تلخند

afarinesh_ostan@yahoo.com

طنز

w w w . s h a p a r a k d a i l y . i r

از مجموعه قصه هاي تو

آزمون سرتاسري

خريد گوشت از روي كتاب

چهارشنبه 18ارديبهشت 1398شماره 4452سال دوازدهم

»»مهدي طوسي

اگر يك روز خواستيد گوشت بخريد و متوجه شديد قيمتش قبل

از اينكه به قصابي برسيد باالتر رفته چه كار مي كنيد!
 -شما هم باالتر مي رويد!

 -به جايش گوشت مرغ خريده و قرمزش مي كنيد و به منزل تان

تحويل مي دهيد!

 -سعي مي كنيد دفعه بعد كنار قصابي باشيد تا مسير گران شدن

خانه به قصابي را طي نكنيد!

 -خانه تان را كنار قصابي مي سازيد!

 -اصال گوشت را از سبد خريد خانه تان حذف مي كنيد!

 -ب�ه خودت�ان مي قبوالنيد كه گوش�ت نقرس م�ي آورد و خوب

نيست به خاطر گوشت خودتان را آشفته و مريض كنيد!

 -مسير خانه تا قصابي را با تاكسي هاي مجازي مي رويد!

 -مسير خانه تا قصابي را با جت مي رويد!

 -از دون�دگان برن�ده طالي المپيك مي خواهيد با س�رعت بروند

براي تان گوشت بخرند!

-گزينه مسير خانه تا قصابي را با جت مي رويد درست است!

 -گزينه مسير خانه تا قصابي را با جت مي رويد غلط است!

 -گزينه درست توي قصابي است و بايد برويد پيدايش كنيد!

**

اگر يك روز مهمان داشته باشيد و بخواهيد گوشت بخريد اما پول

كافي نداشته باشيد چه كار مي كنيد!؟
 -ماشين تان را مي فروشيد!

 -خانه تان را مي فروشيد!

 -فرش زير پاي تان را مي فروشيد!

 -فرش زير پاي همسايه تان را مي فروشيد!

 -خودتان را به س�كته قلبي مي زنيد تا مهمان تان متاثر ش�ده و

برود خانه شان!

 -از مضرات گوش�ت ب�راي مهمان تان حرف مي زنيد تا درس�ت

كردن اشكنه توسط شما برايش توجيح داشته باشد!

 -النگ�وي زن تان را هم مي توانيد بفروش�يد منتهي بايد بعدش

برويد محضر و جدا بشويد!

 -س�يب زميني سرخ كرده را آنقدر س�رخ مي كنيد تا به سرخي

گوشت در بيايد!

 -همه گزينه ها درست است!

 -همه گزينه ها غلط است!

 همه گزينه هاي درست غلط است! -همه گزينه هاي غلط درست است!

 گزينه درست توي كله پاچه گوسفند است! -گزينه غلطي در بين گزينه ها وجود ندارد!

**

اگر فرزندتان در مورد مزه گوش�ت از ش�ما س�وال ك�رد به او چه

جوابي مي دهيد!؟

 -مي گوييد گوشت مزه پياز مي دهد!

 -مي گوييد گوشت مزه خيار مي دهد!

 -مي گوييد گوشت مزه بدي دارد و تا به حال مزه نكرديد!

 -مي گوييد گوشت مزه هندوانه قرمز را مي دهد!

 -م�ي گوييد به اين دليل كه گوش�ت خيلي ضرر دارد و ش�ما از

مضراتش اطالع داريد لذا نخورديد كه بدانيد چه مزه اي دارد!
 -مي گوييد گوشت بي مزه است!

 -باالخره فرزندتان اس�ت و مي دانيد از چه چيزي بدش مي آيد

لذا از گوشت را با همان مزه اي كه او تمايلي ندارد مقايسه مي كنيد!
 -مي گوييد گوشت مزه تخمه مي دهد!

 -يك چيز ارزان قيمت را پيدا مي كنيد(البته االن پيدا كردن چيز

ارزان كار سختي است!) و گوشت را هم مزه آن مي ناميد!

