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1۵ درصد مشترکان برق، معادل ۸۵ درصد باقی مشترکان برق 
مصرف می کنند.

نیلوفر نویدی

 Zibakalam
آی من کیف می کنم وقتی ایران    
چهارم میشه! یعنی تا پای سکو میری ولی 
برنزم بهت نمیدن!

_Peykan_gojeii
araqchi.pen@ داداچ مگه    
شما نگفتی تهران گرون شه شهرستانیا میرن 
خلوت میشه! هنو شولوغه که داچ!

Araqchi.pen
 @_peykan_gojeii  
دوست من اشتباهی منشنم کردید. شهردار 
تهران hanachi.ofisial@ بود. اگه 
می خواید من بررسی کنم گرانی ها فاحش 
هست یا نه

Hanachi.ofisial
@araqchi.pen  
  برادر بزرگوار این جمله رو بنده نگفتم
harirchi@ گفت فکر کنم

Harirchi
 @hanachi.ofisial  
آقا چرا پای منو میکشی وسط؟ من یه 
گوشه نشسته بودم آمار کرونا رو می گفتم. 
بزرگترین افتخارم هم منع تردد شبانه 
بود که هنوز که هنوزه بر تارک پروتکل ها 
می درخشه

Kh_a_sh_o_gh_ch_i
ن ا م ر د ه ا چ ق د ر ز و د   

م ر ا ا ز ی ا د ب ر د ی د. ح ق ی ق ت ا ک 
ه ن ا گ ه ا ن چ ه ز و د د ی ر
م ی ش و د چ ه ز و د !

comments

محمدرضا رضایی

فهیمه انوری

شانتاژها را نریزید تو آمارها...

رسانه های عزیز! یک جوری از اینکه تهران چهارمین شهر گران دنیا در قیمت مسکن شده است، تعّجب می کنید که انگار توّقع داشتید بعد از هشت سال 
که دولت تدبیر و امید مملکت را اداره می کرده، حاال قیمت خانه متری هزارتومان باشد. به خودتان بیایید! این کولی بازی ها چیست؟ ناسالمتی مهم ترین 

دستاورد دولت روحانی، پوست کلفت سازی 99 درصدی جامعه در برابر ویروس منحوس گرانی بود.
اآلن باید این تهدید را به فرصت تبدیل کرد. مثالً مردم را تشویق کنید تا از تهران به سایر شهرها مهاجرت کنند، که البته چون مسکن در سایر شهرها 
هم به اندازه قابل قبولی گران است، در مرحله دوم باید مردم را تشویق کنید تا به روستاها مهاجرت کنند. در نتیجه در میان مّدت اقتصاد روستاها تقویت 
شده و روحیه مردم نیز به دلیل هم جواری با باغ ها و رودخانه ها افزایش یافته و میزان مشکالت عصبی کاهش می یابد. حقیقتاً خوشا به حالت ای روستایی.

#خداحافظ_تهران  #خداحافظ_شهرنشینی

امین شفیعی

تعبیر خواب مجازی
خوابی 150 تومن 

اده
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مهدی پیرهادی رامین زارعی

سالم خواب دیدم یک خانه گیرمان آمده که شکل 
هو�ییییج است، یعنی فقط پشت بومش بیرون از 

خاک بود و بقیه اش ز�رخاک؛ هر چه هم می کندیم 
که بتوانیم به آن برسیم فایده نداشت.... به نظر 

شما تعبیرش چیست؟ 
دیدن خانه در خواب به معنای این است که 

شما انسان بسیار دوراندیشی هستید و از هوش 
اقتصادی خوبی بهره می بر�د. باید بدانید که هو�ییییج 
هم نشانه هوش محاسباتی و ذهن ر�اضی است؛ 

پس سعی کنید با خوردن ز�اد هو�ییییج خود را 
تقو�ت کنید تا بتوانید قیمت خر�د خانه را برای 

زمان نبیره یا ندیده خود محاسبه کنید، اگر هو�جی 
که دیدید نارنجی بود آنها می توانند آرزوی شما 
را برآورده کرده و به آن برسند؛ ولی اگر هو�ییییج 

زرد بود، آیندگان شما نیز نمی توانند خواب شما را 
تعبیر کنند. اگر خانه هو�جی ای که دیدید بزرگ 

بود، در هنگام محاسبه قیمت، حتمًا از ابررایانه ها یا 
سیستم های پردازش سر�ییییع استفاده کنید.

