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ویژه نامه هفتگی طنز راه راه
چهار شنبه ها بخوانید

کاری از باشگاه طنز انقالب اسالمی
rahrahtanz.ir     @tanzym

انواع واردکنندگان ارزی و غیره

الشخورهاعاشقميشوند!

صفحه 6

معرفی خریدار38 هزارسکه طال

باعمهاشمشکلدارد

صفحه 12
مثل آمار طال خوشحال باال می رود

ح��دودا چهار م��اه پیش ب��ود که یکی 
از اندیش��مندان دولتی ب��ا گفتن » این 
متولدین ده��ه ش��صت در هر مقطعی 
ب��ه هر موضوع��ی ورود می کنن��د، آنجا 
مش��کل ایجاد می کنند« از رازی مخوف 
پرده برداش��ت.  گرچه به فاصله اندکی با 
فشارهای وارده از سوی البی های با نفوذ 
دهه ش��صتی، حرف خود را پس گرفت، 
اما نگارنده با تحقیقات وسیعی که صورت 
داده اس��ت به صحت این ادعا یقین پیدا 
کرده و قصد دارد با ش��واهدی که عنوان 
خواهد شد ریشه مش��کالت اقتصادی و 
ارزی را ب��رای مخاطبین گرامی آش��کار 

نماید! 
1- وزیر دهه ش��صتی ج��وان! او که قرار 
بود دستش روی دکمه فیلترینگ نرود، 
با وارد آوردن شس��تش بر آن باعث شد 
ک��ه میلیون ها دهه ش��صتی، ک��ه تا آن 
روز از شست ش��ان فق��ط ب��رای الی��ک 
کردن و پی وی رفتن استفاده می کردند، 
شست شان را از مجازی بکشند بیرون و 
وارد بازار کنند. آنها بالفاصله شروع کردند 
به مطالبه اشتغال و این امر به شدت باعث 
باالرفتن تقاضای کار و به چش��م آمدن 
آمار بیکاری آن هم در این برهه حساس 

همیشگی گردید.
2- معاون ارزی جوان بانک مرکزی! او که 
به گفته عمویش و حتی ش��وهرعمه اش 
فقط به دلیل شایس��تگی و سوابق کاری 
مرتبط، به این سمت خطیر برگزیده شده 
ب��ود و انتصابش هیچ ربطی به DNA و 
اینها نداشت، متولی اصلی وضع فعلی ارز 
شناخته می شود. البته در طول تحقیقات 
متوجه ش��دیم این مدیر ج��وان متولد 
س��ال 57 اس��ت ولی با عنایت ب��ه رواج 
صغرسنی و کبرسنی در آن روزها، بعید 
نیست ایشان واقعا دهه شصتی باشند و 
اگر هم نیس��تند با توجه به سابقه کاری 
درخشان شان در ماه های اخیر، شایستگی 
دریافت عن��وان افتخ��اری »متولد دهه 

شصت« را دارا هستند.
3-رئیس 65 س��اله بان��ک مرکزی! که 
هرچند دهه شصتی نیست ولی در دهه 
شصت سالگی عمرش اس��ت. ایشان در 
روزهای اخی��ر اعالم کرده اس��ت: دیگر 
نمي دانم چه کار کنم! متاسفانه)!( ما همه 
تالش��مان را کردیم ولی دیگر »کاری از 

دستمان بر نمی آید«.
4- بن سلمان! ولیعهد جوان عربستانی که 
متولد 1364 اس��ت. او به عنوان یکی از 
داغون ترین دهه شصتی ها با باز کردن پای 
دالر نفتی به ای��ن جریانات و در معرض 
دوش��یده ش��دن قرار دادن خود و بقیه 
»آل« به وسیله ترامپ، قطعاً در این فجایع 
اقتصادی دس��ت داشت. البته با توجه به 
بحث دوشیده شدن، ظاهراً عضوی غیر از 
دس��ت باید در این مورد دخیل باشد که 

