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دبیر سرویس نثر:  فیروزه کوهیانی
دبیر سرویس شعر:  زهرا فرقانی

دبیر سرویس کارتون:  مهدی نظری
دبیر فنی:   سیدمحمدجواد طاهری

 راه های ارتباطی
ما را در شبکه های اجتماعی

با نشانیtanzym-ir دنبال کنید!
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ضمیمه هفتگی طنز راه راه

نیم کیلو سیفون توالت لطفا! 
حاال هی الکی گیر بدهید که واردات خیلی بد است، باعث خروج ارز و تعطیلی 
صنعت و بیکاری و فقر می شود. خب بشود! اصال علم بهتر است یا ثروت؟ هیچ 
می دانستید اگر همین واردات نبود، ما در جهل مرکب می ماندیم و نمی دانستیم 

که باالخره واحد شمارش »سیفون توالت« چیست؟!
جانم؟ سیفون توالت را دانه ای می فروشند؟ مگر تخم مرغ است؟ اگر فقط کمی 
از »واردات« سر رشته داشتید، می دانستید که واحد شمارش سیفون توالت 
»کیلوگرم« است، نه »عدد«! بعد وقتی سیفون توالت تان خراب می شد، نمی رفتید 
دم مغازه سیفون فروشی، بگویید آقا لطفا یک عدد سیفون توالت به من بدهید!
ایران  گمرک  سایت  در  کمی  اینستاگرام،  در  زدن  پرسه  جای  به  کاش 

دانستنی های مفید و علمی بخوانید. آن وقت عالوه بر اینکه 
متوجه می شوید ما فقط در سال 97، به مقدار 1373635 
کیلوگرم سیفون توالت و سایر مشتقاتش را وارد کرده ایم؛ 

در می یابید که واحد شمارش سیفون توالت، کیلوگرم است!
یکی از سواالت لو رفته کنکور 1400

اطمینان رئیس جمهور با بیان اینکه می دانیم مردم در فشار اقتصادی  عزیز  مردم  به  می خواهم  کرد:  تصریح  هستند، 
بدهم که ... 

ج( دولت لحظه ای از درد و مشکل مردم غافل نیست، بلکه ب( ما بلدیم شعار بدهیم و آمارها گواه این سخن است!الف( فشار لزوما چیز بدی نیست، مگر فشار خون!
به کل غافل است!
د( گزینه ب و ج

کلید ستاره
تلفن گویا

+ با سالم، شما با دفتر تنظیم بازار تماس گرفته اید. برای اطالع 
از قیمت ها کلید یک، برای شرکت در پویش تنظیم مردمی کلید 
۲، برای شنیدن مصوبات جلسه هفته پیش کلید 3 و برای ارتباط 

با مسؤول تنظیم بازار کلید ستاره را فشار دهید. 
- کلید یک

+ برای اطالع از قیمت ها در یک ثانیه پیش کلید یک و برای 
اطالع از قیمت ها در همین ثانیه کلید ۲ را فشار دهید. 

- کلید ۲
+ سیستم در حال به روزرسانی قیمت هاست؛ برای بازگشت به 

عقب کلید مربع را فشار دهید. 
- کلید مربع

+ برای اطالع از ... 
- کلید 3

+ به دلیل نبود پذیرایی جلسه هفته گذشته تشکیل نشد. برای 
بازگشت کلید مربع ... 

- کلید مربع
+ برای اطالع از ... 

- کلید ستاره
+ برای ارتباط با مسؤول کلید ستاره مربع دایره مجذور اشکال 
هندسی به توان ۲ را شماره گیری کرده و در صورت انصراف ... 

