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ضمیمه هفتگی طنز راه راه

دبیر سرویس نثر:  فیروزه کوهیانی
دبیر سرویس شعر:  مهدی امام رضایی

دبیر سرویس کارتون و فنی:
سید محمدجواد طاهری

 راه های ارتباطی
ما را در شبکه های اجتماعی

با نشانیtanzym-ir دنبال کنید!

ادامه سقوط آزاد بایدن در نظرسنجی ها

Takhlil.vip
به نظرم حل مشکل ازدواج نیاز به    
یه تحلیل دقیق و شناخت موانع رشد شاخص 
داره. برای مشاهده تحلیل بورس و دالر و آب 
شده پی وی پیام بدید

prfsr.samiei
یه سوال بپرسم نمی خندید؟    
چجوری وقتی ازدواج کم میشه طالق زیاد 
میشه؟

v_varzesh_v_javanan
@prfsr.samiei راست   
میگیا! مگه نمیگفتن عامل اصلی طالق 
ازدواجه؟!

v_farhang
@prfsr.samiei ببین    
توضیحش یکم سخته! مثل رابطه قیمت 
گوشت و قیمت کباب کوبیده است.

zamin_takht_gera
آیا زمین واقعا گرد است؟ پستام    
رو ببین تا با بزرگ ترین دروغ تاریخ آشنا 
بشی. اگه قلبت ضعیفه نیا!

zamin_donat_gera
 zamin_takht_gera@  
زمین تخت خودش یه دروغ بزرگه. واقعیت 
رو تو پیج من ببینید

dr.rad
خیلی ساده است. اگه طالق رو    
ممنوع اعالم کنید نرخ طالق میاد پایین!

dr.rad_fans
@dr.rad استاد شما    
فوق العاده اید! واقعا آدم حسابی تر و باسوادتر 
از شما تو ایران نیست. من تا استوری هاتون 
رو نبینم خوابم نمیبره

comments

محمدرضا رضایی

محدثه مطهری رضا حسین پور فروغ زال صامره حبیبی

ازدواج
بازی را به طالق 

واگذار کرد!
کاهش 36 درصدی ازدواج و

افزایش 28 درصدی طالق در 1۰ سال گذشته

بکوش تا ازدواج در نگاه سی و ششم تو باشد

شاید در نگاه اول به نظر بیاید که مسؤوالن برای حّل معضل طالق و نیز افزایش سّن ازدواج راهکاری نیندیشیده اند، حّتی شاید در نگاه های دوم الی 
سی و پنجم نیز همین گونه به نظر بیاید. اما یک جایی آن وسط های نگاه سی و ششم می بینید که اتّفاقاً اندیشیده اند و این ماییم که نیاندیشیده قضاوت کردیم.

مثاًل هدف اصلی گرانی سّکه و طال این است که شوهرهای قدرنشناس به خود بیایند و از ترس مهریه  هم که شده فکر طالق را به ذهن بیمارشان راه 
ندهند. از طرفی با گرانی کاالهای اساسی زن ها از ترس مخارج زندگی هم که شده با شوهرهای شان کنار می آیند تا تمام مهریه را برای گذران زندگی 

هدر ندهند؛ باألخره شوهر هرجور که شده باید خرج زندگی را بدهد، دنده ش هم نرم.
همچنین افزایش لحظه ای قیمت ها باعث می شود جوان ها زودتر ازدواج کنند، زیرا می دانند اگر با هزینه های امروز ازدواج نکنند، دو ماه دیگر باید با 

هزینه ای بیشتر ازدواج کنند. پس بیایید با مسؤوالن آشتی کنیم.

#آشتی #آری_به_گرانی #نه_به_ارزانی

زنم از من وفاق می خواهد
اندکی اشتیاق می خواهد

خسته ام کرده این همه تکرار
دم به دم اتفاق می خواهد

مرده ام از فشار کار زیاد
شوهری سر دماغ می خواهد

چه کنم چوب خشکم اما او
همسری قلچماق می خواهد

خانه ام یک اتاق دارد و او
خانه ای پر اتاق می خواهد

غیر یخچال و هود و پنکه و فر
چای ساز و اجاق می خواهد

در جوار سواحل دریا
هتل و خانه باغ می خواهد

تا شود عشق ما کمی افزون
گهگداری فراق می خواهد

هر چه دارم به جز خودم همه را
جزو مهر و صداق می خواهد

چه کنم من بگو بگو ای زن
چه کنم انشقاق می خواهد

آخرش با صدای جیغ و هوار
گفت از من طالق می خواهد

دوره آنالین مشاوره خانواده دکتر طالکویی 

برگزار می شود )ویژه بانوان(  عبرتانه!

