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بیانیه  ستاد مدیریت بحران کشور
در ارتباط با بارش های اخیر

 تکذیبمیکنیم
غافلگیرشدیم!

ضمن عرض سالم به پیشگاه ملت بزرگ ایران و آرزوی شادی 
و سالمتی روزافزون جهت شما، ستاد مدیریت بحران کشور 
بر خود الزم دانست در ارتباط با بارش های اخیر در نقاط 
مختلف کشور، ضمن صدور بیانیه ای پاسخ تهمت بزرگی که 

به این سازمان خدوم زده شد را به روشنی بدهد.
عده ای مدعی هستند که با توجه به هشدارهای پی درپی 
سازمان هواشناسی مبنی بر سنگین بودن بارش ها و احتمال 
جاده های  یا  شهرها  سطح  در  مشکالتی  آمدن  به وجود 
برون شهری، ستاد مدیریت بحران برای نخستین بار غافلگیر 
نشده و می بایست با آمادگی کامل به مصاف این بحران 

می رفته است.
این افراد که گویا چشم خود را به روی حقیقت بسته اند، 
فراموش کرده اند وظیفه  اصلی این سازمان که مقدم بر هر 
چیز دیگری است، غافلگیر شدن است؛ که البته در این بحران 
نیز بحمداهلل و کمافی السابق این وظیفه بخوبی انجام شد و 

اثرات آن را همگی مشاهده کردیم.
به جهت انتشار این اخبار کذب، ستاد مدیریت بحران کشور 
ضمن تکذیب هرگونه شایعه مبنی بر غافلگیر نشدن اعالم 
می دارد این سازمان یکبار دیگر و با آمادگی کامل، غافلگیر 
شده است و در آینده نیز این وظیفه خطیر را به نحو احسن 
ادامه خواهد داد و شایعات اینچنینی خللی در انجام وظیفه 

این سازمان وارد نخواهد کرد.

معرفی سریال ویژه انتخابات

 گلهایخندان

به مناسبت ایام انتخابات، سریال »سلطان رو« به نمایش 
درآمد. این سریال محصول سال 2020 میالدی است که 

در زمره پرفروش ترین های جهان قرار دارد.
سریال از جایی شروع می شود که یک نامزد بر اثر خیره شدن 
به افق برای گرفتن عکس انتخاباتی، یک ستاره ناشناخته را 
کشف می کند. درجایی دیگر آنقدر در طول روز جایش را در 
اتوبوس به این و آن می دهد تا باالخره جای راننده اتوبوس 
را هم می گیرد و به صورت رایگان مسافرکشی می کند. در 
رایگان و محبت زیادی در بخشش  ماجرای مسافرکشی 
کرایه، یک مسافر خانم او را با مزاحم اشتباه می گیرد و در 
نهایت بعد از تحمل چند سال حبس از زندان آزاد می شود. 
وقتی نامزد به شهر برمی گردد، 7 دوره مجلس گذشته است 
ولی او همچنان از رو نمی رود و با تمام پولی که جمع کرده 
مراسم نورافشانی برگزار می کند و برای مردم بوس و قلب 
می فرستد که حاوی صحنه های چندش آوری است. در ادامه، 
شخصیت اصلی سریال یک فیلم تبلیغاتی درست می کند 
و سرود گل های خندان را روی آن میکس می کند و تمام 

برنامه هایش را با همین سرود توضیح می دهد و...

هرچیفشلتربهتر
شاخصه های یک مجلس ناقوی

آنقدر مجلس های قوی داشته ایم که االن واقعا 
نوبتش است که یک مجلس درب و داغان را با 
انتخاب های مان درست کنیم. این شما و این چند 
شاخصه یک مجلس قوی که مطمئنا نباید در 

انتخاب های شما وجود داشته باشند:
برای  نماینده ها زیادی  اگر  بدو بدوی زیادی:   -
مردم حوزه انتخابی شان بدو بدو بکنند و به این 
وزیر و آن وزیر رو بزنند، خسته می شوند و دیگر 
نمی توانند مراحل جدید انگری بردز را رد کنند و 

برای کشور افتخار بیافرینند.
- موبایل دکمه ای: اگر همه در مجلس موبایل 
دکمه ای داشته باشند، آنوقت چه تضمینی برای 
هدر نرفتن استعدادهای فروخفته و بی نظیر عکاسی 

در کشور وجود دارد؟ هان؟

- شفافیت: این یکی دیگر حرف مگوست. معلوم 
خداییش  باشند.  شفاف  چیزها  نباید  که  است 
بدهند می پوشید؟  به شما  لباس شیشه ای  اگر 

