
نسخه های بی قرار

نسخه دستی:
پسرم! کیستی اینگونه که در تاب و تبی؟
تو چرا بر سر کاشانه  من، در مطبی؟

نسخه الکترونیک:
کیستم؟ بنده جوانی زبل و سرحالم
آری ای پیر! منم! نسخه  دیجیتالم!

نسخه دستی:
یا خدا! آمده ای نان من آجر بکنی؟
کلک تازه زدی، جیب که را پر بکنی؟

نسخه الکترونیک:
برو پیری که تو کردی همه را دیوانه!
خل شده از خط تو، دکتر داروخانه!

نسخه دستی:
این همه خلق که از بنده شفا یافته اند
داستان ها ز من و شیوه  من بافته اند

نسخه الکترونیک:
داستان تو به سر آمده، ای نسخه  پیر

الف بی مایه نزن چون که فتیر است، فتیر!

نسخه دستی:
ای جوان بر من و احوال من اینگونه نخند
چون که دود است هنوز از تنه  کنده بلند

داروخانه:
دود تو، رفت به چشم من و بیمارانت
توی روح خودت و خط تو و درمانت!

نفله شد با خط زشت تو، مریضی، لطفا
کج و کوله، برو! بوس بوس! برو! قربانت!
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نیلوفر نویدی

محمدرضا داوودی

 dr.edalatkhah
حتما پس فردا هم باید بریم    
ظرفاشون رو بشوریم!          

dr.ghenaati
با خودکار بیک روی یازده دو    
صفر میشه نوشت؟ چون جوهر بیک مثل 
کیان روون نیست می ترسم داروخونه قرص 
اشتباه بده دست مریض

Dr.mkji.785

من خودم قرصام دست سازه،   
نسخه هم نمی خواد. ویزیت = دایرکت

froosh.kamputer.aghsat
مانیتور و هارد و کیبورد، مدل    
۸۶، کم کار، آلبالویی، دست یه خانم دکتر 
بوده سیستم خاموش فقط رو کیبوردش 
میزده. بدون رنگ و خط و خش. فقط دکترا 
بیان دایرکت

dr.9334567891

اگه دکتری و معترض، اینجا رو   
الیک کن!

pezeshki.mohemat
خرید و فروش انواع تجهیزات   
پزشکی: چوب کیم، گوش پاک کن، مسواک و 
خمیردندان و غیره. با قیمت مناسب

pezeshk.ariyaii
کاهی  کاغذ  رو  فقط  آریایی  یک   
نسخه مینویسه! ما رو نمیتونین از اصالتمون دور 
کنین با این کارها! اون از مداد و خودکارتون، 

اینم از این! #نه_به_جمهوری_اسالمی

comments

کارت تخفیف شهربازی برای پزشکان

ساالریان، معاون فنی نظام پزشکی گفت: پزشکان برای نسخه نویسی الکترونیک حمایت مالی نشده اند!
وی در ادامه راهکارهایی جهت حمایت از پزشکان برای اجرای نسخه نویسی الکترونیک ارائه نمود:

- دادن بسته حمایتی برق نامحدود از شرکت برق به آنها
-  دادن وام کمک هزینه خرید لپ تاپ آخرین مدل  با کیبورد خوش دست بدون بهره و اقساط ۶00 ماهه با ضامن پالستیکی

-  دادن 500 گیگ اینترنت پرسرعت روزانه و 500 گیگ بسته ۱۲ شب تا ۶ صبح
-  دادن کوپن کمک معیشتی جهت تهیه آب هویج طبیعی برای مشاهده طوالنی مدت مانیتور و گوشت گوساله بدون استخوان مناسب کباب برگ 

جهت تقویت عضالت انگشت هر دو دست
پ. ن: از طرفی وقتی داروساز در داروخانه به راحتی و بدون برگشت نسخه بتواند آن چه پزشک تجویز کرده را بخواند احتماال پزشک را دچار بحران 
روحی ای می کند که تشکیل تیم مجرب روانشناسی، تور نمک آبرود و کارت تخفیف شهربازی به همراه سه نفر از اعضای خانواده از راهکارهای 

پیشنهادی جهت حفظ روحیه و انگیزه پزشک می باشد.