 -م�ي گوييد گوش�ت م�زه آلودگ�ي هواي ش�هرهاي ب�زرگ را

مي دهد!

 -مي گوييد :گوشت به شدت بد مزه است!

 -مي گوييد :گوش�ت اگر هم مزه داش�ته باش�د دو س�ال يك بار

است!

 -مي گوييد :گوشت داريم تا گوشت ،گوشت هايي كه االن وجود

دارد از مزه و طعم افتاده است!

 -مي گوييد :اگر گوشت مزه داشت كه همه مي خوردند ،نه اينكه

يك تعداد محدودي بخورند!

 -م�ي گوييد گوش�ت مزه خاكي ك�ه از روي فرش ب�ر مي خزيد

مي دهد!

 -همه گزينه ها درست است!

 -همه گزينه ها غلط است!

 -گزين�ه يك چي�ز ارزان قيمت را پيدا م�ي كنيد(البته االن پيدا

كردن چيز ارزان كار س�ختي است!) و گوشت را هم مزه آن مي ناميد

غلط است!

زندگي به شيوه جديد

»»مهدي بيرنگ

درس�ت از روزي كه تصور كردي مي تواني
با شيوه هاي جديد به كارهاي روزمره بپردازي
اتفاق�ات عجيبي توي زندگي ات رخ داد .يادت
هس�ت روز اول ب�ا خودت گفته ب�ودي به جاي
اينك�ه از پله ها يكي يكي بروم پايين و وقتم را
به عنوان كس�ي كه كارهاي مهم ادبي فرهنگي
هنري ورزشي و سياسي انجام مي دهد و طبيعتا
آدم ه�اي فرهنگ�ي هنري ورزش�ي سياس�ي
وقت شان بسيار اهميت دارد ،بگيرم بهتر است
از پله ها بپرم پايين تا هم سريعتر برسم پايين
و هم ش�يوه جديدي را تجربه بكن�م ،اما پايت
شكس�ته است و االن چند روزي است كه آقاي
نويسنده ترجيح مي دهد كه تو با پاي شكسته
توي اتاق باشي و كاري هم براي اين روزهاي تو
انجام نمي دهد!
البته روز اول آمد س�راغت و به تو گفت :تو
با اي�ن ديوانگي هايت من را هم ديوانه كردي!؟
تو نم�ي داني كه هزينه بهداش�ت و درمان هم
مثل هزينه خريد گوش�ت و پي�از و ماكاروني و
خيلي چيزهاي ديگر افزاي�ش پيدا كرده و من
نم�ي توانم از پ�س هزينه هاي تو ب�ر بيايم كه
رفتي و از پله ها خودت را انداختي پايين!؟
و تو كه ترس�يده بودي حرفي نزده بودي و
االن چند روزي اس�ت كه داري درد مي كش�ي
و دم نم�ي زن�ي .آخ�ر مي ترس�ي ك�ه در اين
روزهاي بسيار حس�اس و نگران كننده تو را از
اين س�تون اخ�راج بكند و يكي نف�ر آرام تر را
بياورد!
ب�ا تمام اين اح�وال ترجي�ح دادي كه فعال
حرف�ي نزني و همين ج�ور درد بكش�ي .اما از
جايي كه تو آدمي هس�تي كه يا كاري را شروع
نمي كني و يا اگر ش�روع بكني بايس�تي كه به
پايان برساني تصميم گرفتي كه هر چه سريعتر
بروي و ش�يوه جدي�دي را در زندگي ات تجربه
بكني .تو متوجه شدي كه هميشه بعد از اينكه
از خ�واب بلن�د مي ش�وي مي روي و دس�ت و

