طنزستان
معصومه پاکروان

کارگر نمونه شدن
سخت نيست....
ايد که شما هم ميتوانيد نمونه
تا به حال دقت کرده
هايي که در آزمايشگاهها
شويد؟ البته نه از آن نمونه
نمونهبرداري ميشود از اين نمونههايي که يکدفعه
به طور خودجوش از ميان من و شما بيرون ميآيد.
باز اين هم شد تعبير آن نمونهها...خالصهاش بکنم
ميش���ود اينکه چرا من و تو نتوانيم يک کارگر
نمونه يا کارمند نمونه باشيم!چون بنده هميشه در
هر جايي که حضور داش���تم نيروي نمونه به فتح
نون بودم اما به راهکارهايي رسيدم در اين که شما
مث ً
ال بتوانيد يک کارگر نمونه به کسر نون باشيد...
اول بايد بدانيد که کارگر نمونه شدن اص ً
ال سخت
نيست و فقط راهکار و قلق دارد.
اول از همه الزم است که شما خودتان را از هرگونه
ح���ق و حقوق و مزايايي مبرا بدانيد و فقط و فقط
ب���ه کارتان فکر کنيد و دنبال هيچ حق و حقوق
کارگري نباشيد.
با کارگري که به ش���ما پنهاني يادآوري ميکند
کهاي فالني حواس���ت هست که بر اساس قانون
کار حق���وق نميگيري فورا ً قطع رابطه کنيد و به
کارتان ادامه دهيد.
اص ً
موجه براي اخراج کارگرهاي
ال به دنبال دليل ّ
ديگر توسط کارفرمايتان نباشيد و فقط به کارتان
فکر کنيد.
اي که اول روز به ش���ما محول
ن���وع کار و وظيفه
شود را هرگز جدي نگيريد و هر روز هر کاري
مي
ً
که کارفرما تش���خيص ميدهد را فورا بپريد و
انجام بدهيد.
در محل کارتان س���عي کنيد جوري باش���يد که
همزمان و در لحظه بتوانيد در دو جا مش���غول به
کار باشيد .کمي سخت است اما اگر به دنبال نمونه
شدن هستيد بايد سعي خودتان را بکنيد.
حتي اگر کارفرما خواست که با شما قرارداد ببندد
زير بار نرويد و بگوييد قرارداد الزم نيس���ت .يک
ماه امتحاني برايت کار ميکنم اگر خوش���ت آمد
کنم و ماه بعد هم و
م���اه بعد هم امتحاني کار مي
ماههاي بعد هم.
کنيد حواستان به کارتان
بهتر است وقتي کار مي
باش���د .حقوق و بيمه و سنوات نبايد فکر شما را
از کار دور کن���د .طوري رفتار نکنيد که کارفرما
احس���اس کند شما به چيز ديگري غير از کار فکر
کنيد.
مي
حواستان باش���د اگر روزي روزگاري در کشوري
ناش���ناخته کانديدايي خواس���ت از شما حمايت
کند تا تعداد آرایش بيش���تر شود و خود را حامي
کارگ���ران دانس���ت اول از کارفرمايتان نظرش را
بپرس���يد و سپس براي راي دادن تصميم بگيريد.
با اين ترفندها شما آمادگي کارگر نمونه شدن را
خواهيد داشت.
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کنکور حقوق

نمونه سواالت رشته :اگه ميتوني حقوق بگير!!
-1در جمله آن مرد حقوق خود را سر وقت و به موقع گرفت
فاعل کيست؟
الف-آقاي رئيس
ب -پسر آقاي رئيس
ج -برادرخانم آقاي رئيس
د -مربي خارجي فوتبال
-2اگرشما در جايي کار کنيد که حقوقتان را سروقت و مبلغي
بيش از تصورتان دريافت کنيد يعني شما...
الفـ يک خواب شيرين ديده ايد.
ب -از بند پ استفاده کرده ايد.
ج ـ يک اختالسگر هستيد.
د  -شما دارفاني را وداع گفته و در بهشت زندگي ميکنيد.
 -3علت اصلي تعويق واريز پول و حقوق به موقع چيست؟
الف -آلودگي هوا
ب  -ترافيک
ج -خواب آلودگي راننده
د -خطاي خلبان
- 4کدام گزينه نادرست است؟
الفـ صاحبخانه هر ماه منتظر است تا مستاجرش حقوق دريافت کرده
و بعد اجارهاش را طلب کند.
ب  -ب���ا تعويق حق���وق قبض آب و برق و گاز و تلفن هم به تعويق
ميافتد.
ج-وقت���ي حقوقتان ب���ه تعويق افتاد ميتواني���د پرداخت اجناس
اقساطيتان را هم به تعويق بياندازيد.
د  -ش���کم ش���ما و اهالي خانه خودش را با تعويق حقوقتان تطبيق
دهد.
مي
ايد و اين را
 -5وقتي که حقوقتان را بعد از دو ماه دريافت نکرده
گوييد .راننده...
زمان پرداخت کرايه به راننده تاکسي مي
دهد.
الفـ .هرچه آن روز کار کرده را به شما مي
ب -به شما پيشنهاد ميکند هر روز مجاني شما را به محل کارتان
ببرد.
ج-مي زند بغل و شما را بغل کرده و با شما گريه ميکند.
د -تا ش���ما را متقاعد نکند که خودش س���ه سال است حقوقش به
تعويق افتاده شما را رها نميکند.
-6وقتي همسر شما ميگويد حقوق نميگيري براي چه کار
کني ،بهترين جواب به او چيست؟
مي
الفـ ارزش کار من باالتر از دريافت حقوق است.
اي بهتر است يک مدت بروي خانه مادرت اينها!
ب -خيلي خسته
ج  -پس تو من را به خاطر حقوقم ميخواستي؟
د  -باشد! فردا صبح ميروم حقوقم را ميگيرم!!



