
شورای شهر تهران به شهرداری یک ماه مهلت داد تا مکان ویژه ای برای تجمعات 
اعتراضی فراهم کند. پس از این خبر، رسانه ها تالش کردند نظرات کارشناسان و 
شخصیت های مختلف را در این باره جویا ش��وند. ولی ما که کارشناس درست و حسابی پیدا نکردیم 
)راستش را بخواهید مثل بعضی از روزنامه نگارها حالش را نداشتیم گزارش تهیه کنیم!( ابتکار به خرج 

دادیم و نظرات اشخاص و نهادها را در این ارتباط حدس زدیم! که در ادامه می خوانید:
 رئیس بی بی سی: شهرداری باید به پیکارجویان هم مکانی بدهد تا پیکارشان را بجویند.

 عضو شورای مرکزی حزب منحلة مشارکت: مکان تجمعات باید طوری باشد که بتوانیم 
از آنجا با حاکمیت چانه زنی کنیم. پیشنهاِد ما بازار تهران است!

 دبیرکل حزب دست و پا شکستة سِرکارگزاران: هر کسی که داوطلب تجمع است باید به 
ما پول بدهد تا اسمش را توی لیست تظاهرات بگذاریم!

 پروفسور زیباقدم: باید در محل تجمعات پرچم ایران به اندازه کافی در اختیار عالقه مندان قرار 
بگیرد تا بتوانند آن را بسوزانند و من سکوت کنم!

 دکتر مهندس مصطفی تاج زاده: پیشنهاد می دهم محل تجمعات در سوریه باشد! چون وظیفه 
ما جلوگیری از سوریه شدن ایران است، حاال اگر سوریه ایران بشود مانعی ندارد. 

 خواس�تگار مریم رجوی: مریم جان یک مدتی است مردم ایران را نکشته، دلش گرفته است. 
لطفاً تجمعات را جایی برگزار کنید که مریم جان بتواند چند تا زن و بچه را بکشد حالش خوب شود بلکه 

به من جواب مثبت بدهد!
 بنیامین نتانیاهو: من مخالفم. این کارها بدآموزی دارد. پس فردا فلسطینی ها هم مکان تجمع 
درست می کنند کار ما درمیاد! نکنید این کار را. حاال اگر هم خواستید بکنید فقط مردهای باالی 50 

سال را راه بدهید!
 دونالد ترامپ: ما از م��ردم ایران فقط کف خیابان حمایت می کنیم، ن��ه جاهای دیگر! ولی تنها 
کمکی که می توانیم بکنیم این است که برجام را به تعداد کافی کپی بگیریم و در اختیار آشوبگران قرار 

دهیم تا پاره اش کنند!
 مایک پنس، معاون ترامپ: خسته شدم از دس��ت این بچه! یک سال است کارم شده این که 
صبح به صبح یک طرف برجام را بدهد دست من و یک طرفش را دست تیلرسون، بگوید بکشید تا پاره 
بشه! تا شب زور می زنیم اما نمی شود. دوباره فردا روز از نو روزی از نو. اصاًل من استعفا می دهم! حیف 

من نیست با این موهای اتوکشیده معاون این موقشنگ باشم؟!
 نیکی هیلی، نماینده امریکا در سازمان ملل: اگر مکان تجمعات داخل طرح ترافیک باشد ما 

درخواست نشست اضطراری شورای امنیت را می دهیم!
 ملک سلمان، شاه سعودی: آهای! اون ایزی الیف منو کجا گذاشتید؟!!

 محمد بن سلمان: بابا جان! آرام باش آبرومون رفت! ما هم می خواهیم چند تا مکان تجمع برای 
معترضین در عربس��تان بس��ازیم، چون خیلی به معترضین اهمیت می دهیم. به خاطر همین دستور 
دادم چند تا زندان بزرگ و جادار ساخته شود چون به نظر من بهترین جا برای تجمع معترضین زندان 

است!
 ادمین آمدنیوز: آموزش ساختن کوکتل مولوتف را جهت اس��تفاده مجاز در تجمعات قانونی در 

کانال ما بخوانید!
 اغتشاشگر بازداشت شده: خیلی طرح خوبی است، فقط لطفاً چند تا بانک و ایستگاه اتوبوس هم 

توی مکان تجمع بگذارید که ما بتوانیم به طور قانونی اموال عمومی را تخریب کنیم!
 مدیر سایفون: من موافقم، به شرطی که تلگرام را کماکان فیلتر کنید!
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صاحبنظران درباره مکان تجمعات اعتراضی چه می گویند؟

 امریکا: اگر توی طرح ترافیک باشد می رویم شورای امنیت
 اغتشاشگران: چند تا بانک هم توی مکان تجمع بسازید!

