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وزگاری لتیان وزی ر ر
با هلی کوپتر شـــهرداری)تهران(، بـــه لتیان آمدیم. 
همه جـــا را دود گرفته بود، خلبـــان گفت نمی تواند 
بنشـــیند. طناب انداختیم پیاده شـــدیم. بچه ها بدون 
طنـــاب پریدند پاییـــن. من هم خواســـتم بپرم ولی 

وزنم زیاد شـــده، اگر بخـــورم زمین می پکم.
آب لتیان خشـــک شـــده. یک نفـــر چینی گفته 
تهـــران باید تخلیه شـــود. به همین خاطر بســـیاری 
از مـــردم از تهران ســـفر کرده یـــا در خانه جان  به 
جان آفریـــن تســـلیم کرده اند. بـــه حنا)چی( زنگ 
زدم گفتـــم اســـم چند تـــا از خیابان هـــا را عوض 
کند مـــردم نتوانند راحـــت از تهران بیـــرون بروند. 
قبول کـــرد و گفت کارشناســـان گفته انـــد اگر باد 
بیایـــد، هـــم بوی بد کم می شـــود هـــم آلودگی. با 
هواشناســـی تمـــاس گرفتم و این را به اطالعشـــان 
بوده  رســـاندم. قدری مطالعه داشـــتم. عجب آدمی 
این گابریل گارســـیا مارکز! تمـــاس گرفتم با آذر)ی 
جهرمی( گفتم اســـم پهپـــادش را همیـــن بگذارد. 
قـــدری خوابیدم ولی بچه ها شـــلوغ کردنـــد بیدار 
شـــدم. گفتم مگه شـــماها درس و مشـــق ندارید؟ 
تعطیل  را  خندیدنـــد گفتند خودتـــان مدرســـه ها 
کردیـــد. من هم خندیـــدم. دود رفت تـــوی ریه هام 
و اشـــکم درآمد. داداش رفته شـــکار بـــه یاد قدیم 
که دســـته جمعی می آمدیـــم لتیان. چـــه روزهایی 
بود. هـــر وقت مشـــکلی پیـــش می آمد تـــا رفع 
خطـــر می آمدیم لتیان جت اســـکی و شـــنا. کاش 
بابا هنـــوز زنده بود. زنـــگ زدیـــم هلی کوپتر بیاید 
مـــا را ببرد یک جـــای دیگر. نیامد. گفت وســـط راه 

شـــده.... تمام  بنزینش 

ازمسئولمربوطه
بهکمیتهمرکزیمدیریتبحران

سالم
باتوجـــه بـــه افزایش شـــاخص های آلودگی هـــوا لطفا 

دســـتورات الزم را صـــادر فرمایید.

ازکمیتهمرکزیمدیریتبحران
بهمسئولمربوطه

با علیک سالم
باتوجـــه بـــه آنکه صـــرف آلودگی هـــوا و بـــاال رفتن 
شـــاخص های مربوطـــه ذاتا یـــک امر بحرانـــی تلقی 
نمی شـــود، لذا فعـــال تصمیم گیری در اینبـــاره در حیطه 
وظایف این کمیته نمی باشـــد. علی ای حـــال می توانید 

نیایند. بیـــرون  بگویید فعال بیمـــاران قلبی 

ازمسئولمربوطه
بهکمیتهمرکزیمدیریتبحران

با دوباره سالم
طبق گزارش های دریافتی شـــاخص آلودگی هوا رســـما 
وارد وضعیت اضطرار شـــده اســـت. در صورت صالحدید 

تصمیمـــات الزم را اتخاذ نمایید.

ازکمیتهمرکزیمدیریتبحران
بهمسئولمربوطه
با دوباره علیک سالم

با تشکر از پیگیری شـــما. از آنجا که مسئول خرید کمیته 
به مرخصی زایمان رفته اســـت، فعال امـــکان تهیه پرتقال 
و موز جهت تشـــکیل جلســـات کمیته وجود ندارد. فعال 
بگویید ماســـک هم بزنند تا ببینیم وانتـــی ای چیزی رد 
می شـــود پرتقال بفروشد که بخریم جلســـه بگذاریم یا نه.

ازمسئولمربوطه
بهکمیتهمرکزیمدیریتبحران

با بازهم سالم
ضمن قدردانی از مســـئولیت شناســـی و مدیریت جهادی 
آن کمیته به عرض می رســـاند باتوجه بـــه تداوم وضعیت 
آلودگی هوا، و همچنین موانع جدی بر ســـر راه تشـــکیل 
جلســـات کمیته مرکزی مدیریت بحران، خودمان گفتیم 

مدارس هم تعطیل شـــوند.
پ.ن:

شـــوهرخاله بنده در میدان میوه و تره بـــار کار می کنند. 
پرتقال خوب خواســـتید در خدمتم.