نه به خدا.
- جوان بودن: هر چقدر کاندیدای منتخب شما 
جوان تر باشد، شاخصه های قبلی بیشتر در او موج 
می زند و حتی ممکن است او را درون خود غرق 
کند. پیرها قطعا گزینه بهتری برای رسیدن به یک 

مجلس فشل و ناقوی هستند.
- فامیل نداشتن: این مورد را عمرا پیدا کنید؛ چرا 
که شما در عصر آدم و حوا زندگی نمی کنید ولی 
باالخره ممکن است یک نفر را بیابید که به هیچ 

کسی وام دار نباشد، به او رای ندهید.

وارد گشته و  بر شیخ  از مریدان  روزی جمعی 
پرسیدند: چگونه مرده زنده کنیم ای شیخ! شیخ 
جوش چرکین روی دماغش را ترکانده و به ضربتی 
کف گرگانه، یکی از مریدان را چنان تخت زمین 
نمود که هیچ نشانه حیاتی در وی نماند. سپس 
شیخ دستور داد یک غرب پرست بدپیله بدان جا 
بخوانند. مریدان آشفته و دست به دهان چنین 

کردند.
که  است  چگونه  بگو  ما  به  پرسید:  او  از  شیخ 
انتخابات آنها دموکراسی است و از ما نیست؟ ما 
چی داریم یا که چه؟ غرب پرست بدپیله بنگ را 
کناری نهاد و بانگ برآورد: چه مهمل می گویی 
که  انداختنی  جانونی  در  کاغذ  هر  شیخ؟  ای 
یا  نفتخیز  سرزمین  کدام  نیست!  دموکراسی 
فتح  دموکراسی  گسترش  برای  را  الماس نشان 
بدون  ساالد  خون،  بدون  دموکراسی  کرده اید؟ 
سس را ماند. آیا نمی دانی که آزادی اندیشه بدون 
»آن لباس مخصوص شنای بانوان در سواحل« 
نمی شه؟ ندیدی چگونه در سواحل فغانس، مهد 
دموکراسی، زنان حق ندارند لباسی جز این در 
سواحل بر تن کنند؟ اصال شما ملکه ای دارید که 
در چشم بر هم زدنی مجلس منحل نماید که از 

دموکراسی دم می زنید؟
سخن که بدین جا رسید، ناگهان صدایی از مرده 
بجست و زنده شد و در زمره مریدان غرب پرست 

بدپیله درآمد. 

از: مردم روستای کیان آباد
به: ستاد بحران شهرستان

پس از سالم، مستحضر هستید که حدود یک هفته از 
بارش برف در روستای ما می گذرد. با توجه به آب شدن 
بعضی از برف های بی جنبه روی تونل ها و ریختن آب آنها 
روی سر فرزندان مان در راه مدرسه، خواهشمند است 

نسبت به اقدام مقتضی همکاری نمایید.

همراه با 15 درصد تخفیف اقدام نمایید.پالستیک برای سقف تونل های برفی با نرخ دولتی خواهشمند است هر چه سریع تر نسبت به فروش فرزندان از تونل های برفی خدمت تان ارائه می شود. مورد آب شدن برف ها و مشکل در عبور و مرور پس از سالم، به پیوست، نامه مردم کیان آباد در به: پالستیک فروشی فرخاز: ستاد بحران شهرستان

نامه نگاری های مردم کیان آباد به مناسبت بارش برف

در وصف پیشنهاد یک نامزد مجلس به شاعر پارویوامی

التماسحمایت
دیروز یکی شخص پر آوازه و شاخص

بنشست به پیش من و بگرفت به خود حس
وا کرد سر حرف و صمیمانه به من گفت

من با تو انیسم، تو مرا یاور و مونس
من پنج پسر دارم و خوشحالم از اینکه
در دور و برم نیست کسی قلدر و ناِکس

از پنج پسر: چاکر تو اول و ثانی
در خدمت تو ثالث و هم رابع و خاِمس
ای شاعر خوش ذوق حمایت بکن از من
تا اینکه شوم با تو به »خادم« متخلص
در وصف من دلشده یک شعر بگو تا

تبدیل شوم یک شبه به نقل مجالس
تبلیغ بکن یکسره از جربزه من
تا شاد شود از قلمت روح مدرس
گر من بشوم منتخب شهر، یقینا

