سمت پایین مي آید ولی هیچ چیز 
ارزان نمی شود. همان دیزی که خوردید هم سود 

کردید!

مرحله پنجم: امس�ال كه گذشت، ان شاء اهلل سال 
بعد حقوق كارمندان افزایش مي یابد

مرحله خاصی نیس��ت. در ای��ن مرحله تصمیم 
گرفته می ش��ود که براي تصمیم گرفته شده در 
مرحله اول، یک تصمیم جدی گرفته شود. منتها 
چون یک قانون نانوشته هست که باید هرکاری 
را یا از ش��نبه ش��روع کرد یا اول ماه یا اول سال 
ی��ا اول دهه یا اول قرن یا... پس بهتر اس��ت این 
افزایش حقوق را بگذارند اول سال که قشنگ و 

ُرند و اینها بشود.

مرحله ششم: تکرار مرحله دوم
وقتی تصمیم برای افزایش حقوق 
کارمندان خطر افزایش تقاضا 
در بازار را به دنبال دارد، 
ببین تصمیم برای 
افزایش آن، 

چه خطراتی را به دنبال خواهد داش��ت! دهانت 
را هم ببند رگ به رگ نشود تا مرحله آخر کلی 

مونده!

مرحله هفتم: افزایش قیمت ها
شاید فکرکنید این همان مرحله دو یا ِشش است 
که ُخب کامالً اشتباه می کنید! این مرحله هفت 

است!

مرحله هشتم: زنوناوین!
ای��ن مرحل��ه اص��الً مهم نیس��ت ول��ی خیلی 
ک��ه  اقتصاددان��ان  از  یک��ی  تأثیرگذاراس��ت! 
فکش خس��ته ش��ده، در ی��ک اق��دام ناگهانی 
می پرس��د: آخه چرا! و مسئول مربوطه با لبخند 
می گوید:»زنوناوین« ی��ک »هه« و چند صدای 

دیگر...

مرحله نهم: شب یلدا
طبیعی اس��ت که فرارسیدن این شب ُکهن، که 
در س��نت های ما ایرانیان جایگاه وی��ژه ای دارد، 
هم��ه را روانه بازارها می کند و بازار به این اتفاق 
طبیعی، واکنش طبیعی نش��ان داده، قیمت ها 
افزای��ش می یابد. آن قدر واضح اس��ت که حتی 

دهان اقتصاددانان هم باز نمی ماند!

مرحله دهم: شب عید
رجوع کنید به مرحله نهم!

مرحله یازدهم: اقدام به افزایش حقوق
شب بدبختی، شب عزای هیات دولت، شب وای 
چه کنم وای چه کنم، شب تخلیه خزائن بانکی، 
شب سیاه، شب سرد، شبی که ماه را توان تابیدن 
نیست، ش��ب تراویدن مهتاب، شب درخشیدن 
شب تاب، شبی که شب عشق نیست و قصه درد 
را برای فردا نمی گذاریم. شب مهتاب هم نیست 
و ن��ه طبیب مان را می خواهیم نه رقیب مان و نه 

هیچ مان را... ول مان کنید، ای بابا!

مرحل�ه آخ�ر:  واكنش طبیعی ب�ازار به 
افزایش حقوق

البد توقع داری��د حاال که حقوقتان 
زیاد ش��ده، قیمت ها ثابت بماند؟ نه 
عم��و! این حرف ها نیس��ت! خیلی هم اگر 
ادعایت می ش��ود، پش��ت چهار سوق کوچیک 

بازار منتظرت هستم! دهانت را هم ببند، مگس 
نره توش!

مگس َنره توش

رسول شاكرین

بن��ده نماین��ده  اتحادیه جامع��ه   انجمن 
سازمان دانش��جویان هس��تم ولي امروز 
می خواهم به عنوان فرزن��دی از فرزندان 

همین معلمان،کارگران، معدنچیان...
)آقای مسئول دلتنگ عراقچی می شود و 
به او پیامک می دهد: امش��ب به یاد اکبر 
بیا اکبرجوجه می زنیم مهمون من، حرفم 

نباشه!(
...رانندگان و لبوفروشان میهنم...