صورت�ت را مي ش�ويي و از جايي كه وقتي آدم
از خ�واب بي�دار مي ش�ود هنوز كس�ل و گيج
و خواب آلود اس�ت بايد مدام و پش�ت سر هم
صورتش را آب بزند تا س�ريعتر خواب از سرش
بپرد و اين كار باعث مي ش�ود كه آب بيشتري
هدر برود؛ تو تصمي�م گرفتي كه به جاي اينكه
صبح ها صورتت را بش�ويي ش�ب ها اين كار را
بكني! اين ش�يوه باعث مي ش�ود ب�راي اينكه
خواب از سرت نپرد آب كمتري به صورتت بزني
و در ادامه مصرف آب را هم بياوري پايين و خب
اين خيلي خوب است!
از اي�ن ش�يوه لذت بردي چرا كه احس�اس
ك�ردي آق�اي نويس�نده هم س�اكت اس�ت و
صداي�ش در نم�ي آيد .اص�وال هر وق�ت آقاي
نويس�نده خ�ودش را قاط�ي ماجراه�اي ت�و
نمي كند تو متوجه مي شوي كه اتفاقات دارد به
نفعش رقم مي خورد كه چيزي نمي گويد!
رفته ب�ودي توي فضاي سرش�ار ش�دن از
يك تصميم درست كه احساس كردي اگر قرار
باش�د چند روز به همين شيوه ادامه بدهي و از
اينكه در مصرف آب صرف چويي كردي و شيوه
جديدي را پيدا كردي و به خاطرش سرش�ار از
لذتي ،به س�ر ببري قطعا از مس�ير اصلي خارج
مي ش�وي و تو هم مثل آقاي نويسنده مي روي
توي ركود .لذا تصميم گرفتي كه هر طور ش�ده
راه ديگ�ري هم ب�راي تجربه ه�اي جديد پيدا
بكن�ي كه ه�م خودت ل�ذت ببري و ه�م آقاي
نويسنده!
كمي فكر كرده بودي و به اين نتيجه رسيده
ب�ودي كه يك�ي از بهترين ش�يوه هايي كه مي
تواند به تو در اين زمينه كمك بكند اين اس�ت
ك�ه پنجره اتاق�ت را باز بگذاري! ب�ا خودت كه
خلوت كردي و كمي فكر كردي متوجه ش�دي
كه اين اصال نمي ش�ود .چرا كه تو هي پنجره را
باز مي كني و هي مي بندي و اين باعث مي شود
لوالي در خراب بشود و پنجره فرسوده بشود و
نياز به روغن كاري داش�ته باش�د! از طرفي باز
ماندن پنجره باعث مي شود كه هواي اتاق متاثر

(دورهجديد)

از هواي بيرون باشد!
يك روز اين كار را كردي و تمام ش�ب و روز
پنجره را باز گذاشتي و با پاي شكسته ات چنان
تالش�ي براي باز ماندن پنج�ره كردي كه حد و
نهايت ندارد اما نتيجه اش ورود تعدادي حشره
موذي به داخل اتاقت ش�د و نيز باعث ش�د كه
ه�واي آلوده بيرون به داخل اتاقت هم رس�وخ
كند و همين مس�ئله باعث بشود كه سرفه هاي
ش�ديد هم ب�ه درد پاي�ت اضافه بش�ود و كلي
دردمند بشوي!
آقاي نويس�نده تنها صداي خنده اش بلند
ش�ده بود و تو تصور كرده بودي كه شايد آقاي
نويس�نده از اينك�ه ت�و چني�ن كاري را كردي
خوش�حال اس�ت كه دارد مي خن�دد اما ظاهرا
چني�ن نبود چ�را روز بعد متوجه ش�دي كه او
پنجره را به طور كلي از فضاي داس�تانش حذف
كرده و باعث ش�ده كه اتاقت تاريك بشود و در
تاريكي درد پا بكشي و حرفي نزني!
راه ديگري كه به ذهنت رسيد اين بود كه به
جاي اينكه هر روز در اتاقت را با كليد باز بكني
و زماني را براي اين كار اختصاص بدهي و وقت
گرانق�در خودت را كه به ان�دازه طال مي ارزد را
هدر بدهي ،با كليد باز نكني و در را همين طور
ب�از بگذاري تا هر وقت خواس�تي بروي بيرون،
بروي و هر وقت خواستي بيايي تو بيايي!
با خودت فكر ك�رده بودي كه در اين روزها
كه طال و س�كه اين همه باال رفته و وقت و زمان
هم به ان�دازه طال ارزش دارد بهتر اس�ت كه تا
مي تواني وقتت را ه�در ندهي و به ذخيره طال
اهتمام بورزي تا ش�ايد در آينده نزديك بتواني
مع�دن طاليي نق�ره اي چي�زي ب�راي خودت
احتكار بكني!
خنده هاي آقاي نويس�نده به قدري شديد
ش�ده بود ك�ه تو احس�اس ك�ردي ك�ه ديگر
نم�ي تواني تمركز بكن�ي و راه جدي�دي براي
زندگ�ي ات پي�دا بكني و تريج�ح دادي كه هر
وقت خنده هاي آقاي نويس�نده قطع شد تو به
كارت بپردازي!