ازکمیتهمرکزیمدیریتبحران
بهمسئولمربوطه

با سالم جیگر
ضمن تشـــکر از مدیریـــت پویا و چابک شـــما، به عرض 
می رســـاند بچه مســـئول خرید بعلت آلودگی هوا سقط 
شـــده و لذا ایشـــان از هفته بعد به ســـر کار برمی گردند. 
فلـــذا اگر کاری بـــود بدون تعارف بفرماییـــد. ضمنا دقت 
کنید حـــاال که خودتان وارد عرصه تصمیم گیری شـــدید 
همه مقاطع را یکباره تعطیل نکنید. از دبســـتان شـــروع 

کنیـــد بروید باال.

وایت هفته ر
شنبه:سرمربیدرسیل

ای کاش که زیر سیل خوزستان بود
یا خسته ز آلودگی تهران بود
تا بهر نجات “ استراماچونی”

مسئول، به فکر چاره ی بحران بود

یکشنبه:مصیتلکه
برای پول، با هر کس دهد دست
سرش در آخور هر شومپت پست
نشد سیر و به جان ملت افتاد

گمانم در usa، یونجه قحط است

دوشنبه:بحرانمدیریت
چقدر ییهویی و هول و بی هماهنگی!شدیم هر دفعه ما سورپریز از بحراننه قبل آمدنش پرت کرده او، سنگی!نه نامه ای! نه پیامی! نه الاقل زنگی!

سهشنبه:بودجهواسحاق
در الیحه، هر کس خللی یافت، عیان!

باید بشود کور و کر و بسته دهان!
جان تو! فقط سوءتفاهم بوده

قبل از تو، تمام “خفه خون”های جهان

چهارشنبه:پیغامژاپن
اال ایرانیان! حالم خراب است

بدانید این پیام شینزوآبه ست:
هر آن مسئول که شش سال خواب استکه در ژاپن رود در حبس حتما

پنجشنبه:سالروزامضایکری
تدبیر و امید خسته و سست ببر

با سنگک و بربری کمی تست ببر
یک میز مدیریت خالی اینجاست
امضای کری بیاور و پست ببر

زهرا فرقانی

سه منشور اخالقی در 
پیام های بازرگانی

“بذارتنتانتخابکنه”
دســـتتان را بیندازید پایین؛ چقدر اتیکت و جنس لباس 
را وارســـی می کنید! بگذارید این بـــار تنتان برای خودش 
لباس انتخاب کند حاال این وســـط ممکن اســـت دست 
روی شـــلواری بگذارد که از شـــدت پارگی فقط کمرش 
مانده باشـــد یا قیمتش در حد قســـط وام مســـکنتان 
باشـــد، به خودتان فشـــار نیاورید مهم این اســـت وقتی 
راه می روید همه از تیپ شـــما انگشـــت به دماغ بمانند.

“کدومشوبدم!”
شاید خود اســـکینر هم نمی دانســـت نظریه “تکرار” در 
پیام بازرگانی اینقدر کاربرد داشـــته باشـــد و اال این همه 
مـــوش و کبوتر را پای آزمایش هایـــش نفله نمی کرد، ولی 
مـــا نمی گذاریم زحمت اســـکینر زمین بمانـــد. ما آنقدر 
تکـــرار می کنیم تا بخریـــد، تا فاکتور خریـــدش را هم 
نبینیم از رو نمی رویم. این اعتقاد ماســـت شـــیر ماست 

دوغ ماست کشک ماســـت. کدومش بدم؟

“گروننهخریا“
ما به جای شـــما به جاهـــای ارزان قیمـــت می رویم و 
آدرســـش را بریتان گیر می آوریم. فقـــط بعضی چیزها 
را بـــه دل نگیرید، اگر یک تختتون کمـــه باید در جریان 
باشـــید چند تخته بگیرید تا دچار عذاب وجدان نشـــوید. 
البتـــه اگر بجـــای فرش، موکـــت به شـــما انداخته اند، 
جواب مـــا به شـــما این اســـت: می خواســـتید گول 

ما چه! بـــه  نخورید 

چهخبرازرسیدنگازبهزاهدان؟

بوس به زاهدان رسید!
که در صف ایســـتاده بودند رفتیم. و از آنها پرســـیدیم: روشـــن شـــدن این قضیه به ســـراغ تعدادی از اهالی گاز در این شـــهر مانند دم خروس بیـــرون زده. برای زاهدان شـــد. اما این روزها صف های طویل کپســـول سال 92 تبلیغات گســـترده ای در مورد رسیدن گاز به شـــش ماه قبل از انتخابات ریاســـت جمهوری در 

یار محمد بیست ســـاله در ابتدای صف: نمی دونم، » مگه گاز به زاهدان نرســـیده بود؟ 
بیاره میرســـه. ولی چیـــزی که تا االن به ما رســـیده مســـئولین صورتم رو بوســـید گفت: هیس! اگه رای رفتم فرمانـــداری گفتم چـــرا دروغ می گین. یکی از احمد مردی 50 ســـاله در اوایل صـــف: اون موقع همون موقع هم تو صف کپســـول بودم! 

