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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!

مرداب
این بودجه در نوع خود خیلی دقیق است

با دولت بعدی بد و با ما رفیق است
تا دولت بعدی درونش غرق گردد

مرداب دخل و خرج آن خیلی عمیق است!

سوده سالمت

اوخ!
نفت قدر یک دهم نفروختن

در عوض با خرج کردن سوختن
آرزوی بایدن و جام جدید

سر به ته هی کیسه ها را دوختن
تجربه؟ تدبیر؟ نه بابا فقط

مال صاحب مرده ای اندوختن
با بدهکاری دولت های بعد
فتنه هایی تازه را افروختن

هشت سال دولت امید رفت
اوخ قلبم اوخ جانم اوخ تن!

اسالف و اخالف
از شش جهت بر بودجه اشراف داریم
یک بسته چون آینه، شفاف داریم

گر درز های بودجه گاهی شود تنگ 
عیبی ندارد چون که ما بشکاف داریم!

در عرضه ارز، عرضه مان خیلی خفن بود
چون دورمان یک عالمه صراف داریم

بر دردهای العالج اقتصادی
مانند رویان، خون بند ناف داریم

شد قوت ملت جیره بندی هم غمی نیست
جزو هدف ها، دوری از اسراف داریم

واقع نگر، خیلی دقیقیم و هدفمند 
چون دیدگاهی جامع االطراف داریم

 هم آنچه مانده بود از اسالف خوردیم
هم کیسه بهر مایه اخالف داریم!

کف
حاال پس از یک تایم طوالنی بیکاری
شکر خدا قسمت شده توفیق اجباری

آخر به ما هم چیزکی ماسید، البته
بعد از گذر از تپه های »چیز« بسیاری

دیگر پدر این آخری ها، توی »رو« می گفت:
»جای تو انباریست! در این خانه سرباری!«

پیگیر اخبار تو بودم توی انباری
»کف کردم« از اینکه خدای علم آماری

کال هدفمند و دقیق و منسجم هستی!
ما گیج و شوت و اسکل و منگیم انگاری

»کف کردم« و »کف کردم« و هی باز »کف کردم«
از اینکه پیش عزوجز ما، چو دیواری

وقتی که بابا دید »کف« دارد مزایایی
در آمدم با احترام از توی انباری

ممنون! عملکردت چه شغلی عایدم کرده!
دادم به »لوکس« و »نخل زیتون« قول همکاری

شرکت بهره برداری متروی تهران از شهروندان 
خواست قبل از تردد، با مراجعه به سایت از میزان 
ازدحام جمعیت در مترو مطلع شوند تا با جابجایی 

در زمان های خلوت تر، ریسک ابتال به کرونا 
کاهش یابد.

فرشته پناهی

بخشنامه نحوه هزینه کرد بودجه 1400

دیگی که برای ما نجوشد…
با توجه به اتمام دوره 8 ساله دولت پربار تدبیر و امید در سال 1400، الزم 
است تمام دستگاه های اجرایی در خرج کردن بودجه 1400 نکات زیر را 

رعایت کنند:
1- دستگاه های اجرایی موظفند حداقل 75 درصد بودجه تعلق گرفته را تا 
قبل از مراسم تحلیف ریاست جمهوری بعد به طور کامل خرج کنند. البته تا 
قبل از اعالم نتیجه انتخابات کمی با احتیاط رفتار شود، خدا را چه دیدی؟ 

بلکه یکی از خودمان رأی آورد. 
2- دستگاه های اجرایی موظفند تمام هزینه های خود را با چک های رسمی 
دولتی و با تاریخ های نیمه دوم سال پرداخت کنند. همچنین تا جای ممکن 

چک ها در وجه شرخرها و افراد خطرناک و بی اعصاب صادر شود. 
3- دستگاه های اجرایی موظفند باقیمانده بودجه تخصیص یافته را به اجرای 
حداقل 3 پروژه سنگین برای نیمه دوم سال اختصاص دهند. البته کلنگ این 
پروژه ها قبل از مرداد 1400 توسط مدیران همین دولت بر زمین می خورد. 

غیردکوری
»واقع بینی« از ویژگی های بارز ایشان است که بدین 

ترتیب در اقصی نقاط بودجه به چشم می خورد:
یک- واقع بینی در حوزه منابع درآمد: تأکید س��ه پیچ 
ب��ر اینکه فروش اموال، فروش نفت و اخذ مالیات، باید 
کل درآمد دولت را تشکیل دهد، دلیل دارد. باالخره آن 
حجم عظیم نقدینگی که در قالب یارانه معیشت دارد 
توی حس��اب اقشار مختلف خاک می خورد، باید یک 
جایی به شکل سرمایه گذاری وارد چرخه اقتصاد کشور 
شود و اینجوری که نمی شود همه اش با سود این پول ها 

بخورید و بخوابید. 
دو- واقع بینی در کاهش 50 درصدی بودجه عمرانی: 
خود ش��ما گاوگیجه نگرفتید از بس هر روز یک جای 
کشور را کوبیدند و از نو برای تان ساختند؟ خسته نشدید 
هر روز صبح با تغییرات عجیب و پل و اتوبان جدید مواجه 
شدید و بعد از خرید بربری، راه خانه را گم کردید؟ یکی 
آن ته دارد می گوید پس کپرهای بلوچس��تان و آب و 
فاضالب اهواز چه می ش��ود، که باید بگوییم آنها جزو 

دکور و آکسسوار صحنه است، گول نخورید. 
سه- واقع بینی در بستن بودجه با فرض رفع تحریم ها: 
آقاجان! هیچ چیزی در جهان قد »امید« آدم را قشنگ 

و شاد و جوان نگه نمی دارد. تمام. 

