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همهچیفتوشاپه؛
حتما شما دوست عزیز!
داریوش ناصر

بعد از اینکه اسماعیل خواجویی هفتهی گذشته
موفق شد اکثر تخلفات شهرداری رو تکذیب کنه ،به
زبان بیزبانی به ما فهموند که هر مشکلی که شهرداری
داره ،فتوشاپه! بعدش مدیر اجرایی شرکت فوالد ایرانیان
که خواجویی رو به عنوان الگو انتخاب کرده ،موفق
شد تجمعات چند ده نفرهی کارگران شرکتش رو
تکذیب کنه و ما فهمیدیم این هم فتوشاپ بود .بعدش
محمدرضا عربگویینی که چون با خواجویی قهره،
مدیر اجرایی فوالد ایرانیان رو به عنوان الگو انتخاب
کرده بود ،موفق شد اعتراض مشتریان شرکتش به
عدم تحویل ساختمانها رو تکذیب کنه و بگه اینا
همش سیاسیبازیه و آدمهایی بین معترضان هستن
که اصال جزو مشتریان ما نبودن ،بلکه فتوشاپ بودن!
بعد رییس پدافند غیرعامل کشور که عربگویینی
رو به عنوان الگو انتخاب کرده بود ،عکسهای مربوط
به اعتراضهای کازرون رو فتوشاپ خوند .بعد نوبخت؛
سخنگوی دولت که رییس پدافند غیرعامل رو به عنوان
الگو انتخاب کرده ،گرانیها رو روانی دونست و گفت
که همهی گرانیها به دلیل روانی بودن در تیمارستان
بستری هستن و گرانیهایی که مردم در بازار میبینن،
فتوشاپه! بعد صدا و سیما که نوبخت رو به عنوان الگو
انتخاب کرده بود ،یه دختر رو آورد و ازش اعتراف گرفت
که تمام رقصهایی که انجام داده و فیلمش رو توی
اینستاگرام منتشر کرده ،فتوشاپ بوده و در حقیقت
توی این مدت داشته از بیتالمال اختالس میکرده و

فــوایــد اسـتخر!
هفتهی گذشته سخنتازه گزارشی نوشت در مورد مشکالت
استخرهای سیرجون .ما هم تصمیم گرفتیم این هفته از
مزیتهای استخرها بگیم براتون:
مزیت اول :سرویس بهداشتی!
در شرایطی که در سیرجان با کمبود سرویس بهداشتی
مواجه هستیم و اکثر سرویسهای موجود هم کثیف هستن،
استخرها به خوبی جای خالی سرویسهای بهداشتی رو پر
کردن! من یه بابایی رو میشناسم هر وقت دستشوییش میگیره
مغازهش رو میسپاره به همچراغش و میره بلیت استخر میگیره!
البته همچراغش که آدم تمیزی هست از این کار رفیقش
ناراحته و همیشه بهش میگه :المصب! اونجا استخر عمومیه ،ول
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اینمشتریهایمعترض
حتا همون موقعی که به امید خونه دار
شدن ،ثبتنام کردن هم،
غرض و مرض سیاسی داشتن

اسنادش هم موجوده
میخواین نشون بدم؟

با دادن رشوه به غیورمردان عرصهی نظارت ،خودرو
وارد میکرده!
در این بین با توجه به اینکه صدا و سیمای ایران به
عنوان قطب اثرگذار رسانهای دنیا و سایر نقاط کهکشان
راه شیری شناخته میشه ،دونالد ترامپ با الگو قرار دادن
صدا و سیمای ایران اعالم کرده که اصال برجام فتوشاپ
بوده و هدف دولت اوباما از مذاکرات دادن تابعیت به
 2500آقازادهی نازنین بوده است! از سوی دیگر یک
منبع ناشناس که دونالد ترامپ رو به عنوان الگو انتخاب
کرده بود ،اعالم کرد که تمام آقازادهها فتوشاپ هستن
و ژن مسووالن ما طوری است که آقازاده ندارن ،فقط
خانمزاده دارن! البته این منبع آگاه بعدا توجیه شد که
اصوال آقازادهها هم از خانمها زاده میشن و بنابراین مثل
هر مرد دیگهای ،هر آقازادهای اصوال یک خانم زاده است
که فقط آپشنهاش فرق میکنه!
به هر حال از اونجا که به نظر میرسه  80میلیون
ایرانی به صورت فتوشاپ شده در یک کشور فتوشاپی
که توسط مسووالن فتوشاپی اداره میشه زندگی میکنن،
نیاز هست که قوانینی پیرامون فتوشاپ داشته باشیم.
یعنی همونطور که جرمهایی مثل توهین به جایگاه
فالن مسوول ،برهم زدن نظم عمومی و نشر اکاذیب با
هدف تشویش افکار عمومی داریم ،باید جرمهایی نظیر
توهین به جایگاه فتوشاپ ،برهم زدن فتوشاپ عمومی
و نشر حقیقت با هدف تشویش فتوشاپ عمومی داشته
باشیم تا خدایی نکرده کسی از فتوشاپ سواستفاده
نکنه!

