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 راه های ارتباطی
ما را در شبکه های اجتماعی

با نشانیtanzym-ir دنبال کنید!

آخرین بوق رفاقت  
ماشین های بدون بوق، دستاورد جدید کشورهای 

حامی داعش

به گزارش خبرگزاری شوتنا، پس از فاجعه بزرگ بوق که 
منجر به ضایع شدن داعشی کشته شده و خنده صغیر و 
کبیر  گردید، سازمان حمل و نقل سعودی به فکر اختراع 

ماشین بدون بوق افتاد.
حادثه بوق زمانی اتفاق افتاد که آن مرد بزرگ برای خداحافظی 
مشتی و اساسی با رفیقان خود دستش را روی بوق گذاشت 
تا بگوید نوکرم داداش، و چون یادش نبود که بوق را به مواد 
منفجره متصل کرده است ماشین به آن گران قیمتی  را هدر 

داده و همان جا ترکید.
اما این فناوری جدید که از دستاوردهای مهم حامیان داعش 
به شمار می رود، تا حدودی این مسأله را حل کرده است و 

قرار است فردا قبل از انتحاری دوم افتتاح شود.
مراسم افتتاحیه بدین صورت اتفاق می افتد که

ابتدا داعشی مذکور سوار ماشین می شود.

ذکر مسبح المدیرین
آن گوینده اذکار با دهن، آن بر هفت تپه عشق، شکر شکن، آن 
مستفَرش* عمه کتی، ُمدیر الُمدرا و تدبیر الُدبرا و امید الّمَودا، 

غالمرضا شریعتی ) بُُپَک التسبیحه(
گویند در بالدی آسمان خست ورزیدی و بر لب تشنگان ارض 
نباریدی تا وی را به التماس و التباس به آن دیار خواندند که »هو 
بکش تا ابر ببارد«. باری چنان در اندیشه چیت کد غول مرحله استغنا 
بود که به جای هو، زو کشید آنگونه که تیم ملی کبدی نکشند و 
زو چنان کش آمد که به جای باران، سیل نازل گشت. مریدانش 

گفتند: »به ذکری آب در شکاف زمین فرو نه!« گفت: »کال که به 
این حیلت مردم همه مستغرق شده و فوج فوج به قرب اندر شوند.«
پس به عادت معمول جا نماز بر آب افکند تا دوگانه بگزارد؛  چون 
بر جانماز ایستاد در آب فرو رفت و پیر نم کشید. فی الفور مکاشفت 
نمود که جانماز ساخته بالد چین بَود و هیچش استاندارد نباشد. پس 
بدانست که او را تپه هشتم عشق که تپه استاندارد است، مشیت 
شده است. حالی زار بگریست و راه دیار دگر در پیش گرفت و جمله 
مریدان باقیت عمر در کف دیدار وی، خوش و خرم زندگی کردند.

* مستفرش: سفارش شده

انتصاب غالمرضا شریعتی استاندار خوزستان به ریاست سازمان استاندارد

غالمرضا شریعتی تعهد و شایستگی دارد

حالش رو ببر
در مورد پست من اگر گیری گارد
پرتاب شوی به آسمان چندین یارد

با یاد صفات من برو  حال بکن
شایستگی و تعهِد استاندارد!

تعهد استاندارد
اگر تسبیح داری یا کراوات

بدان این نکته را جزو مهمات
برای پست استاندار کافی ست

تعهد به ستاد انتخابات

قانون پایستگی مدیران
تسبیح به دست، اِند وارستگی است
در دولت ما نماد شایستگی است
 اتالف شریعتی اگر ممکن نیست
بر طبق مفاد اصل پایستگی است!

چسب اوهو
تو را از ریش لبریز آفریدند
تو را تسبیح گو نیز آفریدند

جدا نتوان نمودت کرد از میز
تو را چسبیده بر میز آفریدند
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صنم یاوری

نی حا و ر حسن 

رئی�س جمهور

طاهره ابراهیم نژاد

الهه جاودانی

بمب خنده
گاگول تر از تو ننه دهر نزاید!

از خنگی ات عالم همه انگشت بخاید
چون بمب صدا کرد و شده سوژه خنده

 بوقی که زدی تا اجلت زود بیاید!