#نه_به_بی عدالتی #حمایت _از_پزشک_از_نان_شب_واجب تر #نسخه_خوش_خط  #من_هم_یک_پزشکم 
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مرضیه ربیعی ...

نقیضه جات گندکاری های منافقین

پیران پرحاشیه یا
پیری و معرکه گیری

خجالت نکش
دکتر!

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

مهدی امام رضایی

مهدی امام رضاییفهیمه انوریمهدی پیرهادی

تن محنت کشی دارم رفیقان
پی الشه چو کفتارم رفیقان

توئیت و دزدی و قاچاق تریاک
سر پیری شده کارم رفیقان

حسن اویسی و بابا طاهر عریان

رموز مستی و دزدی ز من بشنو نه از حافظ
که من عمریست از قاچاق و دزدی می خورم روزی

فرشته پناهی و حافظ

» موی سپید را فلکم رایگان نداد
این رشته را« به پول مخدر خریده ام!

مهدی احمدلو و رهی معیری

موی سپید و بخت سیاه! این تماِم ماست...
گورخریم! حوصله  شرح قصه نیست

مینا گودرزی و فاضل نظری

گفت قاضی: این خطا کاری چه بود؟
پولشویی می کنی ای بی وجود؟

مهدی پیرهادی و پروین اعتصامی

حافژ مرید جام می اشت ای شبا برو
با مریمی بگو که دهد شیشه و کراک

منصور سمایی و حافظ

منافقی و گدایی نمی دهد سودی
طریق دزدی و قاچاق باز خواهم کرد

فرشته پناهی و حافظ

جانی و پست و قاچاقچی ام و می گویم فاش
تا بدانی که به چندین هنر آراسته ام

مینا گودرزی و حافظ

پیر پیر است گرچه شیر بود
این که بزمجه ایست ماوس به دست

علی اکبر مدرس زاده و سعدی

تار و پود هستی ام بر باد رفت اما نرفت
این َدم آخر هوای پولشویی از سرم

مینا گودرزی و رهی معیری

ریحانه یوسفی

نسخه های نک و نالیکی

واکنش معاون فنی نظام پزشکی به 
قانون جدید نسخه نویسی:
پزشکان برای
نسخه نویسی
 الکترونیک 
حمایت مالی
نشده اند!