)در حالیک��ه لبهای��ش را غنچه می کند 
میگوی��د: لب��ووو... لب��ووو... و دلش غنج 

می رود(
...که شناسنامه و کارت دانشجویی دارند...

)جمعیت سوت و کف میزند(
...چه تفاوتی بین آنهایی که پای این انقالب 
با هفتصدهزارتومان حقوق ایس��تاده اند با 

صاحبان فیشهای نجومی...
)دس��ت در جیب می کند و صورتحساب 
هفتصدهزارتومانی شام دیشب را زیر میز 

می اندازد(
...دزد بیت المال را ذخیره انقالب نامیده...

ول ُكِن چي، اتصالي كرده!
)پیامک عراقچی روی صفحه می آید: داریم 
با تخت روانچی و کرباس��چی فیلم هندی 
می بینیم، س��وز به دلت! - ایموجی زبون 

درازی-(
... اگر پرداخت یارانه مصیبت عظمی است، 

تکرار می کنم...
)در دلش تَک��رار می کند: بدم بکننش تو 

گونی(
... قطاری که روی ریل بی تدبیری در حال 

حرکت ...
)آرنجش را در پهلوی بغل دستی اش فرو 
می برد: یادت باشه درس دهقان فداکار رو 
هم مثل حسین فهمیده از کتاب درسی 

حذف کنیم(
...که مسافران قطار بیمه بوده اند ...

)برای دومین بار آرنجش را در پهلوی بغل 
دستی فرو می برد و میگوید: این اسمش 

چی بود؟(
... مردم پول بیمه را به شما باز می گردانند، 

اما اشک هایشان...
)اش��ک در چش��مانش جمع ش��ده، به 
عکس سه نفری عراقچی و تخت روانچی 
و کرباس��چی در حال لیس��یدن آبنبات 
قیچی نگاه مي کند و ریپالی می زند: 
کوفتتون بشه مفت خورا - ایموجی 

عصباني + ایموجی اشک دار-(
... و اما برجام که برایمان آبنبات 

قیچی هم...
)میکروف��ن را روش��ن می کند و 

ُویس مي فرستد: ...(

سارا شایسته

گزارش مراسم روز دانشجو در یکی از شهرهای ایران با حضور یکی از مسئولین

سالم. من در یک بانک ایرانی در هامبورگ كار 
می كنم. شركت مخابرات آلمان خطوط تلفن و 
اینترنت بانک های ایرانی مستقر در این كشور 
را قط�ع كرده. كامال بی دلیل. با شركت ش�ان 
تماس گرفتیم، می گویند از ترس تحریم های 
آمریکاس�ت و تازه آمریکا هم تش�کر كرده. 

لطفا راهنمایی كنید چه كار كنیم؟

پاسخ های مردم
+ عیبی نداره. شما هم برای انتقام وام 5 میلیونی 
ب��ا بهره 24 درصد با س��ه ضامن معتبر بدین به 

آلمانیا بخندیم.
 MOKHLESE برو تو آپش��ن آلمان، تیک +

USA رو بردار، درست میشه.
+ اینترنت قطع ش��ده؟ ایرانی نیس��تی اگه نگی 

همین سوال رو چطور فرستادی!
+ برو خدا رو ش��کر کن قطع فاحش نشده. اون 

وقت چیکار می خواستی بکنی.
+ داداش م��ن یه چک از جان ک��ری دارم. االن 

امضاش تضمینه؟ بیام بگیرم؟
+ بی دلی��ل؟ زنگ بزن عل��ی مطهری یه دالیلی 
برات میاره به عقل جن هم نمی رسه. منم اولش 

باورم نمی شد.
+ ح��اال که ن��ت نداری��ن بش��ینین دورهم برا 
ارش��د بخونین، به خدا تو همون آلمان پذیرش 

می گیرین.
+ چهار تا حرف انگلیس��ی بزاری��د کنار هم 2۰ 
دقیقه ای تصویب کنید، حله. مثال اخ تف اف تی.