فرشته پناهی

#روحانی

زهرا آراسته نیا

علی رضا تیموری

استاندار ... استاندارد 
مسؤول اِستاندارد، اُستاندار سابق

در وقت خدمت خواب و شب بیدار سابق

تعیین کند هنجارهای کشوری را
حاال مدیر اهل ناهنجار سابق

تدبیر یعنی دادن کاری مهم تر
بر آدم بی خاصیت در کار سابق

ُگل می کند بسیار در پُست جدیدش
البته حتما مثل چندین بار سابق

قانون ما این است که مسؤول باشد
حتی شده با زور جایی یار سابق

قانون ما این است وقت انتصابات
ویرانی آینده و انکار سابق

باید همیشه بر سر این سفره باشد
نان خور ولی بی فایده سربارِ سابق

نیت که خدمت نیست اِمرارِمعاش است
کو فرق در اِمرار نو، اِمرار سابق

باال بََرد میزان استاندارد ها را
با همت باالش، با افکار سابق

دیواْر بر سر آمده که می نماید
حاال دوباره تکیه بر دیوار سابق

حاال که گفتی معذرت می خواهی از ما
ای شیخ قدری ترک کن رفتار سابق

سوزش پندآموز 
رفته ام بورس که پولدار بشم یک روزه

گرگ بازار بشم، هی بکشم من زوزه
پول من رفت و به گل موندم و بدبخت شدم

بعد اون روز همه هیکل من می سوزه 
پولشون سوخته بیچاره و بدبخت شدن

از فریبرز و تقی تا سحر و فیروزه
کوزه بورس شکسته، شغدیر و شستا

مثل آبیه که داره می ریزه از کوزه
اونی که گفت به مردم که بیاین داخل بورس

تاکسیدرمیش بکنید و بذارین تو موزه
بعد از اون گفت که بازار بشه رنگ انار

ای خدا این بشر آخه چقدر مرموزه؟

احمد رفیعی وردنجانی

#شریعتی

نازنین اسماعیل زاده

تعویض
عمو سامم کالهش را عوض کرد
مسیر اشتباهش را عوض کرد

اگرچه خط خطی شد عهد برجام
ولی دنیا نگاهش را عوض کرد

سوده سالمت

امین شفیعی

دستش را روی بوق می گذارد که با همه خداحافظی کند.
اما با تعجب می بیند که ماشین بوق ندارد.

و در حالی که از شدت حیرت دهانش باز مانده است به سمت 
مقصد انتحاری خود حرکت می کند.

و بعد از رفتن او، مسوولین مربوط روبان قرمز را با نارنجک 
تکه پاره می کنند.

الزم به ذکر است این فناوری بزرگ پس از ماهواره اماراتی 
دومین هنرنمایی حامیان داعش در عرصه علمی است.

تعویض 
غیراستاندارد 

از همان روزی  جناب آقای رئیس جمهور 
که نماد دولت شان را کلید انتخاب کردند 
توجه من را به خود جلب کردند. مخصوصا 
وقتی که برای اثبات اینکه از روی هوا حرف 
نمی زنند و مرد عمل هستند، یک عدد کلید 
درِ منزل را از جیب شان درآوردند و نشان 
کلید  همین  با  گفتند  و  دادند  دوربین ها 
مشکالت را حل می کنند. این کار هرکسی 
نیست. اعتمادبه نفس باالیی می خواهد. مثال 
آقای جهانگیری با آن همه ادعا رویش نشد از 
جیبش قالب کره دربیاورد و بگوید »یادتان 

می آید این نبود؟«
جناب روحانی اما این مسیر اعتمادبه نفس 
ادامه دادند. یک بار گفتند  را تا سقف آن 
از مردم نظرسنجی کرده اند و همه راضی 
وعده های مان  به  ما  گفتند  یک بار  بودند. 
عمل کردیم. سالی یک بار هم از رکود عبور 
می کنند. در آخرین حرکت هم در حالی که 
حدودا ۵ ماه از عمر دولت شان باقی مانده، 
برای استاندار معلوم الحال خوزستان حکم 
چهارساله ریاست بر سازمان ملی استاندارد 
و  نود  دقیقه  که  است  این  مثل  زدند.  را 
سوم بازی درحالی که ۰-۸ از حریف عقبی 
بازیکن مصدوم و ضعیف ذخیره را بیاوری 
داخل زمین و به او بگویی ببین حاال که 
باختیم؛ پس ۲ تا گل به خودی بزن که 

رند بشه و بریم.

 گفت وگو با رئیس 
+ آقای رئیس! واقعا آقای شریعتی برای مدیریت سازمان 

ملی استاندارد شایستگی دارن؟
- چرا که نه؟ به حرف آدم های مغرض گوش ندین. 
اینهایی که به جناب شریعتی انتقاد می کنن، قول میدم 

حتی یکی از کتاب های ایشون رو نخوندن. 
+ ایشون کتابم دارن؟ 

- به! پس کال از مرحله پرتی! پسرم تو گوگل سرچ کن 
»دکتر شریعتی« ببین چی واست میاره، اصال شماره 
همراهتو بده چندتا  از جمالت فلسفی شو برات بفرستم. 