شرح عكس
»»شفر :من تعجب مي كنم كه باشگاه استقالل روي چه حسابي من را اخراج كرد و تو را سرمربي استقالل كرد!؟
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»»ابوالقاسم صلح جو

 درهوای استخر ،شنا می کنم در زورخانه!*
 چشم های”عسلی” فرهاد ،نگاه ”شیرین” صادر می کرد!*
 گاهی"نمی کشید" ،خستگی در می کرد ترازویش!*
 برای نشستن ،ایستادن را”خاک”می کنم!*
 درگوش “راست”ام ،دروغ نمی نشیند!*
 برای یک لقمه موش ،گربه ،سگ می دوانید!*
 برای”خوابیدن” ،کتابهائی که”بیدار”ام کرده بودند را آتش زدم!*
زبان کوچک اش ،وقتی زبان”بازی”می کرد!
 داورمی شد ِ*
 برای مهمانی دعا می کنم که خبرش ،پیش از خودش برسد!*
 در اندیشۀ "سیر" شدن ،کتک "می خورد"!*
 لگد به “مرده” ،طلب ام را”زنده”کرد!*
 زخم کهنه ام ،دهان بازکرده به ناسزا!*
 خسته بود ،به دلم نشست!*
 جوان مانده بود“ ،عکس” من!*
 تا قوزک ،درخودم فرورفتم!*
 دکت ِر نابینا ،مریض نمی بیند!*
آدم بی ک ّله ،س ِر دار نمی رود!
 ِ*
 اشتها ندارد ،تلفنی که زنگ "نمی خورد"!*
 با دلم  ،دست می دادم درکودکی!*
 چون درهفت آس�مان ستاره ای نداشت ،خودم برایش چشمکمی زدم!
*
 -طرف دارِ ،داو ِر بی طرف هستم!
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ﺁﮔﻬﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺎﺯﺭﺳﻲ ﻓﻨﻲ ﺻﻨﻌﺖ ﺭﻳﻠﻲ ﺳﺎﺗﺮﺍپ
ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ  251862ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻲ 10102923097
ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻋﺎﺩﻱ ﺑﻄـﻮﺭ ﻓـﻮﻕ ﺍﻟﻌـﺎﺩﻩ
ﻣﻮﺭﺥ  1396/08/15ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ  :ﺍﻋﻀـﺎء ﻫﻴﺌـﺖ
ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺫﻳﻞ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺪﺕ ﻧﺎﻣﺤﺪﻭﺩ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧـﺪ :ﺁﻗـﺎﻱ
ﺣﺴﻴﻦ ﺷﺎﻩ ﻧﻈﺮﻱ ﺛﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﻛﺪﻣﻠﻲ  0050025929ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺭﺋﻴﺲ
ﻫﻴﺌــﺖ ﻣــﺪﻳﺮﻩ ﺁﻗــﺎﻱ ﺳــﻴﺎﻣﻚ ﺳــﺮﺍﺝ ﺍﻛﺒــﺮﻱ ﺑــﺎ ﻛــﺪﻣﻠﻲ
 2141964611ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﻭ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺍﻣﻀـﺎء
ﻛﻠﻴﻪ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺗﻌﻬﺪﺁﻭﺭ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﭼﻚ  ،ﺳﻔﺘﻪ  ،ﺑﺮﺍﺕ  ،ﺑـﺎ
ﺍﻣﻀﺎء ﻣﺸﺘﺮﻙ  2ﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﺍﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌـﺖ ﻣـﺪﻳﺮﻩ ﻫﻤـﺮﺍﻩ ﺑـﺎ ﻣﻬـﺮ
ﺷﺮﻛﺖ ﻭ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻋﺎﺩﻱ ﻭ ﻣﺮﺍﺳﻼﺕ ﺑﺎ ﺍﻣﻀﺎء ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﻳﺎ ﺭﺋﻴﺲ
ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺳـﻨﺎﺩﻭﺍﻣﻼﻙ ﻛﺸـﻮﺭ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒـﺖ
-46ﺩ
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ﺁﮔﻬﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﭘﻴﺸﮕﺎﻣﺎﻥ ﻣﻬﺮ ﻫﻤﺮﺍﻩ
ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ 440738
ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻲ 14003539421

ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻣﻮﺭﺥ 1397/11/23
ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ  - :ﺁﻗﺎﻱ ﺣﻤﻴﺪﺭﺿﺎ ﺧﻠﻌﺘﺒﺮﻱ ﻟﻴﻤـﺎﻛﻲ ﺑـﻪ
ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ  0058276068ﺑﺎ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻣﺒﻠﻎ 250000ﺭﻳﺎﻝ ﺍﺯ ﺻﻨﺪﻭﻕ
ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﺗﻤﺎﻡ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ﺧﻮﺩ ﺍﺯ ﺷﺮﻛﺖ ﺧﺎﺭﺝ ﮔﺮﺩﻳـﺪ- .ﺩﺭ
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﺯ ﻣﺒﻠﻎ  1250000ﺭﻳـﺎﻝ ﺑـﻪ ﻣﺒﻠـﻎ 1000000
ﺭﻳﺎﻝ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺩﺭ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﻓﻮﻕ ﺍﺻـﻼﺡ
ﺷﺪ - .ﻟﻴﺴﺖ ﺷﺮﻛﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻛﺎﻫﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳـﺮ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ:
ﺍﻣﻴﻦ ﻟﺸﻜﺮﻱ ﺑﻪ ﺷـﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠـﻲ  0073470767ﺩﺍﺭﺍﻱ  250000ﺭﻳـﺎﻝ
ﺻﺎﺩﻕ ﻣﺮﺍﺩﻱ ﺑﻪ ﺷـﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠـﻲ 0078677777ﺩﺍﺭﺍﻱ  250000ﺭﻳـﺎﻝ
ﺳﻜﻴﻨﻪ ﻛﺮﻳﻤﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠـﻲ  0067212451ﺩﺍﺭﺍﻱ  250000ﺭﻳـﺎﻝ
ﺳﺠﺎﺩ ﻣﺮﺍﺩﻱ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ  0078854245ﺩﺍﺭﺍﻱ  250000ﺭﻳﺎﻝ
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩﻭﺍﻣﻼﻙ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ
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ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ
ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨ
ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮ
 ،ﻣﺠﺘﻤﻊ
ﻣﺎﺩﻩ ﻣﺮﺑ
ﺍﻣﻴﺮ ﺑﻪ ﺷ
ﺷﺮﻛﺖ
ﺭﻳﺎﻝ ﺑﻪ
ﻓﻮﻕ ﺍﺻ
ﺍﻣﻴﻦ ﻟﺸ
ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣ
212451
276068
ﺩﺍﺭﺍﻱ 0
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ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ
ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨ
ﻋﺒﺪﺍﻻﺣ
ﮔﺮﻓﺖ .
ﻣﺒﻠﻎ 00
000000
ﺍﺯ ﻣﺒﻠﻎ
ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ
ﺍﺯ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ
000000
ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ 0
471101
ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣ
ﺗﺎﺝ ﺑﺪﺭ
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ﺁﮔﻬﻲ
ﺑﺎ

ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨ
ﺗﺼﻤﻴﻤ
58247
ﺻﻨﺪﻭﻕ
0/000
ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ
ﻛﺎﻫﺶ
ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ
ﺷﻤﺎﺭﻩ
ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ
ﻣﺒﻠﻎ00
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛ
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