و حراســـت منار جنبون با حراســـت برج پیزا مذاکرات و اهواز، اتحادیه دیزی و قورمه ســـبزی با اتحادیه پیتزا شون، وزارت خارجه دو طرف، ادارات آب و فاضالب ونیز ورزش، با وزارت ورزش شـــون، ســـفیر مون و ســـفیر االن عالوه بر مذاکرات شـــبانه روزی مسئولین وزارت می کنه گفتم بـــره با عمه اســـتراماچونی حرف بزنه. بگـــم نگران نباشـــن عمه مـــن تو ایتالیـــا زندگی کار نـــدارم. از اداره ورزش و جوانان اومدم به اســـتقاللیا مردی کت شـــلواری در اواســـط صف: من به گاز همون بـــوس بوده! 
تـــو صف هیزم بودیـــن. پس صف تون رو وایســـتین ربیعی ســـخنگوی دولت: اگه رئیسی اومده بود االن در ســـطح دو عمه هم شـــروع شده!

نزنین!  غر  و 

نامه ای از چاکر به حاکمی که 
در مرخصی است

از چاکرتان
به حاکم بالد

تصدقتان شـــوم، کجایید؟ از احوال بالد اگر بپرســـید 
چند روزی اســـت قنوات و چاه هـــای آب و فاضالب جوش 
خروشـــی راه انداخته و به جای اینکـــه پایین بروند باال می 
آینـــد بی وجودها. نمی دانم این ســـیراب ســـلطون بازی 
ها چیســـت که این ابرها در می آورنـــد. فی الحال مکتب 
خانه هایمان نیز تعطیل شـــده اســـت و دانش آموزان چند 
روزی اســـت در خانه شـــلنگ تخته مـــی اندازند. مجبور 
به تعطیلی شـــدیم زیرا باید به همه شـــنا و طریقه روی 
آب مکاتبـــت کردن را مـــی آموختند که این امر بســـی 
پـــر هزینه بود و از انـــدازه جیب ما خارج. ســـتاد بالیای 
یکهویی بـــالد ما از ایـــن فاجعه، خودش دچـــار حادثه 
یکهویی شـــده اســـت. چاکرتـــان به شـــخصه چند نفر 
مامور فرســـتاد تا بـــه تعقیب قورباغه های بـــالد بروند و 
نگذارنـــد ابوعطا بخوانند و به جایش “دوســـت دارم زندگی 
رو” را بخوانند، اما میســـر نشـــد و قورباغـــه های بالد مع 
االسف بســـی چموش تشـــریف دارند. بخدا از دست این 
آب عاصی شـــده ایـــم و جانمان به لب رســـیده. قربانتان 
گردم اگر میســـر است ســـفرکوتاه کنید و زودتر بر دیده 
منـــت گذارید تا ببینیم چه باید کرد در این آشـــفته بازار. 

پ.ن:
5 کیلو آب گیری برامون بذار کنار.

ازمسئولمربوطه
بهکمیتهمرکزیمدیریتبحران

با ای بابا، بچه ش افتاد؟!
کاری که نیست. مشـــکل آلودگی هوا که همچنان هست 
و گفتیم دو تا ماســـک روی هم بزنند. متاسفانه در جنوب 

هم آب گرفتگی داریم که اعصاب نذاشـــته واســـه ما.
پ.ن:

پرتقالها با پیک فرســـتاده شد. مســـتحضر باشید که پول 
پیک حساب شـــده؛ دوباره نگیرد.

ازکمیتهمرکزیمدیریتبحران
بهمسئولمربوطه

با پرتقال بخوریم یا شرمندگی داداش؟!
مشـــکل آب گرفتگی ان شـــااهلل با تابش نور خورشید حل 
می شـــود. تحمـــل کنند تا خشـــک شـــود. کمی طول 
می کشـــد امـــا خوبی روشـــهای طبیعی این اســـت که 

ندارد. عوارض 
پ.ن:

شوهرخاله تان کیوی ندارد؟

ازمسئولمربوطه
بهکمیتهمرکزیمدیریتبحران

با ای جان... عزیزمی
واال هواشناســـی گفته اســـت فعال چند هفتـــه ای آفتاب 
مافتاب نداریم. که گفتیم دســـتور کمیته مرکزی مدیریت 
بحران اســـت و باید بتابد. پیشـــنهاد دادنـــد که چند تا 
المپ فشـــارقوی روشـــن کنیم که کار خورشید را بکند. 
فلذا خواهش میشـــود جهت نصب المپ، با درخواســـت 

کنید. موافقت  فاز  برق ســـه 
پ.ن:

شـــما جون بخواه. غلـــط میکنه توی کار کیوی نباشـــه. 
نباشـــه هم بایـــد از فردا بره تـــوی کار کیوی!