هر کدومش یه درس زندگیه. 
+ ولی فکر کنم این دکتر شریعتی با اون دکتر شریعتی 

فرق می کنه ها. 
- شمام چقدر سخت می گیری. باالخره این دوتا البد 

یه نسبتی با هم دارن دیگه. 
+ ایشون تا به حال تو حوزه های مشابه استاندارد هم 

فعالیت نداشتن.
- چطور نداشته؟ مثال استاندار بوده ها! اگه »استاندار« به 
»استاندارد« مشابه نیست پس چی مشابهه؟ شهردار؟
+ ولی تو مسوولیت های قبلی هم چندان موفق نبودن.
- هر انسان موفقی  بر قله ای از شکست ها ایستاده است.

- چه جمله تاثیرگذاری!
+ نشنیده بودی نه؟ دکتر شریعتی گفته!

تو را چه که تاجر چه تجارت می کند؟ 
ممکن است تا کنون در مصاحبه استخدامی ادارات و سازمان های 
ناهار چی  قدس  »روز  از   که  باشید  کرده  مختلفی شرکت 
خوردی؟« تا »یه فیل رو چه جوری میذاری تو یخچال؟« تا 
تعهد  تا  تست  از ماست بندی سر کوچه تان  تحقیق محلی 

سازمانی آلن و مایر را بررسی می کنند.
 این مصاحبه ها خیال همه  را راحت می کرد که هر فرد استخدامی 
در دولت )خواه مسؤول زدن دکمه آسانسور در طبقات مختلف 
باشد، خواه استاندار و وزیر( از تعهد سازمانی الزم برخوردار است 

و می توان روی او حساب کرد. 
همه اینها روی حساب و کتاب بود تا اینکه جناب آقای رئیس جمهور 

روحانی گفت: »غالمرضا شریعتی تعهد و شایستگی دارد!«
پس از اجرای این استندآپ کمدی، کارشناسان، شرایط استخدام 
دولتی را برای ۲ دسته کارمندان جزء و مسؤولین درشت تفکیک 

کردند که به شرح زیر اعالم شده است: 
کارمندان جزء: تست اعتیاد، انگشت نگاری، احراز هویت، استعالم 
محلی، استعالم قضایی، شمردن دندان ها، آزمون تخصصی و 
عمومی، امضای فرم تعهدنامه مالی، اخالقی، اجتماعی، فرهنگی 
و هنری و در نهایت آزمون تکرار ۳ بار پشت سر هم عبارت: 
» تاجر تو چه تجارت می کنی؟ تو را چه که تاجر چه تجارت 

می کند؟« جهت اطمینان از تو کار بودن سر افراد. 
کارمندان درشت: داشتن سوابق مدیریتی از زمان حضور در 
شکم مادرشان، کارنامه موفق از  تعهد به ناراضی نگه داشتن 
مردم، داشتن حداقل یک پرونده باز اقتصادی در قوه قضائیه و 
در آخر تایید شایستگی و تعهد فرد توسط یک مقام دولتی با 

سابقه خوش رنگ و خوش بوتر.

 شریعتی با خوزستان 
چه کرد؟  

کیهان
جهش ۱۰۰ درصدی قیمت خیار طی یک سال

گزینه های  به  هم  خیار  حاال  بود...  کم  موز  و   مرغ   -
سرمایه گذاری به جای بورس اضافه شد.

صدای اصالحات
غالمرضا شریعتی با خوزستان چه  کرد؟

- گفتنی نیست. باید خودتون با چشم ببینید. آنچه کودک 
۲ ساله در نقاشی هایش انجام می دهد.

کیهان
سناتور برنی سندرز: ۵۰ میلیون آمریکایی گرسنه و ۹۲ 

میلیون ناتوان از هزینه درمان هستند
- به جاش اونجا حتی گداهاشون هم انگلیسی صحبت می کنن.

آفتاب یزد
خوشحالی خوزستانی ها از رفتن شریعتی

- ان شاءاهلل همین  جمع، اواخر خرداد سال ۱۴۰۰
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محمد امین میمندیان
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ابرار
را  خود  شیطنت های  پاسخ  صهیونیست ها 

دریافت خواهند کرد.
- کاش اینا دیگه حداقل یه خالقیتی به خرج 

بدن و نگن ضربه مالیم  مغزی شدیم.

ابرار اقتصادی
کاهش ۲۰۰ هزار تومانی قیمت سکه

- ما پیر نشدیم. ولی همین چند سال پیش 
کال سکه همین  قیمت بود!

علیرضا عبدی

تی
ریع

فروغ زال#ش

#تعهد

احد ارسالی

##شایستگی فرزانه صنیعی