- کلید ستاره مربع دایره مجذور اشکال هندسی به توان ۲ 
+ شهروند گرامی سماجت شایسته شما نیست. برای پیوستن 
به پویش تنظیم مردمی کلید یک و در صورت انصراف کلید 

مربع را فشار ... 
- کلید ستاره

+ با زبان خوش کلید مربع را فشار دهید تا ندادیم تنظیم تان کنند. 
- کلید ستاره

+ بوق آزاد

پیری جمعیت    
معرفی کتاب »چه کسی ما را هول می دهد؟«

نویسنده: غالم شادان
برادران  و  جوان دل  سالمندان  صنف  معاونت  ناشر: 

پیردوست
کتاب »چه کسی ما را هول می دهد؟« شامل 90 داستان 
کوتاه، به قلم یک مرد 90 ساله است که به دلیل کهولت 
سن از نوشتن داستان بلند اجتناب کرده است. کتاب، 
روایتی است از مصائب و مشکالتی که در مسیر زندگی 
او قرار گرفته است. از آنجایی که نویسنده توان جسمی 
برای نوشتن مداوم را نداشته، این کتاب پس از 7 سال به 
چاپ رسیده است. گفتنی است داشتن آلزایمر نیز بی تأثیر 
نبوده است. از این نویسنده کتاب های دیگری چون »چه 
کسی قرص من را جابه جا کرد؟« و »عینک ته استکانی« 

به چاپ رسیده است. 
در قسمتی از این کتاب می خوانیم:

دندان  که  همین  بودم.  نشسته  پارک  نیمکت  روی  بر 
راه رسید. بدون  از  اکبر  از دهانم درآوردم،  را  مصنوعی 

پاس گل به نامزدهای ریاست جمهوری 
در پی سلسله گشایش های دولت، نرخ ارز نیز دچار گشایش فراوان شده، از شدت 
گشایش به پارگی رسیده و بعد از چند مرحله تقسیم یاخته ای )تقسیم سلولی 
به روایت فرهنگستان ادب فارسی(، ارز چندین نرخی را به وجود آورده است. 
با بررسی دوره یازدهم انتخابات ریاست جمهوری مشخص می شود، شعار تبدیل 
ارز دو نرخی به تک نرخی، ظرفیت باالیی در جذب آرا دارد و حتی بعد از یک 
بار پیروزی در انتخابات، با اجرای آن می توان به دوره بعدی هم امیدوار بود اما 

در دوره بعد لزومی برای حفظ تک نرخی بودن وجود ندارد. 
در همین راستا، شرایطی برای نامزدهای ریاست جمهوری دوره بعد فراهم 
شده است که اگر حذف ساالنه یکی از نرخ های ارز را در برنامه داشته باشند، 

به حداقل ۴ دوره ریاست جمهوری برای تک نرخی کردن ارز وقت نیاز است. 

فیروزه کوهیانی

ادامه اخبار
رئیس اتحادیه روغن فروشان گفت: ما روغن 
مورد نیاز مردم را باید از کارخانه ها خریده 
و آماده فروش کنیم اما خب در تامین آن 

مشکل داریم
جانشین معاون اتحادیه الستیک سازان گفت: 
ما الستیک های با کیفیت و ارزان قیمتی را در 
انبارها می توانیم داشته باشیم اما در تامین 

مشکل داریم
رئیس وارد کنندگان چادر مشکی خاطرنشان 
کرد: با کشور چین برای واردات چادر مشکی 
مورد نیاز کشور رایزنی شده اما در تامین آن 

مشکل داریم
نایب رئیس اتحادیه کاغذ و مقوا یادآور شد: 
کاغذ چیزی است که برای چاپ کتاب مورد 

نیاز است و ما در تامین آن مشکل داریم
مشاور ارتباطات وزیر در پایان گفت: اینترنت 
ارزان خیلی خوب است اما ما در تامین آن 

مشکل داریم. 