هرگز نکند هیچ کسی هق هق و فس فس
رونق بدهم وضعیت منطقه را من

اینگونه یقین کم شود از جرم و حوادث
کاری بکنم؛ آخر دوره همه یک یک

رحمت بفرستند به این بانی و باعث
  پول و پله هم می دهمت تا که بدانی

        من حامی اشعار توام شاعر مفلس
اکسیر به دستم اگر این دوره بیفتد

یکباره مبدل به طالیت کنم ای مس
گفتم که برو تور به آبی دگر انداز
ای حرف تو با واقعیت نامتجانس
شیرینی و جاداری کرسی ریاست

باعث شده اینطور شوی زاهد و مخلص
آخر چه گلی بر سر مردم زده ای تو
ای صاحب مجموعه ای از کل نواقص
این لقمه بزرگ است برای دهن تو

حتی نتواند بخورد یلیل فارس
اینگونه که تو خرج کنی ترسم از این است

بر شهر شوی آخر سر صاحب و وارث
حرف پدرم را به تو تقدیم نمایم:

گور پدر نامزد فاسد مجلس!

مقاومتکنید!
گر  ا
 4 سال گذشته

- یا حتی بیشتر- را، نماینده بوده اید و حتی یک سرفه توی 
میکروفن جلوی تان نکرده اید، اگر در 3 دوره حضورتان، 30 
از خانه  لنگ ظهر،  روز  اگر یک  ناکام داشته اید،  استعفای 
باجناق تان- که نزدیک میدان فاطمی است- رفته اید وزارت 
کشور و کاندید شده اید؛ این راهکارها را از دست ندهید، حیف 
است به خدا. امضای عمه ما هم تضمین است.

1- همین اول، هر چه عکس با شلوارک 
و گربه ماهی و قلیان دارید، از 
صفحات خود حذف کنید. 
»آن یکی عکس«ها را 
هم اگر نمی توانید 
حذف کنید و 
بدجــوری 
یـادگاری 

احد ارسالی
محمدحسین صادقی

از: پالستیک فروشی فرخ
به: دهیاری کیان آباد

با سالم. نامه ستاد بحران شهرستان در مورد مشکالت اخیر روستا به 

دست مان رسید. متاسفانه پالستیک به مقدار کافی در انبار موجود 

نیست. به پیوست 2 فروند پارو با وام 4 درصد خدمت تان ارسال 

می گردد. نسبت به فروش این پاروها اقدام کرده و مشکالت خود را 
فعال با پارو کردن برف ها حل کنید. 

از: مردم کیان آباد
پس از سالم مجدد. پاروهای ارسالی دریافت شد. به: ستاد بحران شهرستان

از حسن توجه جناب تان سپاسگزاریم.

است، حداقل همه فالوورهای تان را بالک اند ریپورت کنید.
2- همین طور الکی به مردم و در و دیوار سالم کنید، سر 
تکان دهید و دست تان را باال بیاورید و بای بای کنید! مثال 
شما یک کاندیدای خیلی مردمی و مشهور و محبوب 
و از این چیزها هستید. حتی اگر کسی برای تان زبان 
درآورد یا شیشکی بست، بیخیال، بعدا بسپارید بچه ها 

جواب طرف را به شکل مقتضی بدهند.
خارجی  سفارتخانه های  این  جلوی  بروید   -3
با وی  و  بپرید  هرنوع چشم آبی،  رؤیت  به محض  و 
سلفی بگیرید. تنکیو و آی ام گالد از دهان تان نیفتد، کلی 
می آید روی قیمت تان! مواظب باشید! لنز آبی به بازار آمده 

از اصلش آبی تر!
4- توجه داشته باشید 2 چیز کامال خصوصی و شخصی 
و پرایوت و نگفتنی است. یک اینکه هزینه های میلیاردی 
تبلیغات را چطور تأمین کرده اید؟ دو اینکه در مقابل تأمین 
هزینه ها، قرار است برای »ستاد مردمی« خود، چه کار کنید؟ 
سه اینکه عملکرد شما در مسؤولیت هایی که قبال داشته اید 
 چه بوده است؟ چهار اینکه فرزندان تان در کدام کشور گروگان
- ببخشید- مشغول به تحصیل هستند؟ پنج، برنامه های شما 
برای حضور در مجلس، قانونگذاری و نظارت بر فعالیت دولت 

چیست؟ شش... اِ... زیاد شد...
5- از رنگ کردن و انگ زدن به رقبا خودداری نکنید. باالخره 
عملکرد که ندارید، ریخت و قیافه هم که... بگذریم. حداقل یه 