اقتباس از خبرآنالین

نکن تو مردم! حداقل مثل من یه بطری دلتسر ببر توی استخر،
بگیرش زیر آب و بعد کارتو بکن! تازه بعدا هم اگه یه روز مریض
شدی و نیاز به آزمایش ادرار بود ،الزم نیست خودتو اذیت کنی.
یکی از همین بطریها رو برمیداری و میری آزمایشگاه!
مزیت دوم :ایجاد برادری!
قدیمها یه رسمی توی بعضی کشورها بود به اسم برادری
خونی! یعنی دو نفر که با هم نسبتی نداشتن ،دست خودشون
رو با چاقو میشکافتن و با هم دست میدادن .اختالط خونها
باعث میشد که اون دو تا برادر خونی
بشن .حاال با پیشرفت تکنولوژی دیگه
نیازی نیست واسه برادر شدن با
کسی دستتون رو بشکافین که
خطرناک هم هست و ممکنه
ایدز بگیرین! به جاش
میرین توی استخر و اونجا

برادران  ....میشین!
ِ
یعنی تک و تنها میری توی استخر ،با  200تا براد ِر  .....میای
بیرون!
مزیت سوم :باال رفتن دانش پزشکی!
با توجه به عدم الزام کارت سالمت و نبود پزشک در
استخرها برای معاینهی مراجعان ،یکی از خوبیای استخرها
آشنایی با دانش پزشکی از طریق دیدن زخم و
دمل و زگیل بقیه هست! یعنی
مثال شیرجه میزنی توی آب،
یه مقدار آب ناخواسته میره
توی دهن و دماغ و گوشت!
احساس میکنی مزهش یه
جوریه! سرتو میاری باال و
نگاه میکنی میبینی بغلیت
داره جوش چرکیشو میترکونه!

شعـرطنـز

های نرقص ،
کارِ سیاسی نکن

های نرقـــص ،چشم بخشکید ِقر
ساز نزن ،باش نده خویــــش جر
ژلــــف نپوش ،ژیلتو بنداز دور
ِ
حـــــرف زور
ژل نزن و گوش بده
ِ
های نرقـــص ،کار سیاسـی نکن
به امنیـــت ،تو ناسپاسی نکن
وای مبادا که تو سرخوش بشـــی
ِ
عرق کشمشی
ای کـــه اسیر
گشــته غنیمت همهی تاک تو
اصل شده حاشیهی چاک تــــو!
چیــز نفهم  ،این سخن عنوان کنم
ِ
نافهمی انســـان کنم
خواهش
الل شــدی کور شدی کر شدی
دیــرزمانیست کـه تو خر شـدی

همین موضوع باب آشنایی رو فراهم میکنه و با سواالتی که
میپرسی ،اطالعات پزشکیت افزایش پیدا میکنه!
مزیت چهارم :تغییر رنگ پوست به طور مجانی!
توضیح خاصی نداره! فقط اینکه با هر رنگ پوستی که
بری توی استخر ،با رنگ پوست زرد بیرون میای .برای کسب
اطالعات بیشتر به مزیت شمارهی دوم مراجعه کنین!
مزیت پنجم :صرفهجویی در مصرف آب!
دیده شده بعضی همشهریان عالوه بر اینکه وقتی بدنشون
کثیف هست میرن استخر تا تمیز بشن ،لباس چرکهاشون رو
هم میبرن استخر تا اونجا لب استخر بشورن که همین اقدام
پسندیده باعث صرفهجویی در مصرف  10هزار لیتر آب شده!
توضیح ضروری :حوضچهی کلر که قبل از استخر قرار داره،
نکتهی انحرافی هست و اگه پاتون رو توش بذارین یا قبل از
ورود به استخر دوش بگیرین ،گِیم ا ُ ِور شده و مرحلهی استخر
رو میسوزین و باید از اول بازی کنین!