در عشق ره فنا گرفتن

شادی نشده، عزا گرفتن
رفتن به هوا خوری و آنجا

عکس از همه بی هوا گرفتن
سر به سر هر کسی نهادن

روی سر خود حنا گرفتن
معشوق جدید تور کردن

یکجور نه تا به تا گرفتن
شیطان شدن و فریب دادن

درس از خود او فرا گرفتن
وابسته شدن به جیب دلدار

البته به زور جا گرفتن
لو رفتن و خوب چوب خوردن

آدم شدن و شفا گرفتن
یک همسر با وفا به است از

صد دلبر بی وفا گرفتن

1
گپ شعر

امین شفیعی

قصه ازدواج رنگین است
پر فراز و نشیب و شیرین است

سارا رمضانی

عشق را بی خیال شو جانم
جاده زندگی پر از مین است

محدثه مطهری

عین زقوم تلخ و بی مزه است
عینهو زخم باز چرکین است

نه فقط بحث عشق باشدها!
بحث تکمیل نصفی از دین است

فرشته پناهی

آفت زندگی تجمل هاست
یکی از دردهای ما این است

محدثه مطهری

خوبی ازدواج هم کم نیست
بد بگوید کسی که بد بین است

صامره حبیبی

گرچه خوب است ازدواج اما
دل ناسازگار غمگین است

محدثه مطهری

به اسارت گرفته خواهد شد
حرف مهریه جات و تمکین است!

فرشته پناهی

نچشد طعم عشق آن که فقط
هدفش منزل است و ماشین است

حسن اویسی

Message...

تا بحث ازدواج داغه بیاید درباره 

رسم های ازدواج تو شهر یا محله...

ما اینجا رسم داریم وقتی عروس 

اولین بچه ش رو باردار می شه، طوری 

سیسمونی می خریم که قبل از خودش، 

پدرش دوقلودوقلو وضع حمل می کنه.

تا بحث ازدواج داغه بیاید درباره رسم های 

ازدواج تو شهر یا محله تون بگید

تو همون مراسم جهاز بینون، جارو 

خاک انداز عروس رو گل می زنیم و می ذاریم 

دم در خروجی خونه، که اگه یه نفر با دیدن 

جهاز عروس چشماش دراومد یا با خاک کف 

کوچه یکی شد، بتونه خودشو جمع کنه.

تا بحث ازدواج داغه بیایید درباره رسم های ازدواج تو شهر یا 

محله تون بگید

ما معتقدیم موقع جهاز بینون باید کله گوسفند 

داخل یخچال رو طوری تزیین کنیم که بخنده. 

چون گوسفند غمگین شگون نداره. مرغ ها رو 

هم باید طوری تزیین کنیم که مشخص باشه سه 

روز تو صف بودیم تا این همه مرغ رو بخریم.

واکنش سنگدوینی نماینده گرگان به
استخدام جنجالی دخترش در وزارت نفت:
چرا اسناد در وزارت نفت منتشر می شود؟

استخدام دخترم در زمان وزارت زنگنه انجام شده!

نانی که همیشه خورده در روغن تفت
این بار بیاور بزنیمش در نفت!

لو رفت تیلیت و آش نفتی ای داد
جز سفره چرب، آبرویم هم رفت!

محمد علی کمالی مقدم

هرگز مقصر نیستم... تقصیر اخبار است...
اخبار گفته دختر بنده سر کار است...
حرفی ندارم بنده در این مساله، تنها

چاقوی من دنبال گوش موش دیوار است!!
فاطمه سادات پاد موسوی

این دختر مظلوم اگر شد مشغول
چون زنگنه ای بر او زده مهر قبول
حاال تو بگو گناهکار اینجا کیست؟
غیر از تو خبرنگار بدبخت فضول؟!

طاهره ابراهیم نژاد

با فندک زیپو ته دریا می رفت
در عهد قجر، از سنه سیصد و هفت
این قدر نگویید که پارتی بازی است

این دختر بنده بوده خود، کاشف نفت
حسن اویسی

این دختر ماست، رعیت و نوکر نیست
شکرش بگزارید که اهل شر نیست

باید چه کند سراغ قاچاق رود؟
از دخت وزیر سابق او کمتر نیست

یاسر پناهی فکور

هزینه دوره

با شرط:

۴۰٪ از مهریه 

هزینه دوره:

۸۰٪ از مهریه

هشدار:  ۲۰٪حق سکوت 
حضور شما در این کارگاه 
در ابتدا دریافت می شود.

سرفصل های دوره به ترتیب: 

1. کارگاه آنالین مدیریت شوهر 
از راه دور با راهکارهای تضمینی.  

