12

وطن امروز شماره 2369

کاری از باشگاه طنز انقالب اسالمی
rahrahtanz.ir @tanzym

0

نظریهعضوشورای
شهرتهراندرابهر:
مردهاعرضه
ندارند

طنز

فاطمهساداتمحمودیان

به مناسبت دهه فجر ،این شماره و شماره بعدی با این گرافیک تقدیم شما می شود.

خب! مشکل آلودگی هوا بحمداهلل حل شد...
حاال دعا کنید آفتاب بیاد ،بشوره ببره برفا رو!

ابراهیمکاظمی

مهدیکبیری

بنشینعاشقانههمچونقند
در دل چای و ابلهانه بخند
تا که تدبیر را به رخ بکشند
سر کوچه عوارضی زده اند

پنجشنبه  12بهمن 1396

در پی اظهارنظر عضو شورای شهر تهران مبنی بر اینکه
مردان عرضه اداره خانههایش��ان را هم ندارند و بهتر
اس��ت وزیر اقتصاد ،زن باشد؛ در این مقاله به بررسی
جدیدترین متدهای اقتصادی زنانه می پردازیم.
اقتصاد خرد
اقتص��اد خرد به م��ردان به عنوان کارگ��ران بالقوه نگاه
میکن��د .کارگرانی ک��ه صبح به صبح بای��د از جلوی
چشم همسرانشان گم شده و تا بوق سگ (که هنوز بر
کارشناسانمعلومنیستدقیقاکجایسگمیشود)گم
بمانند.حضورفیزیکیآنهامهمنبودهوفقطفیشحقوقی
باالی هشت میلیون آنان مورد توجه است .چنانچه فیش
حقوقی کمتر از مبلغ مذکور باشد ،این کارگران زیر فشار
کفش پاشنه ده سانتی زنان ،خرد می شوند.
اقتصاد کالن
اقتصاد کالن به تصمیمات اقتصادی در سطح کالن

خانواده میپردازد .مس��ائلی از قبیل مقایسه طول
خانه شهین خانم اینا با عمق استخر مهین خانماینا
و تاثیر آن بر پرش ابروی شوهر گلین خانم .در این
اقتصاد ،مردان به صورت انفرادی خرد نمیش��وند
بلکه با طرحی جامع ،کلهم اجمعین به حول و قوه
الهی خرد و خاکشیر میشوند.
اقتصادسیاسی
عبارت اس��ت از علم به خاک س��یاه نشاندن اقتصاد
خانواده که از مادر به دختر و مجددا از دختر مادر شده
به دختر دختر مادر شده منتقل می شود.
اقتصاد سیاس��ی یک روش کامال علمی است و هیچ
کس جز خانمها از آن سر درنمیآورند.
اقتصاد انرژی
انرژی برای خانمها یک عامل راهبردی اس��ت .میزان
انرژی خانمها ارتباط مستقیمی با قطر لوازم آرایشی

که روی صورتش��ان میمالند دارد .چنانچه خانمی
بخواهد توازن اقتصاد انرژی خودش را حفظ کند ،پدر
علم اقتصاد را جلوی چشم پدر علم اقتصاد میآورد.
اقتصادکشاورزی
اقتصاد کشاورزی به مجموعهای از روشهای شخمزدن
جیب همسر برای برداشت ارز ،جهت کاشت دستبند
طال با نگینهای برلیان روی دس��ت اطالق میشود.
این نوع اقتصاد نیز بخشی از انرژی اقتصاد نوع چهارم
را تامین میکند.
اقتصاد حمل و نقل
اقتصاد حمل و نقل مجموعهای از رفتارهای انسانی
و گاه غیرانسانی است که روی جماعت ذکور اعمال
میش��ود تا با تالش مضاعف برای به دس��ت آوردن
مناب��ع کمیاب ،جهت خرید وس��ایط نقلیه ترجیحا
شاسی بلند برای مدیر اقتصادی خانواده اقدام نمایند.

