
مدیرعامل شرکت ملی گاز:
در مصرف انرژی در دنیا رتبه تک رقمی داریم

بگذرد این آب از سر، شک نکن
چون بسوزد خشک با تر، شک نکن

نمره هایت زیر ده شد ها! بجنب
می کشد کارت به دفتر، شک نکن

این تک اما رتبه کنکور نیست
این حقیقت را بباور، شک نکن

درس مصرف را کمی بهتر بخوان
هست اوضاعت بهم ور، شک نکن

دوستم، دلواپسم از من نترس
نه نکیرم من، نه منکر! شک نکن

کل دنیا دارد آمار تو را
آبرومان رفت دیگر، شک نکن

گفته باشم دسته گل دادی به آب
این برای بار آخر! شک نکن

بادآوران مدیران گستر تهرانیان

مسؤول:
یا رب! سببی ساز که بادی به سالمت
با خود ببرد دود و دم و گند و کثافت
گر باد بیاید، نفس شهر شود باز،
در شهر بپخشم گل و دانمارکی و شربت

فهیمه انوری

باد:
تا آنکه شود شهر مصفا و دل انگیز

آقا! تو کمی ُجم بخور از پشت همان میز
من بادم و آخر خود من ناجی شهرم
با دود و دمش می شوم البته گالویز

طاهره ابراهیم نژاد آکردی

مسؤول:
ای من به فدایت! بوز و جلوه گری کن!
با سرعت باالتر، از اینجا گذری کن!

فهیمه انوری

باد:
این هم تو و این هوهوی جانانه، عزیزم!

 شربت بده حاال و نزن چانه، عزیزم!

طاهره ابراهیم نژاد آکردی

مسؤول:
آخیش که حل شد ز توانمندی بنده!
خر رد شده از پل، گل و شربت سیخی چنده؟

فهیمه انوری

باد:
در حیرتم از روی تو! ای حضرت مسؤول
این معضل هر ساله و مغز توی گاگول!!!

این دفعه که جستی! سری بعد، به من چه!
چون ظرفیت الف زدن هات شده فول

طاهره ابراهیم نژاد آکردی
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ضمیمه هفتگی طنز راه راه

رئیس اسبق سازمان اطالعات عربستان: باید بمب اتم داشته باشیم!

کشف یک نیسان مواد منفجره در نزدیکی اصفهان

فریبا رئیسی

صامره حبیبی

 iran_interpatiomal
طبق سخنرانی مدیر واحد پایش    
شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، ایران قصد 
دارد هوای پاک شهرهای بزرگ را به لبنان و 
سوریه صادر کند

bbcpershian
بیا تو پیجم راه های    
 باورپذیرتر کردن دروغ ها رو آموزش بدم. 
صددرصد تضمینی

dw
با تلفن همراهتون برید از تجمع   
آالینده ها عکس و فیلم بفرستید برای ما

Hasan_khanoummiri
این تقصیر من و شماست که به    
باد یاد ندادیم کی بوزه کی نوزه

masih_poolinejad
حاال که هوا پاکه ماسکاتونم در   
بیارید کشف ماسک کنیم یکم عمو ببینه

comments

باد گویی کلید رضوان داشت...
گل نیز در آن هفته دهن باز نمی کرد
و امروز نسیم سحرش پرده دریده ست

شاعر در این بیت اوضاع بد آلودگی هوا را یادآوری می کند و می گوید تا همین هفته پیش حّتی گل و گیاهان نیز دهان شان را بسته بودند و جرأت 
نفس کشیدن نداشتند. سپس وی ضمن تشّکر از باد که به موقع وزیدن گرفته است، در توصیف اوضاع فعلی می گوید همگی اآلن از شّدت خوشحالی 

پروتکل های بهداشتی را بی خیال شده و در هوای آزاد به پایکوبی مشغولند.

ای نسیم صبح اگر باز اتفاقی افتدت
آفرین گوی بر آن حضرت که ما را بار نیست

در این بیت شاعر از باد می خواهد اگر دوباره گذرش این طرف ها افتاد، بر سر مردم مّنت نهاده و ضمن گفتن باریکاّل به آلودگی هوا که توانسته اینچنین 
ملّت را مچل کند، مجّدداً نامبرده را تا بیرون شهر مشایعت کند، چرا که از خود ما آدمیان در این زمینه آبی گرم نمی شود. لذا بَِوز ای باد.

ph دستگاه رفع آلودگی

رضا عیوضی

مهدی پیرهادی محدثه مطهری

بچه ها می دونید تو روزهایی که هوا آلوده ست،

چی می چسبه؟ 

هیچ فکر کردی حاال که بچه ها رو باالخره فرستادیم 

مدرسه و نفس راحت کشیدیم، اگه هوا آلوده بشه 

بازم تعطیل می شن؟

یک پیج پیدا کردم که بادساز دستی تولید می کنه. دیگه 

وقتی هوا آلوده می شه الزم نیست ماسک بزنیم

دستگاه بادساز خیلی بزرگ هم دارند که مخصوص 

نهادها و سازمان های رفع آلودگی هواست. مسؤوالن 

عزیز، دیگه الزم نیست عمرتون رو تو جلسات هدر 

بدید! شب و روز برای رفع آلودگی تالش کنین و زور 

بزنین و شب خسته و کوفته سر رو بالش بذارین! با 

خرید یکی از این دستگاه ها، آلودگی شهرها رو فوت 

کنید بره، یک بالش ماساژورم هدیه بگیرین 

نقیضه جات درس و بحث مجازی

تحصیالت مجازی

هوهوخان
باد کالفه!

