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صنم یاوری

فرهنگ لغت
فوریت: بر وزن »کشتی کچ«. 

۱- آنچه فوری، سریع و بالفاصله رخ دهد )رجوع به »بالمره و 
در همان روز« شود(. 

۲- کیفیت شتافتن سر میز مذاکره پس از اعالم نتایج انتخابات 
آمریکا را گویند که از آن مشکل آب خوردن حل شود، بل 
محض اثبات حسن نیت چیزی هم اضافه بیاید و سیل رخ دهد. 

دنبال توافقی مجدد
فوری برویم و کم نیاریم

عشق است مذاکرات، هرچند
سیل آمد و خانه ای نداریم 

فرزانه صنیعی #فوریت

#دولت

علیرضا عبدی

مدیریت نامحسوس بحران
نظریه های متفاوتی در شیوه مدیریت بحران مطرح است. 
بعضی مدیریت بحران را مثل عطر، سلیقه ای می دانند. یعنی 
هرکسی برای خودش یک مدلی دارد؛ و مثال سلیقه اش ایجاب 
می کند برای جمع آوری آب های سطحی بعد از وقوع سیل در 
اهواز، دستور بدهد آب را با لودر بریزند داخل کامیون. اینکه 
همان آب از الی درز و سوراخ های کامیون می ریزد پایین، 
مشکل خود آب است و چندان اهمیتی هم ندارد. به هر حال 
نفس عمل مهم است. باقی اش دیگر جزئیات است و هرکس 

سلیقه ای دارد... 
اما عده ای معتقدند شیوه مدیریت بحران مثل تلفن همراه 
بحران  مدیریت  به  ندارد  کامال شخصی! کسی حق  است. 
دیگران دست بزند و در آن سرک بکشد. اتفاقا اغلب مدیران 

عربستان و بحرین: درباره هر توافق 
هسته ای ]احتمالی[ بین واشنگتن و 

تهران، باید با کشورهای ]حاشیه[
خلیج ]فارس[ مشورت شود!

در شیردهی شهره عالم شده اید
در کسوت خر نیز مجسم شده اید

عمریست که هی فقط سواری دادید
حاال چه شده قاطی آدم شده اید؟؟!

فرشته پناهی

محکومیت معاون سابق امور زنان روحانی به اتهام در اختیار 
بیگانه قراردادن اسناد محرمانه و فعالیت تبلیغی علیه کشور

در حوزه زن مشاوری بس مقبول
باری به حواشی دگر هم مشغول
افزود به زندان زنان با زحمت

یک بند به نام »مجرمان مسؤول«

طاهره ابراهیم نژاد

داوود افرازی

محمدرضا رضایی

تفسیر شعری در باب واکنش دولت به سیل

نه بابا! دیگه چی؟ 
طایر دولت اگر باز گذاری بکند
یار باز آید و با وصل قراری بکند

مراد از طایر دولت در اینجا همان الستیک ماشین 
رئیس جمهور است. شاعر می گوید اگر دولت راست 
می گوید یک قراری هم در مناطق سیل زده بگذارد 

تحلیل یادت نره!

کار، کار خودشونه 
در پی کاهش اپسیلونی قیمت مرغ پس از افزایش کوانتومی 

آن، توجه شما را به چند تحلیل جلب می نماییم.

فعال محیط زیس�ت: قیمت مرغ افزایشی بود، ولی مشتقات اون، 
مثل ژامبون و کالباس مرغ گرون نشد، نشون از اینه که گربه های 
این مملکت روزبه روز در حال کاهشن. کاش مسؤوالن به فکر باشن. 

کارمند: شنیده بودیم که نخریم میاد پایین؛ ما نخریدیم تا پایین 
بیاد. باید از خودمون فرهنگسازی کنیم باالخره. همین من و شما 
هستیم که جامعه رو پدید میاریم. اصال انسان در جامعه، مثل بشر 

در اجتماعه. 
البته اینم بگم که ما پول نداشتیم بخریم. 

دانش�جو: من کاری با مرغ نداش��ته و ندارم. دروس دانشگاه هم که 
مجازی شده، خوابگاه نیستم و خونه ام؛ اما قیمت تخم مرغ کمرمون 
رو شکونده باز. یعنی به شخصه در عنفوان عزب اوغلی بودن، شرمنده 

زن و بچه ام هستم. 