نگران مني،
نميترسه دلم.....
روز در حال ابراز نگراني
دبيرکل سازمان ملل که شبانه
هس���تند در يکي از کانالهاي خبري تلگرامي ما عضو
شده و نامهاي پر از نگراني براي ما ابراز کرده است.
.شنيدم سري جديد خندوانه افت کرده و من براي مج ّوز
وضعيت
هاي ديگرش نگران هستم و در مورد
س���ري
ّ
نامعل���وم جناب خان هم ابراز نگراني ميکنم .امالک
هاي نجومي قرار اس���ت تا پايان سال
نجومي و حقوق
تکليفشان معلوم شود و من هر روز که ميگذرد بيشتر
شوم .کنسرتها هي لغو
براي پايان س���ال نگران مي
شده و هي برگزار ميشوند ؛ من براي جيب مسئوالن
کردند نگران
سالني که پولها در ازاي کنسرتها پارو مي
هستم .شنيدهام دعوايي بين وزرا نيست ،آنچه هست
اختالف اس���ت و من هرلحظه نگران هستم که وزرا
در مجلس از خواب بيدار ش���ده و اختالفها دعوا شود.
براي جابر انصاري که در تمرين اس���تقالل فهميد به
تيمملي دعوت نش���ده ؛ براي تمام پليسهايي که در
چهارراهها و در گرما و آفتاب چشمانتظار ماشينهاي
مستعد جريمه کل روز سرپايند ،من براي عکاساني که
در بقيه گورستانها دنبال سوژههايي بهتر از نصيرآباد
هستند ؛ من براي مسافران هرروزه مترو و براي کساني
زنند و ميگويندآي
آي فيلم زنگ مي
که هر روز ب���ه
فيلم زندگيشان را عوض کرده به شدت ابراز نگراني
ميکنم و از همه بيشتر براي دانش آموزان کالس دوم
دبس���تان شماره ب که پوريا جعفري و شهريار فدايي
ها را تهديد ميکنند
کش س���جادرضايي
در آن با خط
هايش ابراز
نگران هستم و براي سجاد و بقيه همکالسي
نگراني ميکنم و از مس���ئولين برنامه دورهمي تقاضا
ميکنم سجادرضايي را به دور همي دعوت کرده و آن
خط ک���ش نامرد را به عنوان هديه موزه دورهمي به
مهران مديري تحويل دهد!

به گروه تلگرام من
خوش آمدي!
شرايط عضويت در تلگرام من:
 -1داشتن مقادير زياد عکس فتوشاپ شده
 -2حفظ بودن تعداد زيادي از جمالت شريعتي و يا
تخيل براي س���اخت جمالتي از شريعتي...
باال بودن ّ
حسين پناهي...کوروش کبير...
 -3داشتن حس قربان صدقه رفتن و کاربرد کلماتي
مثل قربونت..فدات...جونم..عجقم...
 -4داش���تن نگاه خوش بينانه ب���ه زندگي و بيان
جمالتي از اين قبيل :چه عکس خوش���گلي!چقدر
نازي!عشقمي....
 -5وق���ت اضافه به مقدار فراوان براي کل کل کردن
و جواب دادن به کليه پيامها
 -6داشتن حافظه ي قوي براي به ياد سپردن اسامي
و شکل تعداد فراوان دوستان
 -7دارا بودن يک انگش���ت اش���اره ي قوي و فوري
براي اليک
 -8داش���تن اعصاب فوالدين و مقاوم براي کل کل
کردن با کساني که با شما هم عقيده نيستند!
 -9دارا ب���ودن تعداد زيادي خاطره از بي مهريهاي
زمانه و داشتن عکس و شعر فراوان..
-10مس���لط بودن به تايپ براي موارد ضروري چت!
و سکرت چت....