چه کسی »دقیق« مرا جا به جا کرد؟
شاید با شنیدن کلمه دقیق، کولیس آزمایشگاه فیزیک1، یا »پنج دقیقه 
دیگه« گفتن هاي راننده آژانس براي رسیدن، یا آمدن کارمند بخش بایگاني 

اداره ها بعد از ناهار به ذهن تان بیاید. 
 بین همه اینهایي که به ذهن تان آمد یک چیز مشترک بود!

اینکه: »چه کسي« مي خواهد چیزي را »دقیق« بگوید، یا به عبارت دیگر 
»بستگي به طرفش« دارد. 

اینکه بودجه 1400 »دقیق« هست یا نه مهم نیست! مهم این است که 
آقاي دکتر روحاني گفته است بودجه 1400 »دقیق« است. 

اگر نگران »محل و شیوه تامین منابع« و »هزینه هاي جاري زیاد دولت« و 
»سهم درآمدهای مالیاتی از منابع عمومی« و »کسری بودجه ساختاری« 
هم نباشیم، نگران یک چیز باید باشیم و آن هم خود کلمه »دقیق« است. 
به هر حال هنوز جاي کلمات »گشایش« و »لغو« و »تبریک« در لغت نامه 
دچار عارضه شده است و این یک کلمه » دقیق« را بهتر است بگذاریم در 

حد همان راننده آژانس و کارمند اداره و... باقي بماند. 

از بی ادبان
در انسجام بودجه 1400 همین بس که چند هدف را 
به طور منسجم پیگیری می کند. هم اقتصادی است، 
هم سیاست خارجی، هم آموزشی. بی تربیت ها منظورم 
قضیه بیست سی نبود. آنکه معلوم شد بودجه مربوط 
به تقدیر از عوامل اخبار 20:30 بوده. منظور آموزش 
عملی برخی نکات است. رئیس جمهور می گوید باید 
تحریم ها لغو شوند تا مشکل آب خوردن مردم حل 
ایشان هم  بی ادب ها می خندیم. خب  ما  بعد  شود، 
می رود بودجه را طوری می بندد که اگر تحریم ها لغو 
نشد و روزی 2/5 میلیون بشکه نفت فروش نرفت 
از دعواهای  که  بفهمیم  و  دیوار  به  بخوریم  همگی 
زناشویی تا کم آوردن پراید در سرباالیی ها همه به 
تحریم ها مربوط است. زبان خوش سرمان نمی شود 
دیگر! اگر بودجه سال های قبل هم از چنین انسجامی 

برخوردار بود اینقدر پررو نمی شدیم. 

مانور اخالق 
چند اقدام هدفمند دولت

چند کار هدفمند دولت در این چند ساله را با 
هم می شماریم:

- ارائه سبد کاال به مردم و به ردیف کردن مردم در 
صف سبد کاال که باعث شد ماموران سرشماری 
هر چه بهتر سرشماری کنند. البته شکسته شدن 
مقدار زیادی استخوان از مردم و تخم مرغ در شانه 

هم نمی تواند هدفمند نباشد. 
- مذاکرات با آمریکا یکی از هدفمندترین اقدامات 
دولت در طی این چند سال بود. هرچند هدف این 
مذاکرات در وهله اول برداشته شدن تحریم ها بود 
ولی پس از آن به گرفتن کاپ اخالق تقلیل یافت 

و موفقیت آمیز بود. 
- گران کردن بنزین در شب میالد پیامبر )ص( نیز 
یکی از دیگر اقدامات هدفمند دولت بوده است. 
این کار بخوبی توانست قدرت دودافزایی تایرهای 
ساخت داخل را وسط خیابان نشان دهد و اتفاقات 
پس از آن مانور خوبی برای چهارشنبه سوری و 

سازمان آتش نشانی بود. 