+ ح��اال اگه اعلیحضرت زنده بود، همه آلمان رو 
می خرید می انداخت تو تنور.

محمد كوره پز

پيج 
مشکالت 

بانکی!

محمدحسین مهدویان

حيِف موشک 
برای حيفا!!

حیف موشک برای حیفا نیست؟
میرود چون به باد با پُف ما

یعنی اصال تمام اسرائیل
می شود غرق داخل تف ما

تورقوز آباد را که لو دادند
صنعت هسته ای ما ترکید

چرت و پرت نتانیاهو بود
عامل اصلی توقف ما

در یمن قتل عام شد اما
این بشر یک کالم حرف نزد

تا در ایران سگی سقط شد، گفت:
هست این مایه  تاسف ما

در همین چند سال آینده
با همین قاسم سلیمانی

در فلسطین تمام شهرک ها
در می آیند در تصرف ما

حرف ها و نکات ارزشمند
داخل شعر ما فراوان است

البته قافیه کمی سخت است
و شده باعث تکلف ما

پس عوض می کنیم قافیه را
شعرم از انتقاد پر شده است

خفه شد شعر توی این خفقان
قافیه بعد از این ترور شده است

داعش و طالبان که جای خودش
تازگی ها همین سعودی نیز

سر بریدن نکرده ارضایش
پا و انگشت و گوش بُر شده است

در همان کشوری که حکامش
بس که با فهم و با کماالتند

سال ها هی به شکل موروثی
شتری وارث شتر شده است

یک نفر مفت می خورد آن ور
یک نفر تیر می خورد این ور

پهن شد سفره حقوق بشر
کل دنیا بخور بخور شده است

مثال پادشاه آل سعود
بچگی عین مارمولک بود

مردک الشخور صفت حاال
هیکلش مثل دایناسور شده است

کاش دنیای ما ری ست بشود
زندگی مان  پر از ارور شده است

ترامپ با انتش��ار یک توییت از خود تش��کر و 
قدردانی ک��رد و بار دیگر در ص��در اخبار قرار 
گرف��ت. برخی کارشناس��ان IT گفته اند: وی 
در پی نوش��تی که برای عده معدودی نمایش 
داده می شد، افزود: چرا ملت من برایم هشتگ 
»مچکری��م« ترند نمی کنند؟ )دوتا س��یمبل 
گریه( که حسادت آشکارش را نسبت به رئیس 

جمهور ایران نشان می داد.
روانشناسان عقیده دارند این حرکات وی ریشه 
در عقده های کودکی اش داش��ته است و گفته 
ش��ده: بروید خدایتان را شکر کنید، که با یک 
توییت تمامش کرده و برای خودش مرخصی 

تشویقی، لوح تقدیر یا مدال افتخار نزده است.
به گزارش یک منبع آگاه، هفته  گذشته نیز روان 
پزشک خانوادگی ترامپ که اتفاقا خواست نامش 
فاش شود، از بخش��ی از این عقده های درونی 
پرده برداشت. وی گفت: بااینکه والدینش نامش 
را دونالدجان گذاشتند، تا برایش احتراِم زوری 
بخرند، اما همه  بچه محل ها او را هوی دونالد، 
کلّه خر، هی دون��ی و... صدا می زدند. او که در 
طول روز تنش های زیادی را متحمل می شد، 
شب هنگام سعی در جبران این کمبودها داشت 
و در خواب از خود به خاطر تمام پاس گل هایی 
که اش��تباهاً به س��مت دروازه خودی می داد، 
تش��کر می کرد، تا تمام »ِشت! خاک تو ِهدت 
کلّه زرد«! را فراموش کند. اما وقتی فریاد می زد 
تنک��س دونالدجان و از خواب می پرید، با نوای 
ش��ات آپ جان! که از جای جای کاخشان به 

گوش می رسید، دوباره به خواب می رفت. 
گفته می ش��و د این عادت بد هنوز در وی باقی 
مانده و علت اصلی جدایی همسرانش از او نیز 

همین بوده است.