مشت ومال با موضوع سیطره فضای مجازی بر زندگی روزمره
این یکی در الیو گفت I am sweetفجازستان

retweet و like آن یکی درگیر
I_kill_you_trump# زد hashtag این یکی

uh you can do it زد reply آن یکی
کاندرین بحر مجازی سال هاست

Everyone is swimming, I want to quit
مهدی پیر هادی

معلم! آخر فن بیانی
در آموزش که در سطح جهانی
مجازی هم اگرچه خوبی اما
مرا از خواب نازم می پرانی

طاهره ابراهیم نژاد

شده راضی از او، مامان و بابا
نشسته پای درسش، به چه زیبا!

معلم می زند فک! دانش آموز
فرو رفته ست تا پا، در اینستا

فهیمه انوری

تهران
چهارمین شهر گران دنیا

در قیمت مسکن

)اسکر�ن از 
فیش وار�ز 
به دایرکت 
ارسال شود(

سید محمدجواد طاهری

مسکین و مسکن

قصه مسکین و مسکن قصه امروز ماست

ارزش مسکین چه پایین مسکن اما در فضاست

از زمین بی سر و ته از فضای بی کران

غیر از آن یک متر و نیِم قبر سهم ما کجاست؟

پادشاهی نیست دیگر در حصار تاج و تخت

هر کسی که توی تهران خانه دارد پادشاست

تسلیت گفتن فقط مال برادر ُمرده نیست

بلکه مستاجر در ایران بیشتر صاحب عزاست

»ز�رکی را گفتم این احوال بین خندید و گفت«

صعب روزی و پریشان عالمی حال شماست

خانه هست اما کلیدش ز�ر گلدان کسی است

آنکه روزی گفت: آری کدخدا مشکل گشاست

بی خدا با کدخدا این خانه را و�رانه کرد

شک نکن چاپنده  ده یار غار کدخداست

از ِملک گران، به جسم مردم

هم شاخ درآمده ست، هم دم

من در عجبم چطور تهران

با این دک و ُپز، شده ست چارم؟!

داوود افرازی

مصاحبه تلفنی یک مسؤول

سایت جدید در راه است!
خبرنگار: سالم از خبرگزاری سایتی نو تماس می گیرم 

لطفا بفرمایید برای کارت ملی هایی که هنوز نیومده چه 
برنامه ای دارید؟

مسؤول: دوستان ما قراره یک سایت طراحی و اعالم کنند 
تا عزیزانی که اعتراض دارند، مدارک شون رو ارسال کنند 

تا در زمان مقتضی نتیجه بررسی ها اعالم بشه.
خبرنگار: جناب برای افزایش واریزی های کمک معیشتی 

هم طرحی دارید؟ 
مسؤول: بله! طرح سایت مورد نظر به مرکز ارائه شده 
و بزودی آدرس سایت در اختیار مردم قرار می گیره. 
تایید  تا  باید  مدارک  ارسال  و  ثبت نام  از  بعد  مردم 
نهایی مدارک شون صبر و برای خرج کردن پول هاشون 

برنامه ریزی کنند. 
خبرنگار: برای نسل نوجوان چی، طرح یا برنامه ای دارید؟
مسؤول: نوجوانان با اینترنت آشناترند برای همین سایت 
بسیار مفیدی رو طراحی کردیم تا هر برنامه کودکی رو 

که دوست داشتند دانلود کنن.
خبرنگار: در آخر خواهش می کنم یک سایت معرفی 
بفرمایید که مردم خواسته هاشون رو برای شما ارسال 

کنند
مسؤول: از اونجا که ما با دغدغه ها و مشکالت مردم 
آشناییم چنین سایتی هنوز طراحی نشده و نیازی هم 

احساس نشده!
خبرنگار: تشکر از اینکه در...