المقامات تذکره.. 
آن مخترع برجام بی ثمر، آن پیشوای تصمیمات بی اثر، 
آن گالبی پز خدوم دولت، آن گرداننده امور ملت، آن 
صاحب زنونابین و نمکدون، خیرالروسا دکتر فریدون، 
بزرگ قوم دولتیون بود. تصمیمات دقیقه نودی اش 
زبانزد خاص و عام بود و فی االجمال از عجایب قرن بود. 
گویند در ابتدای حال، با وعده 100 روز، پشت میز 

ریاست نشست. 
بیکار بن عالف گوید: شبی او را به خواب دیدم که 
لباس مارک به تن از باالی توچال به پایین قل خورد. 
او را پرسیدم از تحقق وعده ها. گفت: یا ابن عالف، 7 
سال است مردم را راضی یافتم. گفتم: چگونه؟ گفت: 

نظرسنجی چهره به چهره. 
وی را به 1+5 و مذاکره عنایتی بود و این جماعت را 
بدو ارادتی نبود. هم از این روی، جماعت به برجام 

وفا نکرده لیکن وی ول کن نبود. 
نقل است که روزی مریدان را گفت: شما را پندی باید. 
مریدان جامه دریدند و پند خواستند. گفت: قصور از 
دولت قبل است. مریدان دوباره جامه دریده را دریدند 
و توضیح خواستند. پاره ای کشک به آنها بخشید تا 

باقی عمر ریاست را بسابند و جامه بدرند. 

لغتنامه
بودجه: تخمینی از درآمد و هزینه در طول 
یک بازه زمانی معین در آینده، به منظور نیل 

به اهداف تعیین شده. 

و  از درآمد  بودجه دولت روحانی: تخمینی 
هزینه در طول بازه زمانی 4 ماهه، به منظور 
نیل به درجا زدن و بقیه ماه های سال را از 
سازمان ها،  بانک ها،  ارزی،  ذخیره  صندوق 
شرکت ها و... قرض کردن و هی پشت هم 

بدهکار شدن. 

بودجه 1400 دولت روحانی: تخمینی از درآمد 
و هزینه در طول بازه زمانی تا دم انتخابات 
1400، به منظور نیل به دوباره روی کار آمدن 
دولت اصالحات، اگر دولت بعدی، اصالحات 
شد که دوباره قرض می کند، نشد هم خودشان 

می دانند و تأمین هزینه ها. 

از  تخمینی  روحانی:  از  بعد  دولت  بودجه 
بدهی های دولت روحانی در بازه زمانی 8 سال، 

به منظور نیل به پرداخت بدهی ها. 

امین شفیعی
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اتوی برانداز
آشفته گشته سیم اتو مثل موی مننالد به حال زار من امشب اتوی من

آه  ای اتوی فتنه گر فتنه جوی من10 سال ساعت ۹ شب خورده ای به برق

حتی اگر تو رد بشوی هی ز روی مندر خود چروک خورده ام و وا نمی شوم

فهیمه انوری

سمیه قربانی

کریسمس از آخر صف
از مناطق  بینندگان محترم! در یکی  خبرنگار: 
سردسیر جهان یعنی سیبری قرار داریم. قصد 
داریم با یکی از سلبریتی های کشورمون که اینجا 

هستن گفت وگو کنیم. 
- سالم خانوم! می شه بگید اینجا چیکار می کنید؟

اون درخت کاج رو می بینید؟ خرس قطبی   +
زیرش نشسته جم نمی خوره دماغ شم گنده س 
بی ریخت تو سلفی هم خوب نمی افته. تازه پیرنشم 
آویزون کرده رو درخت به اون نازنینی. موندم از 

کجا کاج گیر بیارم! )اشک هایش یخ می زند(
- خب خانم تو ایران که بود، چرا انقد زحمت 

کشیدین اومدین اینجا؟
+ واا آقا شما از مرحله پرتینا! من االن ته صف مغازه  

آفتاب پرست
ای هموطنی که کلهم بادی و بود

رنگ خود عوض بکن گلم زود به زود
با جشن ولنتاین و کریسمس خوش باش
بعدش بکن استوری که »کورش فرمود«

طاهره ابراهیم نژاد

محمدعلی کمالی مقدم

فیروزه کوهیانی

#روحانی

محمدحسین صادقی

سمیرا قره داغی

فرزانه صنیعی

فروغ زال

محمدرضا رضایی

مریم محمودی

درخت کاج خیابون میرزای شیرازی تهرانم دیگه! 
- جدی می گین؟ ااااه پس اون خط عجیب که 
فضاپیماها عکسش رو ارسال کردن صف مغازه 

تهران سیبریه!!
کنم؟  جمع  فالوئر  چی  با  من  پس  االن   +

)اشک هایش قندیل می شود(
رو  انگلیسی  یونیفای  اصال  شما  خانوم!   -  

می شناسین؟
+ نه اون کیه؟

- عه کجا خااااانوم؟ دارم حرف می زنم
+ خرسه داره میاد این طرف. یوهوووو من برم 

سلفی بگیرم.
)خبرنگار زیر پای خرس قطبی( 

خرس: ببخشید کف پام تو صورت تونه! می خواستم 
جواب سوال تونو بدم؛ در قرن 1۹ یونیفای انگلیسی 
رو  یه درختی  آلمان  تو  تبلیغ مسیحیت  برای 
قطع کرد تزیین کرد ولی سلفی با کاج من تو 

کارش نبود. 

حاال تو داغ کرده ای و ُگر گرفته ای
مانند صورت »شده مثل لبو«ی من!

هی آب می زنم به تو و می بخاری اش!

جوری که آب شد همه آبروی من

سبزم! ولی پس از ۹ دی گشته ام بنفش

ای بخت! مرده شوی تو و مرده شوی من!