فاطمه غنی

جان ما 
جان اونا

این دانش��جویان معموال پنج تاریخ تول��د دارند، یکی که تاریخ 

تولد شناسنامه ای آن هاست، یکی سال اول دانشگاه، یکی سال 

دوم، دیگری سال سوم و آخرین تولدشان مربوط به سال چهارم 

دانش��گاه اس��ت! نرخ اعجاب و حیرت در میان این دانشجویان 

بسیار باال بوده و بیماری معروفی به نام حیرتیسم در این گونه 

فراگیر است. در پایان چهارسال، یا این گونه لباس دران از دانشگاه 

خالص می شوند یا دانشگاه از حیرت آن ها، جامه دران می شود!

درس��ت است که این گونه از دانشجو، همواره تاریخ 
م��ی خواند، ولی قرار نیس��ت تاریخ تولد س��وگلی 
دویست و یکم فتحعلی ش��اه را بداند! مسخره ترین 
شوخی ای که می توان با این گونه دانشجو کرد این 
است که از وی بپرسید:»راستی فالنی، امروز چندمه؟ 

مگه تو تاریخ نخوندی؟ هارهارهار!«.

یک عدد دانشجوی خسته که از انسان ها 
دل  خوش��ی ندارد، بهتری��ن تفریح او این 
اس��ت که بگوید پزشکم و وقتی که یکی 
دامپزشک است!از او درخواس��ت معاینه ک��رد، رو کند که 

نصف عمر این موجود، صرف این می شود 

ک��ه ثابت کند کارش وص��ل کردن پریز و 

کلید برق نیست و کارهای مهمتر از این ها 

از او بر می آید. معموالً افراد با موی فرفری 

بیشتر در این رشته دیده می شوند!

ی��ک عدد دانش��جوی خس��ته که ن��ه دل  خوش��ی از 
سیاستمداران دارد و نه دل  خوشی از زمانه. بعضی از آن ها 
همواره در بوس��تان کنار دانشکده، به مجسمه فردوسی 
خیره شده اند و کاله نقاب دار و پالتوی بلند از شاخصه مهم 
شناسایی آن هاست. اکثر آن ها در فکر نگار پریشان زلفی 
هستند که قرار است یک عمر برایشان عاشقانه بسراید، اما 

این نگار هیچوقت جزوه هایش نمی ریزد.

دانشجویی که مفهوم انتزاعی کاله فارغ التحصیلی را به 

ذهن متبادر می کند. خیلی از علوم انسانی ها می توانستند 

این رشته را بخوانند ولی به خاطر آلرژی به دادگاه و دادسرا 

این درس را نخوانده اند. وی باید همواره به دوروبری هایش 

قانون مدني، آموزش دهد.راه ه��ای گرفتن طلب یا فرار از بدهکاری را با اس��تناد به 

انسان س��تمدیده ای است که بس��یار درس می خواند 

تا دانش��گاه علوم پزشکی قبول ش��ود، وی بعد از قبول 

ش��دن، میان برزخ وزارت علوم و وزارت بهداش��ت گیر 

کرده، ضمن این که از فالن دوس��تش که در دانش��گاه 

آزاد، آبیاری گیاهان دریایی خوانده عقب می ماند، در آخر 

هم به همان پنج هزار پزشک بیکار معروف می پیوندد.

گونه ای دیگر از دانش��جوی 
مش��غول ب��ه تحصی��ل در 
دانش��گاه علوم پزشکی که 
پیتزا پیراشکی معرب اسم 
اوست، به دلیل این که وی 
نمی خواه��د به سرنوش��ت 
آن پن��ج هزار نف��ر معروف 
بپیون��دد، به ف��روش پیتزا 

پیراشکی رو می آورد.