حالی به سابقه و عملکرد بقیه بدهید، خاطره می شود.
6- کلی گویی را سرلوحه سخنرانی های تان قرار دهید و چنان 
آسمان را به ریسمان و گودرز را به شقایق پیوند بدهید که 
مپرس! البته توصیه ما این است که اصال دهان باز نکنید، 

بهتر است. #جدی
7- یک عکس از خودتان در روز تشییع پیکر حاج قاسم 
پیدا... ندارید؟... شهید حججی؟... شهیدان گمنام؟... نماز عید 
فطر؟ روزقدس؟ راهپیمایی 22 بهمن که دیگر بوده اید؟... 
نه؟! خاک... حداقل 4 تا کودک کار پیدا کنید باهاشان عکس 
بگیرید بگذارید توی اون صفحه صاحاب مرده. کثیف باشند 

بهتر است. دخترک گلفروش باشد که عالی!
کنید.  مقاومت  دادن،  جواب  مقابل  در  می کنم،  تکرار   -8
هیچکس یادش نیست در مقاطع حساس، چه چرندیاتی 
گفته اید یا چه تصمیم های افتضاحی گرفته اید یا غایب بوده اید 

یا گریه... کال!
9- خبرنگاران سمج و مردم کنجکاو را به سایت شخصی تان 
ارجاع دهید، در سایت، آدرس اینستا را بگذارید و در اینستا 
بخواهید به Bio شما در توئیتر مراجعه کنند. در توئیتر، یک 

شماره بیربط بگذارید و توضیح ندهید. 
10- خبرنگاران »برگزیده« را به شام دعوت کنید و از آن 
سکه هایی که پدر مغروق... مفروق... مفروش... حاال هر چی، 
برای تان ارث گذاشته به آنها یادگاری بدهید. خسیس نباشید.

برای کاندیداهای مجلسچند راهکار زودبازده

آگهیهای
انتخاباتی

به تعدادی دوشیزه چشم آبی
با روابط عمومی باال

»غرب تبلیغ آریا ابزار کاندیدگستر« برای تبلیغات میدانی نیازمندیم

استخدام مسؤول دفتر
حقوق وزارت کار سابق

 قابل اضافه شدن به لیست 2 دوره بعد
تماس جلوی فرهنگستان

نیروی زیردیپلم 200 نفر
بی وجدان و بی فرهنگ

برای چسباندن پوستر کاندیداها

خریداریم

تحریمی، قهری، انصرافی، استعفایی، حذفی، بی صالحیت و... 

دایرکت فقط نیمه شب

تماس: عنداالستطاعهبا یا بدون سابقه اجراییخوش عکسیک خانم جاافتاده
آتش بازی- شعبده بازی 

عمیات ژانگولر
برش آدم از وسط

و صدها برنامه شاد دیگر 
مناسب برای میتینگ انتخاباتی

سلفی با بازیگر شعله
پشت صحنه شینگن

پاپیون برادران کارامازوف
شلوار جکی چان

خرید باالی یک میلیون=
پوستر رأی دار، هزاررنگیک بسته بادکنک هدیه

کاغذ دورو بافت گالسه
تحویل در محل
تسویه بعد از انتخاب

کانال تلگرامی 10کا
مال یه دکتر زنان و زایمان بوده، رفته خارج
قیمت توافقی

اد از شما، چت از ما
با مطالب 18+ و قرعه کشی

دو نفر ندیده گرفتن، سوسک شدن

بهزاد توفیق فر

کامران یاری

محمدحسین صادقی

دیوار
ای راوِی دائم حدیِث دیوار

بودی تو خودت یار و انیس دیوار
آنقدر ز دیوار سخن ها راندی

باید که تو را گفت: رئیِس دیوار

لی
سا

 ار
حد

ا

بهزاد توفیق فر

محمد محمدی

داوود افرازی

امین صالحی

ری
ن یا

مرا
کا

سمیه قربانی

سردبیر: امین صالحی
دبیر سرویس شعر: زهرا فرقانی

دبیر سرویس کارتون: کامران یاری
دبیر فنی:  مهدی نظری

صفحه آرا: عبداهلل رفتگار

 راه های ارتباطی
info@rahrahtanz.ir :رایانامه  

tanzym_ir :سروش  
tanzym_ir :ایتا  
tanzym_ir :بله 

  شیخ

زندهکردن و
مردگان

سیدمحمدجواد طاهری