تظاهراتصاحبخانهمیشود

وام ازدواج از 10 میلیون به 15 میلی��ون تومان افزایش پیدا 
می کند. بعضی ها از ش��نیدن این خبر خوشحال شدند، اما از 
آنجایی که قدیمی ها گفته اند آخر هر خنده، گریه اس��ت، م��ا به آنچه که بعد از 

خوشحالی اولیه از این خبر ذهنمان را مشغول کرد پرداخته ایم!
اول فواید وام ازدواج را برمی شمریم تا خدای ناکرده اجحافی در حق این موجود 

عزیز نکرده باشیم.

 وام ازدواج به درِد نگرفتن می خورد!
وام ازدواج به چند درد می خورد. اول از همه به درِد نگرفتن! یعنی بهترین کاری 
که شما در قبال وام ازدواج می توانید بکنید این است که اصاًل سمتش نروید چون 
اگر بروید عواقب دارد. از جمله اینکه چندین جفت کفش را از دست می دهید، از 
بس که بین بانک و سایر مراکز وادار به پیاده روی می شوید! بعدش اینکه ممکن 
است ُمچ درد بگیرید از بس که فرم پر می کنید! اساساً خوِد مراجعه بیش از حد به 
بانک عوارضی دارد؛ مثاًل آنجا ممکن است چشمتان به کسانی بخورد که دارند 
وام های مبسوطی می گیرند. آنچنان که اگر رقمش را ببینید خیال می کنید فرد 

مذکور چند هزارتا وام ازدواج را همزمان گرفته است!
البته خوب که فکرش را بکنید می فهمید از نظر مایی که داریم در مذمت وام ازدواج 
قلم می زنیم، آن آقایی که وام کالن می گیرد خیلی هم کار خوبی می کند! چون باعث 

می شود صندوق بانک زود خالی شود تا یک عده کمتر در هچل وام ازدواج بیفتند!

 با وام ازدواج مشکالت را فراموش کنید!
داشتیم از فواید وام ازدواج می گفتیم؛ مهم ترین فایده اش این است که در روزهای 
اوِل زندگی مشترک، سرتان گرم می شود! در نتیجه دغدغه های دیگِر ازدواج را 

موقتاً فراموش می کنید!
برای درآمدن از بیکاری هم مفید اس��ت. ش��مایی که ازدواج کرده ای اما شغل 
نداری، چه چیزی بهتر از این که صبح علی الطلوع از خانه بیرون بزنی و بعدازظهر 
خسته و کوفته برگردی؟ می دانی همین موضوع چقدر در تحکیم روابط زن و 

شوهر تأثیر دارد؟!

 رابطه آمار بیکاری با وام ازدواج
یک حکمتی پشت وام ازدواج هست که بسیار ظریف و دقیق است. وام ازدواج 
پدیده ای است که جواِن بیکار را به جواِن بیکاِر بدهکار تبدیل می کند! اواًل این 
در نوع خودش یک پیشرفت و حرکت رو به جلو محسوب می شود. ثانیًا فلسفة 
این اقدام حکیمانه این است که جواِن بیکار انگیزه پیدا کند که برود دنبال کار! 
بزرگترهای ما این برنامه را چیده اند تا جواِن مزب��ور، اگر تا  پیش از گرفتن وام 
به نوعی تنبلی می کرده و از زیر کار درمی رفته، حاال مجبور شود کار پیدا کند و 
قسطش را بدهد! در نتیجه هر چقدر مبلغ وام افزایش پیدا کند، همِت جوانان ما 

بیشتر می شود و متعاقباً بیکاری کمتر خواهد شد!