نصف عم��ر این موجود هم 
صرف این می ش��ود که به 
هم��ه ثاب��ت کند س��قوط 
پالس��کو و نوس��ان قیمت 
شن و س��یمان ربطی به او 
ندارد. این موجود هیچ دل 
خوش��ی از درس مقاوم��ت 
مصالح نداش��ته و در پایان 
قرابت عجیبی بین خودش 
و کار فرهنگی در دانش��گاه 

می بیند.

دانشجوهای برخی از رشته ها را بیشتر بشناسیم!

طرح دورزني!

شناسنامه  المثنی
بعضی از مسئوالن برای اینکه فرزندشان از 

خدمت به مردم جا نماند، فامیل خودشان یا فامیل 
فرزندشان را عوض می کنند. در این صورت، هیچ وقت 

شامل این طرح ممنوعیت انتصابات اقوام درجه یک و دو نمی 
شوند و هر کجا بخواهند می توانند اقوام شان را از درجه یک تا 

هرچندتا استخدام کنند.

حق الزحمه
 اصاًل بعضی مسئوالن نیازی به انتصاب 

رسمي اقوام خود ندارند و می توانند اقوامشان را در 
هر جا که می خواهند به صورت قراردادی به کار بگیرند. 

یعنی حقوق یک فرد رسمي را به یک فرد قراردادی بدهند. 
اینطوری نه سیخ می سوزد نه کباب! نه قانونی دور زده شده و نه 

اقوام بیکار می مانند!

آلزایمر
 بعضی از مسئوالن ممکن است برای مدتی دچار 

آلزایمر شوند.  یعنی خودجوش به دکتر مراجعه کرده 
و به دکتر می گویند من را آلزایمری کن! دفترچه بیمه 

شان را هم می دهند تا دکتر برایشان قرص تجویز کند تا اگر 
مجلس این طرح را به تصویب رساند و نظارت ها شروع شد، 
دفترچه  بیمه را نشان بدهند و از هرگونه نسبتی با هرکسی 
اظهار بی اطالعی کنند. در عین حال، هر قوم و خویشی را 

که دوست داشتند، استخدام کنند. 

طرح ممنوعیت انتصاب اقوام درجه یک و دو مسئوالن به مشاغل دولتی، در مجلس تدوین 
شده است. عده ای در تالشند این طرح به تصویب نرسد. البته عده ای هم در فکرند كه 
چطور این طرح را دور بزنند. براي این عده اخیر، به چند مورد راه دور زدن قانون مذكور 

اشاره می كنیم.

گونه ای اس��ت از ش��اخه خانه به دوشان؛ این 
گون��ه تنها بومی طبقه نس��بتا ضعیف جامعه 
اس��ت. فص��ل مهاج��رت این گون��ه هم زمان 
ب��ا افزای��ش اجاره به��ا، ازدواج بچ��ه صاحب 
خان��ه، افزایش ت��ورم و کافی نب��ودن حقوق 
بازنشستگی مالک گزارش شده است. سازمان 
سیاس��ت گذاری مربوطه ب��رای جلوگیری از 

انقراض این گونه، راهکارهای زیر را ارائه داد.

1- مش��کل مس��کن بخص��وص ب��رای گونه 
انس��ان های مس��تاجر: آن خان��ه به دوش��ان 
خودش��ون غم س��یالب ندارند ما چرا داشته 

باشیم خب؟

2-گرانی مصال��ح: بابا مگ��ه بچگیاتون خونه 
نساختید؟ چطور ممکنه؟ سر وته مصالح دوتا 
بالش و یک صندلی و یک چادره دیگه؛ سخت 

نگیرید.

۳-تعطیلی ساخت مسکن)سازمان اعالم کرد 
به پنج سال دیگر برای همفکری نیاز دارد پس 

عجالتا ارجاع به راهکار اول(.