#تأمینامیرحسن محمدپور

فهیمه انوری

#تنظیم  -بازار

#ارز محمدرسول نوروزی
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رضا عیوضی

سامانه شاد
پرویز و سپهر و کورش و فرشادیم

همراه به دست، صبح و شب در شادیم
با نیت یک دقیقه آنالین شدن

مشغول دعا به صحن گوهرشادیم

مهدی امام رضایی

آخر صلح
هم رومی رومیم و هم زنگی زنگیم
ما آخر صلحیم که قربانی جنگیم
آنقدر زرنگیم که در پاسخ تهدید
لبخند زنانیم که ما عشق فرنگیم

سوده سالمت

بانک مرکز 
سر ظهری، به غایت گرم و خر پز
خبر پیچید! روشن، داغ، موجز

پدر فریاد زد: »جاهاز حل شد!
بیاور دخترم شیرینی و گز«

ز خوشحالی چنان پروانه بودم
به گرد شمع بابا، توی مرکز

پدر از لیست، با لبخند می خواند:
»فر و یخچال با فرش و پلوپز«

ز شادی نیش من، از خنده شد باز
از اینجا تا به شهرستان درگز

پس از قدری، از او کردم سوالی
که: »پول آماده شد یک دفعه ای از؟«

نگاهی کج پدر کرد و به من گفت
که: »این موضوع ساده، هست محرز

نشد تامین اگر اجناس، جایش
تهیه کرده ام لیستی مجهز

بسی ممنونم از لطف کسی که
از او آموختم این شیوه خز«

میان اشک گفتم: »از که بابا؟«
میان خنده گفتا: »بانک مرکز«

ببین! تخصیص داده ارز، گرچه
شده تامین فقط »بر روی کاغذ«

تو خوبی! 

باشد! تو خوبی! هر چه بحران است از ماست
هر جا که جنگ و سیل و توفان است از ماست

خیلی شماها نایس و ماه و باکالسید
آنجا که کافه جای حیوان است از ماست

سرهنگ های پرستاره از شما و
هر قدر ستوان است و سروان است از ماست

اصال ابر قدرت شماهایید بابا
هر بزدلی چون بید لرزان است از ماست

در هسته ای و موشکی عالمه هستید
هر جا که پای علم لنگان است از ماست

اصل حقوق شهروندی از شماهاست 
جایی اگر اعدام و زندان است از ماست

زن ها همه آزاد آزادند آنجا
ظلمی اگر بر جمع نسوان است از ماست

اصال نباشد توی تنبان شما کک
هر جا اگر کک توی تنبان است از ماست

عدل مجسم، عین مهرید و عطوفت
در هر کجا عدوان و عصیان است از ماست

 شرمنده! البته شما گاوید و پر شیر! 
نام بلندی گر ز شیران است از ماست

بالتکلیفی 3/5 میلیون دانش آموز به رغم
گذشت یک ماه از سال تحصیلی

صنم یاوری

راهکارهایی برای کمک به بانک مرکزی 

سنگ مفت، گنجشک مفت
به زبان ساده تر بگوییم، یعنی بانک مرکزی صورتش را 
با سیلی )چه بسا شالق( سرخ نگه داشته و آبروداری 
می کند، ولی کمر و گردن و زانو و باقی مفاصلش زیر بار 

این تأمین ارز به پوره سیب زمینی تبدیل شده. 
خب البته تقصیر خودش هم هست، وقتی هنوز نتوانسته 
برکات برجام را بپذیرد، باید هم سختی بکشد. االن ما 
مردم با تمام وجود برجام را درک کرده ایم و در مقابل 

تمام فشارها بی حس شده ایم.
علی الحساب، ۲ راهکار برای تأمین ارز معرفی می کنیم:

1- حاال که وزارت بهداشت اینقدر کتک خورش ملس 
است و از پولی که به اسم خودش از صندوق توسعه ملی 
برداشتند، یک درصدش را هم به او ندادند، خب این 
دفعه به اسمش از سازمان های بین المللی وام بگیرید، 
دوزارش را بدهید وزارت بهداشت، بقیه اش هم نوش 

جان کاالهای اساسی. 
۲- جریمه های ماسک نزدن مردم را به دالر بگیرید. 
از کجا بیاورند هم، به خودشان مربوط است، اگر دادند 
برای شان کاالی اساسی وارد کنید، ندادند هم تقصیر را 
بیندازید گردن خودشان. سنگ مفت، گنجشک مفت. 