 تاالرداران: موافقیم!
بعضی ها از جمله خ��وِد ما با این افزای��ش بی رویه)!( مبل��غ وام ازدواج مخالف 
هس��تند. اما حرف که فقط حرف ما نیس��ت. اتفاقًا بعضی ها که دستشان توی 
کار است کاماًل موافق هس��تند و بلکه می گویند باید بیشتر هم بشود. منظورم 
صاحبان محترم سالن های مراسم و هتل ها هستند! طبق بررسی های خاله زنکی 
کارشناس��اِن ما، قریب به اتفاِق مبلغ وام ازدواج، خرِج برگزاری جشن عروسی 
می شود که زحمتش به گردن تاالرداران خدوم است! آن هایی که نرخ دستشان 

است می دانند که االن برگزاری یک جشن متوسط )نه از آن هایی که مال از ما 
بهتران است و نه آن هایی که قناعت پیش��ه می کنند( حدود 30 میلیون تومان 
آب می خورد که دقیقًا با مبلغ مجم��وع وام ازدواج های عروس و داماد مطابقت 
دارد! پس مشخص است که در این زمینه هم مسئوالن گرامی، کاِر کارشناسی 

کرده اند تا مبلغ را مشخص بنمایند!

 حمله جوانان برای ازدواج به خاطر وام!
من نگرانم با افزایش وام ازدواج، ناگهان س��یل تقاضاها در اثر اشتیاق جوانان 
به مزدوج شدن به بانک ها سرازیر ش��ود و مردم به خاطر این 5 میلیون بیشتر، 
قید همه مشکالت را زده و اس��تخاره در کار خیر را کنار بگذارند! همین االنش 
از وقتی خبر افزایش وام رسانه ای ش��ده، دفترخانه های ثبت ازدواج نوبت های 
عقدش��ان را تا چند ماه آینده رزرو کرده اند! بنابراین بهتر است دولت محترم به 
سرعت فکری بکند و برای پیشگیری از ترویج بیش از حد ازدواج، »ستاد مبارزه 
با ازدواج جوانان« را سریعاً راه اندازی نماید! البته بهتر بود سیاست گذاران از ابتدا 
عواقب چنین اقداماتی را که بیش از حد اثرگذار است در نظر می گرفتند و حداقل 

به صورت پلکانی، یک میلیون یک میلیون وام را زیاد می کردند!
البته دولت دوازدهم قباًل هم ثابت کرده بود که اعتقادی به اقدامات پلکانی ندارد، 
مثل قضیه بنزین و عوارض و حذف یارانه ها. اعتدالیون که این طوری عمل کنند 

وای به حال افراطیون!

 چرا بعضی ها وام ازدواج نگرفتند؟
در سال گذشته حدود 300 هزار نفر از کس��انی که ازدواج کرده اند، وام ازدواج 

نگرفته اند. این اتفاق چه دالیلی می تواند داشته باشد؟
آیا این هموطنان مهربان خواس��ته اند کار خیر انجام دهند و از حقش��ان به نفع 

دیگران بگذرند؟
آیا دنب��ال وام ازدواج رفته اند اما کف��ِش کافی برای طی ک��ردن تمام مراحل 

نداشته اند و ناچار به انصراف شده اند؟!
آیا ازدواجشان قبل از اینکه وامش را بگیرند، زبانم الل به انتها رسیده است؟!

آیا آن افرادی که قباًل وصفشان رفت، در خالی کردن صندوق بانک موفق عمل 
کرده اند و توانسته اند این عده را از وام ازدواج نجات دهند؟!

یا دالیل دیگری داشته است؟ اما هر چه باشد، بدتر از همه وضع آن کسی است 
که ازدواجش در سال اول منجر به طالق شده اما تا سه سال آینده باید قسط وام 
ازدواج را بدهد! اتفاقاً طبق آمار بیشتر طالق ها در سال اول ازدواج رخ می دهد که 

نشان می دهد عده این گونه افراد کم نیست و نگرانی ما هم بی مورد نیست!

 افزایش امید به زندگی تا سر ماه!
با همه این تفاصیل اگر رفتید وام ازدواج 15 میلیون تومانی گرفتید خوشحال باشید، 
چون کسی که قسط دارد خیلی بهتر از کسی است که آه در بساط ندارد! باالخره 

آدمی که هیچ چیز نداشته باشد با آدمی که قرض داشته باشد خیلی فرق دارد!
حداقلش این است که می دانید یک عده یک جایی سر ماه منتظرتان هستند و اگر 

دیر کنید سراغتان را می گیرند! این خودش امید به زندگی را باالتر می برد!
به همین دلیل جا دارد بگوییم: وضعیت مچکریم!