نیازمند تحقیقات بیشتر است.
5- و ام��ا موثرتری��ن چه��ره در بحران 
اقتصادی پیش آمده قطعاً کسی نیست 
ج��ز آن جوان 31 س��اله ای که پدرزنش 
گف��ت برو یه لی��وان آب بیار سرس��فره 
انقالب! اما او رفت و سکه آورد. او با رکورد 
پیش خرید بیش از 38 هزار قطعه سکه، 
برگی به درخت ها نگذاشته است. این فرد 
متولد 1366 که به عملکردش می خورد 
یک دی ماهی سیری ناپذیر باشد، از همین 
س��ال تولدش هم معلوم است که دارای 
ریش��ه هایی در مکاتب ش��یطان پرستی 
غربی است. او با حرکت اخیرش به تنهایی 
ضربه روانی ای به اقتصاد زد که بیرانوند به 

رونالدو نزد!
 البته هس��تند معدود دهه شصتی های 
ش��ریف و بی آزاری که هیچ برهم کنشی 
با اقتصاد ندارند، اگر حمل برخودستایی 
نش��ود، نگارنده هم از همین دست است 

که اگر نبود، نویسنده نمی شد.

شاهرخ بایرامی

شستمدیر
رویدالرچپ!

ریشه یابی مشکالت اقتصاد و بازار ارز در مدیران شصتی

کامران یاری
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َشِپل واچ 
سر جلسه

همزمان با انتشار خبر قطع اینترنت همزمان 
با امتحانات در الجزایر:

استورِی @parisaaa_23 در اینستاگرام: 
بچه ها همین االن اومدم سرجلسه امتحان، سواال 

خیلی سختن، واسم انرژی مثبت بفرستین!

اصغ��ر آقا بعد از پیام صبح بخیر در گروه فامیلی: 
ش��روین عمو آنالین باش امروز امتحان ریاضی 
دارم استادش خیلی سخت میگیره! عکس برگه 

رو میذارم گروه، بر و بچ همه کمک کنن!

پست اینستاگرامی 
: @Dr.nikravesh الیِو

]با صدای یواش[ دارن امتحان میدن! سواالرو از 
جزوه طرح نکردم یکم خوش بگذره! خخخخ

توئیت زری جون: خدمتی که شپل واچ سر جلسه 
امتحان به آدم میکنه ادیسون به بشریت نکرد!

: 77.sasan.student@ پسِت
دیگه واقعا اوضاع غیر قابل تحمل شده! امروز یه 
عده از بچه هارو احضار کردن و  ازش��ون توضیح 
خواس��تن! چرا؟! فقط چون به اینترنت ضعیف 
دانشگاه سر جلسه امتحان دیروز اعتراض کرده 
بودن! میدونین چند نفر امتحان دیروزو افتادن؟؟ 
کجای دنیا این همه ظلم به دانش��جو میش��ه؟! 

متاسفم برای این نظام!

شادی عسکری

ِاخاللنامه!
به نام خداوند کارآفرین
خدای ریال و دالرآفرین

خداوند پول و خداوند سود
خداوند سکه، خدای صعود

خدایی که داده به من عقل و پول
که وارد کنم از اروپا شوکول

گرفتم دالری ز سامانه ها
ز سامانه های سراسر صفا

که وارد کنم پشمک اصل چین
برای جوانان این سرزمین

زدم پول خود را به این کار و بار
که دیدم شده کار و بارم دالر

گرفتم دالری ز ما بهتران
فروختم ولی جنس خود را گران

اگر کار من مثل نمرود بود
ولی در عوض چرب و پُرسود بود

وگر توی زندان و افسرده ام
“ولی دل به پاییز نسپرده ام”

رسد باز دستم به بازارها
کنم من دوباره از این کارها

به بازار چسبیده ام چون سریش
که هستم فقط در پی سود خویش

محمدرضا شکیبایی زارع

بیژن قطعا یتیم اس��ت. چون در 3۱ س��الگی 
کسی نمی تواند این همه پول داشته باشد مگر 
اینکه ارث پدرش باشد. مرگ پدر بیژن بر اثر 
کهولت س��ن بوده است. زیرا با چنین ثروتی 
بعید اس��ت اتومبیل پدر بیژن پراید باشد یا 
برای درمان به بیمارستانی دولتی مراجعه 