درخواست عاجزانه عربستان از ایران 

کمی آرام تر
ببینیم چه می کنیم ... 

وزیر خارجه عربستان در اظهاراتی بیان کرد عامل همه 
بی ثباتی ها و مشکالت منطقه ایران است. 

وی با اشاره به اینکه کودکان یمن حق زندگی دارند افزود: 
»ما هر وقت از دست ایران عصبانی می شویم سر آن بینواها 
خالی می کنیم. هر چه ایران کمتر سربه سر ما بگذارد ما 

اعصاب مان آرام تر است«.
وزیر خارجه عربستان پس از آنکه یک لیوان گل گاوزبان 
را سر کشید ادامه داد: »اقدام بی رحمانه و بی ثباتانه ایران 
پول  همه  آن  که  بی عرضه  داعشی های  آن  شد  باعث 
خرج شان کردیم جنازه های شان روی دست مان بماند و ما 

االن نمی دانیم کجا خاک شان کنیم«.
وی همچنین اظهار داشت: »ایران باعث شده خرج ما باال 
برود، چون با هر مانور نظامی ترامپ به ما زنگ می زند و 
هزینه پوشک سربازانش را  طلب می کند. در این گرانی 

پوشک داریم ورشکست می شویم«.
این مقام عالی رتبه در پایان ملتمسانه از ایران درخواست 

کرد:»کمی آرام باشید تا ببینیم چکار داریم می کنیم«.

محمدرضا رضایی
#بانک  -مرکزی

خندید
گفتیم وزیر، تا وزارت خندید

خواندیم جسور، تا جسارت خندید
از صنعت و معدن و تجارت گفتیم
تا صنعت و معدن و تجارت خندید

مصطفی صاحبی

ت
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کاریکلماتور 
* درمان بی تدبیری و سکون مقداری نبات داغ است. 

* تشت رسوایی اش که افتاد، همه کفی شدند. 
* حیوانات نر باالی 9 سال برای جشن بقای نسل خود، کله رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست را بار گذاشتند.

نرگس داشادیان

توجه به او، مشغول تمیز کردن دندانم شدم. عصایش را 
به نیمکتی که من نشسته بودم تکیه داد و بر روی تاب 
نشست. اکبر از من خواست که او را هول دهم اما من 
توان این کار را نداشتم. هر دو بر تاب نشستیم و منتظر 
بودیم کسی بیاید ما را هول دهد. پس از مدت ها انتظار، 
سرو کله حشمت و ناصر پیدا شد اما آنها هم نتوانستند 
حتی کمی ما را تکان دهند. براستی جوانی نیست ما 

را هول دهد؟!

تدبیر کره ای

جهانگیری گفت: یک میلیون و ۲00 هزار نفر در یک 

سال گذشته بیکار شدند. 

کلمه  کال  که  را  زمانی  می آید  یادتان  داد:  ادامه  وی 

کار وجود نداشت؟! زمانی که مردم نه می خوردند، نه 

می خوابیدند و نه زنده بودند؟ همان زمان که در صف 
کره بودند. 

مریم محمودی

سیدمحمدجواد طاهری

زهرا نادریان

تاریخ نوشته است
خندیدی و تمدیدی و تحریمیدی
حاال که شده لغو به خود بالیدی

تاریخ نوشته است با برجامت
در ارزش پول کشور خود رویه نادرستی پیش گرفتی!!!

امین شفیعی

پرست دفتر تنظیم بازار وزارت صمت: بانک مرکزی ، ارز مورد نیاز  سر
واردات کاالهای اساسی را تخصیص داده اما در تأمین آن مشکل دارد