  
این مقال را با بیتی از شاعر ارزنده »ضامن ش��یرازی« که در دفترچه اقساط و 

غزلیات ایشان به چاپ رسیده است به پایان می بریم:
هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به قسط / ثبت است بر جریده هر بانک وام ما !

وام ازدواج با موافقت رئیس جمهور افزایش یافت

فرآیند تبدیل جوان بیکار به جوان بیکار بدهکار!
 با این تصمیمات مؤثر حاال باید جلوی ازدواج بی رویه را بگیریم!

اشتغالزایی به سبک وام ازدواج!

دبیر صفحه:
مسعود دانش منش خانم موالوردی، معاون رئیس جمهور، بعد از مدتی دوری از مصاحبه 

مجدداً وارد گود شده و در گفت وگو با روزنامه ایران این حرف ها را 
زده اند که ما هم ناگزیر جواب داده ایم )دست خودمان که نیست!( :

خیلی از مردم از نقض حقوق شهروندی شکایتی ندارند
ما داریم کاری می کنیم که شکایت کنند!

از طریق فضای مجازی با مشکالت مردم آشنا می شوم
فعالً چون فیلتر است احساس می کنم

مردم مشکلی ندارند!
مردم به عوارض خروج از کشور می گویند جریمه!

بله دیگه، هر کس خربزه بخورد پای لرزش می نشیند 
پشیمانی هم فایده ای ندارد!

مردم اکنون مطالبه گر حقوق خویش هستند
یعنی برای حقوق شهروندی تظاهرات کرده بودند 

ولی اشتباهی شعار اقتصادی دادند!

 راستة بزغالة شاعر!

فیلةگوزِنعصبانی!

@kadkhoda96

بر اس��اس مصوبه جدید کمیس��یون تلفیق مجلس، فروش 
کاالی قاچاق در سال ۹۷ مجاز ش��د! گفته شده که 10 هزار 
میلیارد تومان از منابع حاصله صرف ایجاد ش��غل در کش��ور 

خواهد شد.
طرح خوبی اس��ت! چون پیش��اپیش موفق خواهد شد. حتی 
اگر آن مبلغ صرف اشتغال نش��ود، با این چراغ سبز مجلس، 

قاچاقچیان عزیز مشغول کار می شوند!
بر اس��اس این مصوبه، کااله��ای در اختیار س��ازمان اموال 
تملیکی متشکل از کاالهای قاچاق به حراج گذاشته می شود. 
تصور نکنید مس��ئوالن دارند خالف توصیه رهبری مبنی بر 
لزوم آتش زدن کاالی قاچاق عمل می کنند، چون این کارشان 

همان »آتش زدم به مالم« است که شنیده ایم!

آتش زدم به مالم!

بله خب به هر حال عده ای با فضای مجازی کاسبی 
می کنند، چرا کسب و کارشان را محدود کنیم؟!

نمی توان بی تفاوت بود، باید باتفاوت بود!

گوش��ت گوزن ب��رای الکچری ها ب��ه فروش��گاه های ای��ران می آید. 
تولیدکنندگان قیمت فروش هر کیلوگرم گوشت گوزن را چیزی بین 150 
تا 200 هزار تومان برآورد می کنند و می گویند در برخی کشورهای اروپایی و چین، با هدف 
جلوگیری از شکار، گوزن را به صورت صنعتی پرورش می دهند و حاال قرار است گوشت 

گوزن به ایران هم وارد شود.
بفرمایید! آنقدر گاو و گوس��فندهای خودمان را دس��ت کم گرفتیم و ناشکری کردیم که 
این شد! آنقدر غر زدیم که گوشت گران اس��ت، حاال باید گوزن 200 هزار تومانی بخریم 
و حسرت گوشت 40 هزار تومانی را بخوریم! قبل از این هم خبر آمده بود که گوساله های 
نازپرورده ای در بعضی قصابی های تهران هستند که گوشتشان تا کیلویی ۹00 هزار تومان 
هم به فروش می رسد! گفته بودند گوساله های مذکور از بدو تولد با برنامه وی ژه ای شامل 