بازیکن سابق مطرح فوتبال: ما هم مثل بقیه 80 میلیون ایرانی که 
دوس��ت دارن کاهش قیمت مرغ، ما هم طبیعتا دعا می کنیم که 
کاهش قیمت مرغ. چون این کاهش قیمت مرغ وقتی کاهش قیمت 
مرغ بشه، میشه کاهش قیمت مرغ میشه. این مسؤوالن میان و 
میرن. مهم اینه که کاهش قیمت مرغ بشه، که واسه ما میمونه. 

سؤاالت آزمون
ثبت نام خانه اجاره ای 

ویژه سیل زدگان

برای ثبت نام در این طرح به سواالت زیر پاسخ دهید

۱- گزینه صحیح را انتخاب کنید
الف: با توجه به وقوع سیل و زیاد شدن ماهی در 
مناطق سیل زده، دولت بهتر است ماهی گرفتن را 

یاد مردم بدهد
ب: خدا را شکر قحطی خانه نیامده است

ج: رعایت پروتکل ها از اجاره کردن خانه مهم تر است
د: همه موارد

بح�ران مدیری�ت  س�ازمان  رئی�س 

سیل است
سیل است، می آید، همه بی تقصیرند

در دولتمان همه ته تدبیرند
از خشکی و گردوخاک و... ایضاً تحریم 

از کلیه امور غافلگیرند

۲- علت بارش های فراوان در مناطق کویری 
و بیابانی کشور چیست؟

الف: ابرها بینایی شان را از دست داده اند و 
دیگر به پایین خود نگاه نمی کنند

ب: ابرها خیره سر شده اند و با وجود نبود 
سبزه و چمن در پایین باز هم می بارند

بارور  هم  را  ما  ابرهای  حتی  برجام  ج: 
کرده است

د: حاال توی این دولت چه چیزی سر جای 
خودش است که این یکی باشد

۳- دولت به جای اجاره کردن خانه برای 
سیل زدگان، بهتر است............... باشد. 

الف: به فکر کارهای مهم تری مثل مذاکره
ب: پاسخگوی منتقدان

ج: دنبال رعایت پروتکل های بهداشتی ستاد 
مبارزه با کرونا

د: آدم

نمی خواهند  دولت...............  از  مردم   -۴
بلکه............... می خواهند

الف: خانه اجاره ای - مرغ و گوشت
ب: مرغ و گوشت - روغن و شیر

ج: روغن و شیر - پوشک
د: چیزی - مذاکره و سازش

#سازمان-مدیریت-بحران

سوده سالمت

محترم بحران هم این یکی نظریه را بیشتر می پسندند. 
اساسا اعتقادی ندارند شیوه مدیریت شان برای بحران ها 
علنی شود، تا ریا نشود! بنابراین هیچ وقت در دسترس 
نیستند و کامال زیرپوستی بحران ها را مدیریت می کنند؛ 
به طوری که در نگاه اول که هیچ، در نگاه یازدهم هم 

تغییری در بحران به وجود آمده دیده نمی شود!

۳- از منازل سالک است و آن مرحله ای است که قطع 
امید از هر مقام و مسؤولی باید، علی الخصوص در باب 
تامین منزل سیل زدگان. شیخ مدیرالملک بحرانی در 
کتاب »االصابت الکفگیر الی ته دیگ االمید و التدبیر« 

گوید:
خواهم که سریع و تند و فوری

منزل دهمت، ولی چطوری؟!
۴- هر مدتی که بیش از باقیمانده عمر دولت باشد. 

و از نزدیک وضع سیل زده ها را ببیند. کرونا نمی گیرد 
به خدا. 

دیده را دستگه در و گهر گرچه نماند
بخورد خونی و تدبیر نثاری بکند

در و گهر در کالم شاعر به معنای ارز و سکه و به طور 
کلی وضع اقتصاد است. شاعر می گوید درست است 
که دیگر سال هاست انتظار بهبود وضع اقتصادی از 
این دولت نداریم، اما الاقل به ازای خونی که از ما 
درون شیشه کرده است، یک تدبیری به حال اوضاع 

سیل زدگان بکند. 
دوش گفتم بکند لعل لبش چاره من

هاتف غیب ندا داد که آری بکند
بعد از مطرح کردن این خواسته ها از دولت، گویا یکی 
از غیب با تمسخر ندا داده: هه هه! باشه بشین تا دولت 

رسیدگی کنه. 