کرده باشد.
بیژن احتماال تک فرزند اس��ت، زیرا ارث 
پدرش فقط به او رسیده است. با توجه 
به س��ن کم بیژن و نوع مرگ پدرش، 
او احتماال اختالف سنی زیادی مثال 
در حد چهل س��ال با پدرش داشته 
است. از این اختالف سنی می توان 
نتیجه گرفت بیژن بچه زن دوم 
پ��درش اس��ت. چ��ون پدر 
بیژن که از نس��ل قبل از 
انقالب اس��ت طبیعتا 
در  ته��ش  بای��د 
س��ی سالگی 
بچ��ه دار 

می ش��ده است. پس احتماال زن اول پدر بیژن 
نمی توانسته است بچه دار بشود و به همین علت 

پدر بیژن دوباره ازدواج کرده است.
عمه بیژن یکی از دش��منان اصلی بیژن است. 
زیرا بیژن سعی می کند حجم عظیمی از فحش 
و ناسزا را به سمت او هدایت کند. احتماال عمه 
بیژن با تجدید فراش برادرش مخالف بوده است 
و همیش��ه با زن دوم پدر بیژن یا همان مادر 
بیژن مشکل داشته است. این اختالف می تواند 
ناشی از دوس��تی عمیق عمه بیژن با زن اول 
پدر بیژن باشد. احتماال عمه بیژن سعی داشته 
است با قالب کردن گزینه مورد نظر خودش به 
پدر بیژن، س��همی در ارثیه به جامانده از او به 
واسطه دوستی با زنش داشته باشد. اما بچه دار 
نشدن زن اول پدر بیژن، همه رشته های عمه 

بیژن را پنبه کرده است.
بیژن یا به تازگی طالق گرفته است یا مشکالت 
زناش��ویی زیادی دارد و به طالق فکر می کند. 
زیرا خریدن س��ی و هش��ت هزار سکه جز در 
حالتی که مهر زنش باش��د کاری غیر عقالنی 
اس��ت. از طرفی بیژن جز پ��ول، خصوصیات 

پ��درش را هم به ارث برده اس��ت و به یک زن 
راضی نمی ش��ود. در نتیجه احتماال رابطه ای 
پنهان با زن��ی دیگر دارد و به او ق��ول ازدواج 
داده است. این زن احتماال از فرزندان یکی از 
مسئولین کشور است که در خرید سکه ها به 
خاطر نفوذی که روی پدرش دارد توانس��ته 
اس��ت از قدرت او سوءاستفاده کند. اینکه 
نام واقعی بیژن لو نم��ی رود به این دلیل 
اس��ت که پدر زن آین��ده بیژن فهمیده 
اس��ت بیژن چه گندی باال آورده است 
و حاال می خواهد جمعش می کند. باید 
دید آیا پ��در زن آینده بیژن از بیژن 

سهم خواهی می کند؟ آیا به ازدواج 
دخترش با بیژن رضایت می دهد؟ 
آیا عمه بیژن همچنان در موضع 

ضع��ف باقی می ماند؟ ما هم 
مثل ش��ما منتظر اتفاقات 

بعدی خواهیم ماند.

افشار جابری

یک جوان ۳۱ س�اله به تنهایی سی  و هشت هزار قطعه سکه خریده اس�ت. مسئولین از افشای نام او خودداری می كنند. در 
نتیجه ما سعی كردیم با روش های علمی حقایقی از زندگی این فرد را كه با نام مستعار بیژن صدایش می كنیم به دست بیاوریم.

حقایقی از زندگی خریدار ۳۸۰۰۰ سکه

با عمه اش مشکل دارد

خواهشاً حرف چرت ننویسید!شرح حال یک اخاللگر اقتصادی از زبان خودش
الیه باز و اُورت ننویسید

ِشرتکی نیست کار مطبوعات
پس شما نیز شرت ننویسید

تا کمی شد زیاد قیمتها
در مجالت فرت ننویسید

هر کسی خرت و خورت وارد کرد
جای آن خورت و خرت ننویسید!
سیم اِرت از نکات ایمنی است
خاصه بی سیم ارت ننویسید

پیرهن واژه ایست ایرانی
پس بجایش تی شرت ننویسید
ذرت از غله های محبوب است
جای آن نیز زرت ننویسید
این وزارت اتوپیا شده است

خواهشاً »شهرهرت« ننویسید
الاقل از حباب بازی ما

اینقدر چرت و پرت ننویسید!