ماساژ و موسیقی و رژیم غذایی مخصوص بزرگ می شوند تا گوشتشان لطیف شود!
من یک پسرعمو دارم که دامدار است، از وقتی این خبر را شنیده بزغاله ها و بره هایش را هر 
روز جمع می کند و باهاشان یوگا کار می کند! غذایشان را هم از رستوران ایتالیایی )منوی 
ویژه گیاه خواران!( سفارش می دهد. ضمنًا هر شب برایشان فیلم سینمایی پخش می کند 
که سطح فرهنگ و شعورشان باال برود. پسرعمویم می گوید: »حاال شما مسخره می کنید، 
شش ماه دیگه که این ها را فروختم کیلویی 2 میلیون تومان می فهمید!« شنیدم تازگی ها 

بعضی از بزغاله هایش شعر می گویند!
حاال اینکه گوزن الکچری چه خصوصیاتی دارد خیلی اطالعات موثقی در دست نیست، اما 
بعضی ها می گویند هر چه گوزن عصبانی تر باشد گوشتش خوش طعم تر می شود! به خاطر 

همین به نظر من پرورش گوزن الکچری در ایران 
جواب می دهد، چون گوزن ها وقتی اینجا زندگی 
کنند با دیدن بعض��ی از عملکردها و ش��نیدن 
بعضی از خبرها به حدی عصبانی می ش��وند که 

گوشتشان حس��ابی خوش��مزه و بالفاصله آماده 
خوردن می ش��ود. خود من تصمیم دارم سر ماه با 

پول یارانه ام هر طور شده یک مقدار گوشت 
گوزن بخرم و امتحان کنم!

جا دارد استاد کیمیایی یک »گوزن ها«ی 
دیگر به افتخار ورود ای��ن حیوانات عزیز 

طر بس��ازد و توی فیلم حتمًا از دول��ت محترم به  خا
این گشایش های هر روزه تشکر کند. مثاًل معاون اول را در 
نقش رسول بگذارد با این دیالوگ تاثیرگذار: »ِمردم ایران! 
یادتانه گوشت گوزن نداش��تیم؟! حاال ما براتون گوزن 

آوردیم که کباب کنید! دیگه چی می خواهید؟!«

کانال های ضدانقالب عک��س خبرنگار 
مرحوم روزنامه قدس را به عنوان فردی که در 
اغتشاشات کشته شده منتشر و داستانی با آب و 
تاب هم برایش تعریف کردند! بندگان خدا حتمًا 
سرشان شلوغ بوده دچار اختالل حواس شده اند. 
ولی به عموم مردم توصیه می کنیم در اغتشاش��ات 
مراقب اموات خود باشند که دوباره به 

دست مأموران کشته نشوند!

یکي از روزنامه ها در 
گزارشی 1۷ زیان فیلتر تلگرام را برشمرده 

است. بعضی از این موارد را با توضیحات اضافی 
بازنشر می کنیم.

تیتره��ا از دنیای اقتصاد اس��ت و توضیحات 
از جان��ب خودمان، به ابع��ادی توجه 
کرده ایم ک��ه گزارش نویس محترم 

توجه نکرده بودند:

»تلگرام در خدمت اشتغالزایی«
افراد تا زمانی که شغل مناسب پیدا کنند می توانند در تلگرام 

مشغول باشند!

»تقویت اقتصادمقاومتی با تلگرام«
کمک به تولیداتی نظیر جوک و گی��ف و ویدئو مد نظر بوده، 
همچنین چت های طوالنی مدت که مقاومت انس��ان را باال 

می برد!

»آرشیو اسناد خانواده ها در تلگرام«
بله، خوبی اش هم این اس��ت که خانواده ها خیالش��ان راحت 
است اس��ناد و تصاویر خانوادگی ش��ان در جای مطمئنی )در 
کشور سوئد یا هلند یا روسیه یا باالخره یکی از همین 200 تا 
کشور دنیا ! ( قرار دارد و دست آدم هایی است که از آن استفاده 

مفید می کنند!

»سوءاستفاده باندهای قدرت و ثروت از فیلتر تلگرام«
این هم درست اس��ت، باالخره سوءاستفاده باندهای قدرت و 
ثروت از فیلتر تلگرام خیلی بهتر از سوءاستفاده باندهای قدرت 

و ثروت از خود تلگرام است!

نیاستفاده مفید از اسناد خانواده ها
عبا

ر ش
طاه