#خجالت_نکش_دکتر

هی بهر مریضی و دوا پول وده
از راست و چپ میز و هوا پول وده

گر تایپ کنم برایتان نسخه  درد
تامین بنما هزینه را، پول وده

محمدباقر منصور سمائی

شد نسخه هزینه بر، درآورده پدر
بر جیب پزشک بینوا کرده اثر

یا چاره کنید خرج بی حدش را
یا بنده خدا کاسه گذارد دم در

طاهره ابراهیم نژاد

دکترم اهل نسخه رد کردن
کار با کارتخوان ندانم من

نسخه های الکترونیکی؟
چیست این ها کجاست کو اصال؟

ابوالقاسم سیفی

شود این نسخه های تازه سر خر
نخواهد شد دلم راضی به این شر

شده راه عالج سوسه هایم
فقط تامین مالی، بیشتر تر

فهیمه انوری

کار درمان هست کاری خوب و شیک
رونق بازار آن در »پاندمیک«

نسخه را دیگر کپی کردن خطاست
»Send to all« شد فقط با یک کلیک

مهدی پیر هادی

فقیرتر ز پزشکان ندارد این کشور
کفاف او نکند این حقوق ها دیگر

برای آنکه شود نسخه ها الکترونیک
برای پول نتش گشته بی نوا مضطر

یاسرپناهی

دکتر تو مگو، طایفه زبر و زرنگ
یک دست تراول است و یک دست سرنگ

هم پول ویزیت گیرد و هم نسخه
تا جیب تو را تیغ زند خوب و قشنگ

حسن اویسی

سید محمدجواد طاهری

وقتی حسابدارِی »بهای تمام شده« پاس نکرده اید

اگر همین االن به شما بگویند که پزشکان توانایی مالی برای 

نسخه نویسی الکترونیکی را نداشته و برای نصب اپلیکیشن 

نسخه نویسی نیاز به حمایت مالی دارند، حتماً دهان تان از 

تعجب باز می شود اما بالفاصله که یاد دندان های نامرتب 

و هزینه های سرسام آور دندانپزشکی می افتید، فوراً آن را 

می بندید و تمامی خاطرات نشستن در یک مطب و محاسبه 

درآمد پزشک را به یاد می آورید. البته اگر تا امروز برای 

محاسبه درآمد روزانه پزشک، تعداد مریض ها را در میزان 

ویزیت دریافتی ضرب می کردید، بدانید که حساب و کتاب تان 

اشتباه بوده و فکر نکنید که تمام درآمد یک روز به جیب 

پزشک می رود! باالخره همان پزشک هم خرج و برج بسیار 

دارد! بماند که زین پس هزینه های دیگری چون هزینه  

نسخه نویسی الکترونیکی، هزینه تبدیل نسخه های چاپی به 

دفتر نقاشی بچه های فامیل و هزینه فرصت از دست رفته 

نمایش خط هیروگلیف پزشکان در نسخه های کاغذی هم به 

خرج هایش اضافه شده.

البد االن پیش خودتان می گویید که چرا به کسر مالیات از 

درآمد اشاره ای نکردم؟ باید بگویم که درآمد بسیاری از 

پزشکان آنقدر کم است که حتی برای تامین دستگاه پوز داخل 

مطب نیز به حمایت مالی نیاز دارند!

هوش سیاه!
بر اساس کشف ۳ کیلوگرم شیشه در محموله ۳۲ کیلوگرمی هویج،

مصاحبه ای داریم با قاچاقچی این محموله: 
مصاحبه گر: ایده هویج از کجا و چطوری به ذهن تون رسید؟

قاچاقچی: خب تو چی بذارم؟ هر جایی می ذاریم برادرا پیدا می کنن. گفتم اینجا دیگه 
عقل جنم بش نمیرسه. 

مصاحبه گر: چرا قاچاق؟ کار دیگه نبود؟
قاچاقچی: کدوم قاچاق؟ واسه جاسازی دو سه هفته پشت هم نخوابیدم، کارگری 
کردم، همه رو خودم کول کردم، االنم دیسکم گرفته، دستت درد نکنه که نمی گید 

انگ قاچاقچی هم می زنید؟
مصاحبه گر: فکر نمی کنید که دارین عده ای خانواده رو نابود می کنید؟

قاچاقچی: نابود چی؟ من دارم جنس صادر می کنم به کشورهای خارجی، چرخه 
اقتصاد با صادرات و واردات مگه رونق نمی گیره؟ ما اینا رو صادر نکنیم کی بکنه؟ نه 
خود خوریم نه کس دهیم گنده کنیم به سگ دهیم؟ تازه اونا جلوتر از ما افتادن. 
االن من با یه تیر دو نشون زدم، هم هویج صادر کردم هم مواد، شماها باید جنبه 

هویجش رو ببینید. قتل که نکردم!
مصاحبه گر: چه پیامی برای بقیه دارید؟

قاچاقچی: بذارید دیده بشیم و کارمون رو بکنیم، امثال من رو اونور روی هوا می زنن،  
پس فردا که فرار مغزها شدیم اونوقت پشیمون می شید از کارتون، سگاتونم ببرید 
واسه چیز دیگه هارشون کنید. 

مریم اشعری

توصیه های یک فارغ التحصیل به دانشجویان جدیدالورود

از قیف گذشتگان
۱- اگر جزو آن دسته از دانش آموزانی بودید که با معدل ۱9/7۸ وارد دانشگاه شده اید و مغزتان را در 
حد مایکل اسکوفیلد می بینید، لطفاً تا اخر ترم اول صبر کنید، هستند اساتیدی که 9/75 را ۱0 بدهند. 
۲- نمره ۶/۲5 ی که با مشارکت جمعی به دست آمده شرف دارد به ۱9/75ی که ما حصل تک خوریست. 