داوود افرازی

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!

1

نازنین اسماعیل زاده

سید محمدجواد طاهری

»نیست بر لوح دلم جز الف قامت یار« 
چه کنم بعد الف شاد اِرور داد! ارور! 

مهدی احمدلو و حافظ

نت داغان بیابان پرورم کرد
نبوِد علم بی بال و پرم کرد

ریاضی، هندسه، جبر و حسابان
خوِد من حل نکردم، مادرم کرد

حسن اویسی و بابا طاهر عریان

قطع شد نت وسط درس، از این رو دیگر 
»نیست بر لوح دلم جز الف قامت یار«!! 

مهدی احمدلو و حافظ

درس مجازی اَر بود زمزمه محبتی
دست به آب هم بَرد طفل، موبایل خویش را

محمدعلی جعفری ندوشن و نظیری نیشابوری

»به دانش گرای و بدو شو بلند«
اگر البته شاد یاری کند!

فرشته پناهی و فردوسی

ای تن جزع مکن که مجازی است این جهان
چون دانشی که کسب بگردد درون شاد

حسن اویسی و مسعود سعد سلمان

هرگز وجود حاضر غایب شنیده ای؟
اسمم توی کالس و خودم غرق واتساپ

محمدعلی جعفری ندوشن و سعدی

سعدی بشوی لوح دل از نقش غیر »شاد«
زیرا اینستا هر چه که دارد جهالت است

فرشته پناهی و سعدی

گوشی به دست زیر پتو با نِتی قوی
آموزشی مجازی و آنالینم آرزوست

رضا حسین پور و مولوی

»دست از طلب ندارم تا کام من برآید«
یا شاد وصل گردد یا جان من درآید

فرشته پناهی وحافظ

چای در دستم و پیژامه به پا در شادم
مخلص مبلم و از میز و کالس آزادم

حسن اویسی و حافظ

محمدرضا رضایی

دوباره پاییزه، حرفای پر از غم می زنیم

هی به حال خودمون می باریم و نم می زنیم

دوباره پاییزه و نگاهمون به آسمون

داریم از دود خفه می شیم، تازه ماسکم می زنیم

روزی انگاری دو دوز واکسن اجباری باشه

ص̓با ذرات معلق، شبا هم سم می زنیم

چرا پس کلیه مون اینه و اونه ریه مون

جای دود و زهرماری، ما که زمزم می زنیم

آقایون مسؤوال برین کنار که باد بیاد

خودمون جای شما حرفای مبهم می زنیم

بلدیم گاهی بگیم آمار آلودگی رو

گاهی هم به جاتون از اوضاع باد دم می زنیم

اقال شبیه بایدن اینا، خودکفا بشین... 

بسه، گندش دراومد، خیلی داریم هم می زنیم

پاییزه، پر از هوای خاطرات ما ازت! 

میشه دل به جاده زد، اما ماها کم می زنیم

نه اهل شمالیم، اما فی سموٍم و حمیم

اینا رو اگه بریم ته جهنم می زنیم

قاطی دی اکسید و مونوکسیدای شهرمون

یه ریزه اکسیژنم داریم، دوِر هم می زنیم
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زهرا فرقانی

می وزد از دور باد، باز شده دور دود
ساز زند آسمان دود دورودود دود دورود

دود که مغرور شد باد به او زور شد
مشکیِ بد دور شد، »آبیِ زیبا، درود!«

آمده *lord of the winds چاره کند کار را
داد به ما طرح باد، سود در این طرح بود

شیوه نو زاده شد، کار همه ساده شد
باد فرستاده شد،حل شد مشکل چه زود

تا به هوا حکم داد، شد همه جا پر ز باد
دود هم از پا فتاد گشت سیاه و کبود

ناجی ما باِد او، باد فرستاده او
البته داماِد او مشورتش می نمود

از همگان بهتر او، هست درایت در او
کاش نیفتد بر او چشم بخیل و حسود

دست زند بر دعا، باد وزد در هوا
به به ازین ایده ها، مغز که نه، کوه کود

آی مدیر جدید، طرح جدیدی رسید
دود شود ناپدید با شکر و فست فود

*ارباب بادها

اگه بگید از پیج من اومدید، ۲۰% باد رایگان هم بهتون تعلق می گیره

بدو برو فالوش کن تا ذرات معلق و بقیه آالینده ها خفه  ات نکرده.

امپراتور بادها

@badsaz_dasti

کامران یاری

طبیعی 
هر چه صابون بیشتر کف بیشتر
هر چه دف زن بیشتر، دف بیشتر
خب طبیعی بوده برتر گشته ایم
هرکه گازش بیش مصرف بیشتر

بلیت هواپیما ارزان که نشد هیچ؛

گران هم شد!

بوالعجب 

می کنی پرواز از اینجا تا خدایت ناگهان

قبل و بعد از عقد و امضا بین سایت و سازمان

هم به فکر مردمی هم فکر صنف و شرکتت

بوالعجب هم بر فراز و در فرودی توأمان

زهرا آراسته نیا

باد به داد هوای تهران رسید