2. انتقال تجربیات موثر در نحوه 
به عمل آوردن تو چشم ترین 

کادو در مناسبت ها. 3. شوهران 

در استاتوس و استوری های شان 

چه باید بگویند؟

سرفصل ها: 

پادزهر کارگاه های مربوط به 

دوره بانوان

عنوان دوره:

»زنی که خرج داره ارج داره«

عنوان دوره: »پدافند غیر عامل«

 ۴. تبدیل زنیکه به خانومم 
در یک هفته با روش های 

ریاضی.  5. رام کردن  با 

شرط انتقال سند منزل 

)تضمینی( 6. قوم شوهر و 
مواجهه با آن ها

دوره آنالین مشاوره خانواده دکتر طالکویی 

برگزار می شود )ویژه آقایان( 
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این قسمت: کوه خواران

کوه خوار گونه ای جدید و تازه کشف شده در کوه های 
 mountain khar گیالن است. نام علمی این گونه
و از خانواده همه چیز خواران است. این گونه ها ظاهری 
شبیه انسان داشته اما غذای شان با غذای انسان کمی 
متفاوت است. ترفند این گونه ها برای شکار غذا، چریدن 
در مکان های خلوت و خالی از سکنه است. به محض 
اینکه فضا را خالی دیدند به طعمه حمله کرده و آن را 
شکار می کنند و چند قلپ آب هم رویش. متاسفانه در 
حال حاضر خطر انقراض محیط زیست این گونه را 

تهدید می کند. 

این گونه  اما با روش کلونی به سرعت تولید مثل 
کرده، بنابراین تا هزاران سال دیگر نیز در محیط 
زیست بدون هیچ خطر انقراضی وجود خواهد داشت.

با  را  کوه  دارند.  کوه  به  زیادی  کوه خواران عالقه 
روش های مختلفی از جمله کوه پلو، خورش مرغ 
تنوری  قارچ و کوه و ساندویچ کوه  پیتزا  و کوه، 

می خورند.
در مواردی دیده شده این گونه ها به نفت و دکل نفت 
هم عالقه زیادی نشان داده اند. به طوری که یک شبه 
یک دکل نفت را زمین زده و چهار انگشت شان را 
هم با آن خورده اند و هیچ اثری از دکل هم به جا 

نگذاشته اند. 
است.  متغیر  بسیار  گونه ها  نوع  این  غذایی  طبع 
پیش بینی می شود در آینده به خوردن چیزهای 
و  زمین  ابر،  جمله  از  دیگری 
یکدفعه  آورند.  روی  آسمان 
دیدی کل کره زمین را هم 

یکجا بلعیدند.

رازی
د اف

اوو
د

سیده کوثر هاشمی زاده

سمیه قربانی

فیلماشون هم واقعیه

گلوله مشقی
مصاحبه با رئیس پلیس آمریکا در مورد قتل هانیا 

هاچینز فیلمبردار سینمای هالیوود
خبرنگار: لطفا در مورد این قتل برامون توضیح 

بدید.
زده  یکی  بدم؟  توضیح  چیشو  پلیس:  رئیس 
اون یکی رو کشته دیگه... ما فقط مثل همیشه 

نمی دونیم انگیزه قتل چیه!
سر  گلوله  عجیبه!  یکم  ماجرا  این  آخه   -

فیلمبرداری باید مشقی می بود نه واقعی
بهانه می گردی  دنبال  الکی  بابااااا شمام  ای   +

روزانه  بکنی.  پلیس  حلق  تو  میکروفن 
شونصد نفر تو آمریکا همین مدلی 

میرن اون دنیا اینم رووش. سینما 
و غیر سینما نداره که عشقم!

- باالخره هر چی باشه یه فیلمبردار 
موفق و یه کارگردان کشته و 

زخمی شدن
+ ببینم پسر! تو اهل کجایی؟ 

یعنی تا حاال نشده بری سراغ 
اسحه ات ببینی پسرت اسلحه رو برداشته رفته مدرسه؟

- اووم.. دروغ چرا! راستش یه بار این کارو کرده بود من یکم دیر 
رسیدم تا ردیف چهارم کالسو کشته بود داشت تیر خالصشونو 
می زد. البته هنوزم به خاطر اینکه نذاشتم ردیف پنجم رو به رگبار 

ببنده ازم دلگیره )چشمانش پر از اشک می شود(.
+  خب همون! االن یه کشته و یه زخمی در مقابل شاهکار پسر 

شما چیزی نیست که عزیزم!
- من واقعا قانع شدم. به نظرتون برم سراغ سوژه 

آمار کرونا چطوره؟
+ اونم تو آمریکا خزه، خود دانی! 