4-مهاجرت ه��ای مک��رر: داری��م طب��ق ذات 
تنوع طلبیتون عمل می کنی��م. بعد هی بگید 

ما بدیم!

الزم به ذکر است سازمان پس از ارائه راهکار، 
ف��رم مرخصی طوالنی را پر کرده و هم اکنون 
در دش��ت های زیبای جنوب ش��هر مش��غول 
تماش��ای کوچ پرندگان مهاجر و انس��ان های 

مستاجر به اطراف شهر می باشد.

نرجس سادات یزدگردي

گونه انسانی 
مهاجر

چگونه از انقراض گونه های نادر جلوگیری كنیم؟

- كلیات
نام برنامه: نام برنامه حتماً باید هم نام با یکی از 
برنامه های آنوری باشد، البته با رعایت احترام. 
مثالً در اسم برنامه نباید از ضمیر “تو” استفاده 
شود، عیب است، زش��ت است، قباحت دارد 

حتی! باید بگویید: شما
مدت زمان برنام�ه: این بازه خیلی خیلی باز 
بوده و بس��تگی به تعدد نسبت های فامیلی 
گروه برنامه ساز با مسئولین در مقیاس فامیل 
ب��ر ثانیه، قطر ُدم تهیه کننده و تعداد قلب و 

بوس و الو زیر عکس فیتنس مجری دارد.

- اهداف
- تسویه حساب مالی بدهی های تهیه کننده در 

پروژه قبلی سینمایی اش
- تسویه حساب غیرمالی با کسانی که در مورد 
موقعیت جغرافیای چشم و ابروی تیم برنامه ساز 

نظر داده اند

- ملزومات اجرایی
1. مجری: به فردی گفته می ش��ود که قادر به 
خریدن بیش از 2۰ دست کت و شلوار در یک 

سال باشد.

شرایط ظاهری  
- بینی عمل شده با کمترین شعاع سوراخ بینی
- ابروهای نازک برای آقایان و ابروهای ضخیم 

برای بانوان
- دور بازوی آقایان مس��اوی با دور کمر بانوان 

یا برعکس
- قابلیت ب��از کردن دهان ت��ا خرتالق جهت 

برنامه به مقدار الزم
ده��ان دره با امکان قابل رؤی��ت بودن لرزش زبان 

کوچک 
- فاقد س��تون فق��رات و عدم توانای��ی در صاف 

نشستن

معلومات
- آشنایی با انواع کلمات چارواداری

- تسلط کامل به زبان انگلیس��ی در حد “اوکی” 
و “اوه لَه لَه”

2. اتاق فکر:  
اتاق فکر به تیم محتوایی برنامه گفته می شود. 
این تیم متش��کل از اعضای ثابت ش��امل: اسی 
سگ دست، هوشنگ جگر سوخته، فریبا تیزی، 
سیا پاش��نه کش، و اعضای غیر ثابت شامل هر 

کسی که با مهمان مشکل شخصی دارد، است.

3. تجهیزات:
- نور موضعی برای گرداندن باالی سر میهمان
- کابل برق برای میهمان هایی با مقاومت باال

- گوشتکوب برقی
- جفت پا

- کف گرگی

۴. شورای عالی اعتذار)با مسئولیت خیلی خیلی 
محدود(

این بخش صرفاً جنبه تشریفاتی داشته و برای ادامه 
حیات برنامه مفید است. فعالیت شورای اعتذار بعد 
از پایان هر برنامه آغاز شده و شامل معذرت خواهی 
کتبی،  معذرت خواهی ش��فاهی، معذرت خواهی با 
قابلیت تکذیب، معذرت خواهی همراه با زیر میزی، 

معذرت خواهی خشک و... است.

فاطمه سادات محمودیان

الزامات ساخت یک گفت وگوی تلویزیونی

مریم عینعلی

هاچ رایجر