نرگس داشادیان

شهر هرت

امتحان آيین نامه 
با مداد بنفش كمرنگ پاسخ صحیح را دهید!

الف( خطر ورود آقازاده 
به( حق تقدم با آقازاده ها

ج( گرفتن مچ آقازاده ممنوع
د( آقازاده تون االن کجاست؟

الف( ایستادن ممنوع
به( ایستادن سر صف ارز ممنوع

ج( بر جا گذاشتن ردپا ممنوع
د( پوشیدن کفش بدون کفی عطری ممنوع

الف( راه از »چپ« باریک میشود
به( طرح کنارگذاری در پیش است
ج( از چپ به شما نزدیک شده اند

د( ببین از کجا خوردی!

الف( آشامیدن از آب خوزستان ممنوع 
به( حل مشکل آب خوزستان ممنوع

ج( آب نیست ولی مدیریت هست
د( آب هست ولی خاکی است

فاطمه سادات رضوي

۱- ه��ر روز گاوها م��ی زایند از بس وفور 
نعمت است.

2- تنمان کوفته شده از بس که شعار زده 
شده ایم.

3- آن ق��در س��ماق مکیدی��م، که ترش 
کرده ایم.

4- بعضی ها از مسئول فقط »اسمش« را 
دارند.

5- مردم خرمشهر حاال اسیر آبند.
6- دندانها هم آدم شده اند، مسواکشان که 

میکنی، خون به پا می کنند.
7- برخي از مسئولین یک پا شاعرند، هر 

روز»شعر« می گویند.

نرگس داشادیان

کلمتون
)كلمه + كارتون(

رییس دولت: امید با عمل ایجاد مي شود نه با 
حرف

شما 5 سال با حرف ایجاد کردید، شد!

نوبخت: مردم ارز و س�که خود را به بازار 
وارد كنند

اونوقت شما چیکار میکني؟

رییس مجلس: آزادراه تهران - شمال سابقه 
طوالني در ذهن مردم دارد

چون از بیست دقیقه بیشتره میگي طوالني؟

سخنگوي س�ازمان انرژي هسته اي: دوسال 
طول مي كشد به جاي قبلي برگردیم

اینو دیگه راست میگه!

عراقچي:  برجام 
به کما رفته است

ظريف: برجام 
سرجايش است!

كي روش: بازهم از مردم ایران عذر مي خواهم

وزیر خارجه کي بودي تو؟!

سخنگوي وزارت خارجه: مذاكرات موشکي و منطقه اي 
با طرف اروپایي غیرمنطقي نیست

شاید! ولي کامالً غیرعاقالنه  است.

وزیرنفت: اگر اجازه داده بودند 5 قرارداد دیگر مثل توتال بسته 
بودیم، اینجوري نمي شد

شما دزد میزنه بهتون، به دزدهاي دیگه اطالع مي دید؟

بابا برگرديد
ای مردم اصالح طلب! برگردید

شرمنده اگر شدید، شب برگردید
پشت سر شیختان زیادی رفتید

بد نیست کمی هم به عقب برگردید

مهدی پیرهادی

بادمجان!
ی��ک عمر غ��م خانه  م��ردم نان اس��ت
صد ش��کر که نان هنوز هم ارزان س��ت
تا ب��رج نش��ین، بوقلم��ون س��ق بزند
س��هم فق��را، ک��دو و بادمج��ان اس��ت

مهدی پیرهادی

نیم نمره
اوس��تادی الح��ق  ک��ه  اس��تادی  ای 
ن��دادی؟ ناقاب��ل  نم��ره  ده  چ��را 
بی��ارم؟ در  م��ن  از کج��ام  و  ج��واب 
ت��و که نی��م نم��ره هم ی��ادم ن��دادی

یاسر پناهی فکور

سوت بزن
 در خون خودش رها ش��ده س��وت بزن

در ح��ق یم��ن جفا ش��ده س��وت بزن 
موش��ک به زمی��ن ب��ازی ما  خ��ورده 
داور! داور! خط��ا ش��ده س��وت ب��زن...

رضوان ابوترابی
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