بودن  پاسخگو  به  توجه  با  محترم!  خبرنگار  مسؤول: 
اینجانب، لطفا پس از مصاحبه نظر خودتان را در سایت 

مسؤول دات کام وارد کنید.

جوابیه بن سلمان به رسانه های آمریکایی
در واکنش به دریافت نشان سگ شماره یک

تو مو می بینی و من پیچش مو
البته که از این عنوان اعطایی جدید به مراتب خرسندتریم و مراتب تشکر و سپاس 

خود را نسبت به این حسن انتخاب اعالم می داریم. 
چی بود گاو، نه قیافه داشت، نه هیکل میزون. هرکی هم می خواست از گاگول 

بودن ما حرف بزنه، زرتی می گفت گاو شیرده. 
یکسره هم که ازمون آویزون بودن به خاطر دو لیتر شیر. اصال جوری شده بود که 
فکر می کردیم نکنه ما رو فقط به خاطر شیرمون می خوان و فصل شیردهی که 
بگذره میذارن مون کنار. دیگه داشتیم افسردگی مزمن می گرفتیم که خوشبختانه 
با این عنوان اهدایی جدید به دوران اوج خودمون برگشتیم. حاال شما ببینید 
اولین جمله ای که با شنیدن کلمه سگ به ذهنتون متبادر می شه غیر از اینه که 
»سگ حیوان باوفایی است«؟ حاال این وفا و اون گاگولی رو بذار کنار هم خداییش 
کدوم زیبنده تره؟ سگ که باشی یه وظیفه نگهبانی داری و آب و استخونم میذارن 
جلوت، دیگه الزم نیست مثل گاو با اون هیکل چند تُنیت بری بچری واسه دوتا 

پر یونجه که شکمت رو سیر کنی. 
نهایت فعالیتت یه دم تکون دادنه که تو بگو روزی صدبار، واسه چی انجام ندیم؟ 
اتفاقا این ارتقای درجه ما رو مصمم تر کرد که برای رسیدن به غایت مدارج، همه 
سعی و تالش مون رو به کار بگیریم تا به قله سعادتمندی که همانا خشنودی 

کدخداست، نائل بشیم.

طوبی عظیمی نژاد

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!

پلی کرده یکی بهنام بانی
یکی هم توی دایرکت فالنی
معلم غرق در دریای تعلیم

honey بقیه در فجازی پیش
طاهره ابراهیم نژاد

سری دارم که سامانش موبایله
باباش، داداش و مامانش موبایله
نه  معتادم نه بنگی، درد دارم 

همان دردی که درمانش موبایله
طاهره ابراهیم نژاد

چندی ست شده وبال گردن دستم
دیسکم زده بیرون، کمرم را بستم
گر کور شوم عیب ندارد، عوَضش
محبوب ترین شاخ مجازی هستم

حسن اویسی

1. بهترین راه برای خرید یک جلد کتاب 
نفیس چیست؟

الف. وام بانکی
ب. سرقت از بانک
ج. خرید اقساطی

د. کشیدن چک بی محل و فرار از کشور

2. کتاب خوب را چگونه شناسایی کنیم؟
الف. نام کتاب نام یک دختر باشد.

ب. نام کتاب با کلمه »چگونه« آغاز شود.
ج. درصفحاتش عکس زیاد داشته باشد.

د. جلد کتاب با ماگ و جوراب تان ست باشد.

 

یار مهربان مجازی
بهتر  نمایشگاه کتاب حضوری   .3

است یا مجازی؟ چرا؟ 
در  باال  دلیل سرعت  به  مجازی،  الف. 
خرید کتاب و کیفیت فوق العاده اینترنت

هوای  و  حال  دلیل  به  حضوری،  ب. 
نمایشگاه و بوی خوب کتاب نو در کنار 

روغن سوخته فالفل و  سمبوسه
ج. مجازی، به دلیل نشستن روی صندلی 
و عدم طی کردن کل نمایشگاه برای یک 

کتاب کمک درسی
د. حضوری، به دلیل زدن بن های خفن 

کتاب از خواص و پخش در بین عوام