به یه جایی رسیدیم که وقتی میرقصیم هم
فعالیت سیاسی کردیم

آگهي مزايده امالك تمليكي پست بانك (شماره يك نوبت دوم )
مديريت شعب استان كرمان

پست بانك استان کرمان قصد دارد دو رقبه امالك تمليكي را از طريق
مزايده عمومي يك مرحله اي برمبناي قيمت كارشناسي به صورت نقد و
اقساط به شرح ذيل به فروش رساند.
متقاضيان جهت شركت در مزايده مي توانند به آدرس  WWW.setadiran.irسامانه تداركات الكترونيك دولت مراجعه نمايند .
امالک با وضعیت موجود به فروش خواهد رسیدمهلت بازديد از ساعت  8:30الي  13از تاريخ  97/4/21تا تاريخ 97/5/4مهلت ارائه پيشنهاد ازتاريخ 97/4/21تا تاریخ  97/5/6تا ساعت 13زمان بازگشايي پاكات  :مورخ  97/5/7ساعت 8زمان اعالم برنده مزايده  :تاريخ  97/5/7ساعت 13هر متقاضي بايستي مبلغ  5درصد قيمت پايه اعالم شده مربوط به ملك مد نظر را به عنوان سپرده شركت در مزايده ونیز مبلغ
 150.000ريال بابت خريد اسناد مزايده را به صورت جداگانه به حساب شماره  23862040019033334301به نام تنخواه
گردان امور مالي در يكي از شعب بانك واريز و فيش هاي واريزي را اسكن و بهمراه ساير مستندات در سامانه تداركات الكترونيك
دولت بارگذاري نموده و اصل فيش را در مهلت مقرر به دبيرخانه كميسيون معامالت (دايره مالي بانك) تحويل نمايد (.ضمنا تائید
اصالت هویتی متقاضی توسط مراکز تعیین شده در سامانه تداركات الكترونيك دولت الزامی است)
هزينه آگهي و هزینه ارزيابي كارشناسي قيمت هر ملك بر عهده برنده مزايده است
نحوه دريافت ثمن معامله پس از اعالم برنده و همزمان با انعقاد قرارداد به شرح ذيل است
 20درصد نقد الباقي اقساط سه ساله با سود 18درصد
چنانچه قیمت پیشنهادی نقد واقساط بیشتر از قیمت پیشنهادی نقد باشد .اولویت با متقاضی قیمت نقد است.
(پیشنهاد نقد در اولویت است)
حداكثر مهلت پرداخت مبلغ پيشنهادي ( 20درصد نقد) يك هفته است.

فرعي از

شهرك

2313

مرواريد

اصلي مفروز

خيابان

از 6327

ایران

بخش 35

كوچه اول

 2فرعي
از 2608
اصلي
بخش 36

سيرجان
مكي آباد
خيابان حمزه
كوچه 21
كوچه شهيد
محمدرضا
ساوه

197/3

24

277

145

مسکونی

مسکونی

*

*

3.538.400.000

2

کرمان

6621

سيرجان

1.802.000.000

1

کرمان

پالک ثبتی

عرصه

اعیان

توضیحات -1:ملک ردیف اول در دو طبقه است که طبقه اول سقف سبک است و متصرف دارد
(که در صورت عقد قرار داد توسط بانک تخلیه خواهد شد)

176.920.000

-

-

شماره

آدرس

متراژ

متراژ

کاربری

تخلیه

متصرف

به ریال

90.100.000

ردیف

نام استان

مشخصات ملک

وضعیت ملک

قیمت پایه

سپرده
نقدی
شرکت در
مزایده
به ریال