همراه راه راه

رضا عیوضی

اباالفضل سلیمانی

دبیر سرویس نثر:  فیروزه کوهیانی
دبیر سرویس شعر:  سارا رمضانی

دبیر سرویس کارتون:  مهدی نظری
دبیر فنی:   سید محمدجواد طاهری

 راه های ارتباطی
ما را در شبکه های اجتماعی

با نشانیtanzym-ir دنبال کنید!

مرغ هراسی
کمتر بخورید و ناسپاسی نکنید!!قیمت که مداوم کم و کمتر شده استبا این سخنان، مرغ هراسی نکنیدهر قد قد مرغ را سیاسی نکنید

فرشته پناهی

تو داری می کنی حاال کبابمجناب مرغ! جای ما عوض شدحقوق پشمکی کرده جوابمبرای خوردنت خیلی خرابمحقوق پشمکی
صامره حبیبی

#سیل

#اجاره-بها

سؤال این شماره:
به نظر شما دولت در چه 

زمینه های دیگری به فوریت 
عمل کرده؟

لطفا جمله طنز مورد نظر خود را به 
شکل زیر با ما به اشتراک بگذارید:

جمله شما
مخاطب راه راه: نام و نام خانوادگی 

راه ارتباطی با ما: 09370151057
@m_rahrah :و در پیام رسان بله

می گوییم. ببرید. به جان خودمان راست آینده منتشر شود و کیفش را در صفحه راه راه طنز هفته تا جواب آن به اسم خودتان شعر یا حتی کاریکاتور بدهید قابل چاپ! در قالب های نثر، به سوال زیر یک جواب طنز طنزپردازهای راه راه بر بخورید. به راحتی یک جواب با 

توجه! توجه!
پاسخ های شما به سؤال »به نظر شما واکنش 
بعدی سازمان ملل متحد در پی ترور شهید 

فخری زاده چه خواهد بود؟« از شماره قبل:

سازمان ملل به دولت:
ننه دور سرت بگرده که با یه بار بشین گفتن 

نشستی. برو پشت متکا پسته قایم کردم برات. 
معصومه جاوید

انتظار می رود سازمان ملل در واکنش بعدی تمام 
نیسان های آبی دنیا )جز نیسان برادر زن پسر عموی 

ترامپ اینا( را بشدت محکوم کند. 
محمد سیدی

عه وا همین چند ماه پیش سر ترور ژنرال سلیمانی کاخ سفید 
رو به خون کشیدم و قرمز کردم، االن دم کریسمسی رو هارمونی 

رنگش حساب کرده بودیما.
مریم مجلسی

با عرض تشکر از التفات شما به موضوع عدم ایجاد تنش و 
نیفتادن شکوهمندتان در تله تنش، برای هر چه بیشتر آرام 
کردن تشنجات منطقه خاورمیانه و رسیدن هر چه سریع تر 
به صلح و ثبات و آرامش، لطفا بقیه دانشمندان تان را خودتان 
بدهید و برای ما و سیا و موساد خرج و زحمت اضافی نتراشید 

دوستدارتان: فرحان حق
سیده معصومه طباطبایی 

جشنواره فجر امسال را چگونه برگزار کنیم؟

لنگ و دستمال و دستگیره، نمک جشنواره 
با توجه به شرایط کرونایی به سلبریتی های حاضر در جشنواره پیشنهاد می شود:

۱- در خانه های خود فرش قرمز پهن کنید و یک بار از اول تا آخر آن را با حرکات چشم 
و ابرو و کمر و... و هر جا که صالح می دانید راه بروید. مراقب باشید طوری راه بروید که 

لباس های تان خوب در قاب بیفتد، اگرنه این فجر دیگر فجر نمی شود. 
۲- چند دست لباس با طرح های برج آزادی، میدان شوش، مترو، راه آهن، سبزی فروشی 
داش اسمال طراحی کرده و در هر رفت و برگشت روی فرش قرمز یکی از آنها را بپوشید. 
۳- لنگ و دستمال سفره و دستگیره از الزامات جشنواره هستند، از آنها غافل نشوید. 
الزم به ذکر است جشنواره امسال برای آنها که سودای دیده شدن دارند فرصت بزرگی 

است، شما هم با شرایط فوق از خودتان فیلم بگیرید و به جشنواره بفرستید. 
هر چند در هیچ فیلمی بازی نکرده باشید. کی به کیه شاید جایزه هم گرفتید! 