وقتی میگن توی  ۱۳سال نخستوزیری هویدا قیمتا تکون نخورد ،استخونای خود
مرحوم توی گور به رعشه میفته ،از قبرش ندا میاد که« :بابا خود پدرسوختهمم
همچین ادعایی نداشتم! چاخان کی بودین شما؟!»

علیاکبری

جوادعلیزاده

فهیمه انوری

همش دنبال موضوعای زردن
بزرگش میکنن ،دورش میگردن
اصن چیز مهمی نیست این پول
هزارون بشکه رو هاپولی کردن

زمان شاه ،ما ارباب دنیا بودیم.
بقیه کشورها جون میکندن و برای ما
تولید میکردن ،ما فقط مصرف میکردیم.
شاید باورتون نشه ولی راه ها و خونه ها
رو هم اونا میساختن .االن رو نبینین!

زمانشاهمثلاالننبود
که انقدر وقت آدم تو
تلگرامتلفبشه،ایناهمه
کارخودشونهکهحواس
ماروپرتکنن!البته
اینکه تلگرامنبودهم
بیتاثیرنبود.
جان؟
راست میگی اون موقع
موبایل هم نبود!
آره االن یادم اومد تو
بیشتر خونه ها تلفن هم
نبود!

امینشفیعی

آقا اگه دستتون میرسه از
آخوندی بپرسین این مردم
گرفتار در جادهها بیمه
هستن یا نه ،خیلی نگرانم!

زیباکالم:
صادق زیباکالم در حالی که پولهای اهدایی مردم به زلزلهزدگان کرمانش��اه را میشمرد ،گفت :بزودی در
کرمانشاه دهکده برفی با بخش ویژه سورتمهسواری میسازم .وی درباره قیمت بلیت این دهکده اظهار نظر
نکرد ولی گفت امیدوارم به دالر یا حداقل به یورو باشد.

در زمان شاه کشور خوشگل و آباد بود
برف و باران بیشتر بود و کمی هم باد بود
مردم از روی زمین ها پول بر میداشتند
یا هلیکوپتر به جای خودروهاشان داشتند
سرعت مترو حدود هفت تا نه ماخ بود!
نان سنگکها به کلی عاری از سوراخ بود
قصه فرهاد و شیرین آخرش خسرو نداشت
در اینستاگرام کسی زیر  3hفالو نداشت
نه کراک و نه حشیشی بود و نه تریاک بود
الو میترکاند با ما هر که در ساواک بود
کامال یک جور دیگر بود ریتم زندگی
شوفر تاکسی به من میگفت :هر چی تو بگی!
بیشکر یا قند شیرین بود حتی چاییام
در توالت خشک می شد خود به خود دمپاییام
گوشت میجوشید جای لپه در دیگ خورشت
دکتر من جای سوزن قرص جوشان مینوشت
کارت پانصدآفرین من لبالب مهر بود
ساعت افطار نزدیک اذان ظهر بود
نمرد!
توی آن دوران به کلی هیچ انسانی ُ
حیف او در رفت و هر چی بود را با خویش برد!

میگن یه بار دندون اعلی حضرت درد گرفت رفت کشید.
یه بار دیگه سرش درد گرفت رفت کشید!
یه بار که هیچ جاش درد نمی گرفت هم رفت کشید!
بعد معلوم شد که ربطی به دندون درد و سردرد نداره
بزرگوارتفریحی میکشیده
رژیمصهیونیستیدر
شاخص آزادی اول شد!!

کامران یاری

زهراآراستهنیا

ای مایه رشک سران بربریت
اوج توحش ،انتهای جاهلیت
گفتی که آزادی و این را راست گفتی
آزادِ آزادی ولی از آدمیت!
زیبا کالم تو همچنین حالتیه االن

مصطفی صاحبی

مسؤول شدند و فرش قرمز دارند
هر روز برای جیب ما تِز دارند
حال همه بد شده است با نسخهشان
انگار که واقعا عوارض دارند!

هموطنانعزیز
توجه داشته باشن
اگه از برفهای اینستا
خسته شدن ،تشریف ببرن
واتس اپ..اونجا بارونه
زهرانادریان