ازکمیتهمرکزیمدیریتبحران
بهمسئولمربوطه

با سالم گلم
با دو فازش موافقت میشود.

پ.ن:
کیویش کم پرز باشه لطفا.

ازمسئولمربوطه
بهکمیتهمرکزیمدیریتبحران

با دورت بگردم
مشـــکل آلودگی هوا و آبگرفتگی معابر با وزش باد و تابش 
خورشید حل شـــد. از تصمیمات جهادی و مدیریت پویای 
آن کمیتـــه محترم نهایت سپاســـگذاری را داریم. باشـــد 
که این نـــوع مدیریت الگویـــی برای ســـایر کمیته ها و 

باشد. ستادها 
پ.ن:

دو جعبه کیوی فرســـتاده شـــد. یک نفر را هم گذاشـــتم 
بـــا ریش تراش همـــه پرزهاشـــون رو گرفـــت. از بیرون 
ســـیب زمینیه، از تو کیوی... بخور گوشـــت بشه به تنت!

روالاداریپیگیریرفعآلودگیهواوسیلوریزگردو...

با دو فازش موافقت می شود

توئیزر

عالمت دادن با دود!
»شـــبکه ملي اطالعـــات را آنچنان تقویـــت کنیم که 

مـــردم نیازي بـــه خارج نداشـــته باشـــند«. رییس  این 

دولـــت، ضمن بیان این مطلب در ایـــن مجلس، از تقویت 

»آنچنان« چیزهاي دیگري هـــم خبر داد که هنوز اطالعي 

از آنهـــا نداشـــت. وي به نمایندگان مجلس قـــول داد که 

قبل از پایـــان این دوره مجلس، بقیـــه چیزهایي که باید 

»آنچنان« تقویت شـــوند را از دفتر مي پرســـد و مي گوید. 

حســـن فریدون)معروف به روحاني( در ادامه سخنانش 

که در جلســـه ارائه بودجه ســـال99 زده مي شد، به مردم 

اطمینان داد که همانطـــور که وضعیت اقتصادي را آنچنان 

تقویـــت کردیم و االن دیگـــر مردم به یارانـــه احتیاجي 

ندارنـــد، به زودي همه چیزهاي دیگـــر مردم را هم آنچنان 

تقویت مي کنیم که به هیچ چیز احتیاج نداشـــته باشـــند، 

حتي! وي از »آنچنان« دیگر مســـائل و مشـــکالت کشور 
اضافه کرد. و  توســـط دولت خودش خبرداد 

گفتني است، پس از این ســـخنان رییس دولت، قیمت 

مودم هاي Dialup در بازار به شـــدت افزایش یافته و شهریه 

دوره هاي»عالمت دادن با دود« و »مورس«، بیش از ســـیصد 
درصد گران شـــده است.

تعدادی موج جهت سواری نیاز مندیم .. با باالترین 
قیمت. 

»جبهه مردمی موج سوارارن پیر و جوان «

شرکت کننده مراسم ختم ، خاکسپاری، جشن تولد ، بله بران ، ختنه سوران و گود بای پمپرز شماهستیم 
»اطالع و هماهنگی با دفتر مرکزی جناب آقای حاج دکتر مهندس کاندیدای محبوب و مردمی «

شهردارها !
شورای شهرها!
سایر منسوبین !

هوای آلوده شهر خود را به ما بسپارید 
»شرکت تهیه و پخش آروغ زنان  تربچه خوار اصل «

ابالغیه معاون اول
با ترکه ی انار حوالّی پاستور

می زد قدم معاون اّول، پروفسور

می گفت با خودش:»به کجاها رسیده ام؟!
آخر چگونه جمع کنم یک گروه ُکر؟!

تا همصدا شوند به تصویب بودجه
تا بی بهانه رای بریزند ُگّر و ُگر«

ناگاه زد جرقه به ذهِن مبارکش
پیدا شد از کرانه ی دریای فکر، ُدر

»ابالغیه! چه فکر قشنگی است! اینچنین
بر هر شقیقه ای بنشانم، تفنگ پُر

تا که رجال مجلسِی بی اراده نیز
کمتر میان این ور و آن ور خورند بُر

زین پس اگر مخالفتی بشنوم به جد
با ترکه ی انار کنم شخص را ترور«
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