یک جایی پاچه تان را می گیرد، از ما گفتن.
۳- خیال تان جمع باشد. اصطالح »خسته نباشید استاد« از  زمان تدریس استاِد داریوش اول، وارد 

فرهنگ لغات شده و n سال دیگر هم بگذرد، جواب است.
۴- اگر در طبقه اول خوابگاه سکنی گزیده اید، از گذاشتن دبه ترشی و شوری پشت پنجره جدا خودداری 

کنید. در غیر این صورت ساچمه پلوی سلف را به ضرب دوقطره سرکه باقیمانده باید فرو دهید.
5- از همین ابتدا فهرست اقوام و آشنایانی که قرار است شب های امتحان به رحمت خدا بروند را با تاریخ 
امتحانات مطابقت دهید تا موقع نوشتن مصیبت نامه انتهای برگه، پدربزرگ تان را ۱0 بار به کشتن ندهید.

۶- از من به شما نصیحت، دور وام دانشجویی را خط بکشید، االن داغید می گیرید خرج اَتینا می کنید 
و به سن من که رسیدید، برای قسط ۱۲۴اُم مجبورید کلیه راست تان را گرو بگذارید.

الیحه  چسبونکی
با توجه به ساخت آدامس مقابله با کرونا، با همکاری محققان 
و چند شرکت پاستیل و آدامس سازی، قوانین ابالغ شده برای 

شهروندان پنسیلوانیایی به شرح زیر است:

 الف( ارائه خدمات بانکی و دفترخانه ای بدون جویدن آدامس، 
ممنوع است و با افرادی که به درآوردن ادای جویدن اقدام می کنند 

)»مثال« می جوند( برخورد خواهد شد. 
 ب( لزوم دارابودن ۶ جین آدامس برای سفرهای داخلی و ۲ 

باکس برای سفرهای خارجی.
 ج( فروشندگان متروی فیالدلفیای بزرگ، موظف به فروش 
آدامس ضد کرونای قاچاقی هستند و فروش هرگونه آدامس 
تخلف  و...  متری  بادکنکی،  خرسی،  از  اعم  دیگری  قاچاقی 

محسوب می شود.
 د( چسباندن آدامسز )جمع آدامس(، زیر میزهای کتابخانه، اداره، 

مدارس، کاخ سفید و... حکم حبس ابد در پی دارد.
 ه( تا زمان ساخت تیتاپ ضد کرونا، اساتید دانشگاه ها هنگام کالس 

حق اعتراضی به دانش پژوهان جونده آدامس ندارند.
 و( استعمال همزمان این آدامس ها با آدامس نیکوتین و الغری 
باعث بزرگ شدن بادکنکش می شود اما عوارض جبران ناپذیری 

دارد.

مصائب
االمتحانیه

آخر این فصل انگار امتحان داریم ما
باز هم با درس و جزوه داستان داریم ما

من نمی دانم که اینها کی به پایان می رسند
مثل دریا درس های بیکران داریم ما

در زبان مادری هم عاجز و درمانده ایم
بس کنید این ظلم را تا کی زبان داریم ما

بی گمان رستم هم اینجا بود دیگر می برید
چون که جای هفت تا هفتاد خان داریم ما

در تمام سال مخصوصا زمان امتحان
خسته ایم و ضعف هم همراه آن داریم ما

در زمان امتحان کاری گروهی می کنیم
ارتباطی منسجم با دیگران داریم ما

انتقال داده ها اینگونه می باشد که در
هر گزینه یک عالمت یا نشان داریم ما

گر جواب تست الف باشد عالمت ساده است
سیر ابرو را به سمت آسمان داریم ما

خارش بینی به این معناست که پاسخ ب است
در جواب جیم یک ضربه به ران داریم ما

دال باشد گر جواب تست ناخن می خوریم
بود این بخشی از آنچه در توان داریم ما
حس شرحش نیست در این حد بگویم که پلن

قدر موجودات زنده در جهان داریم ما
حرف مان این است با استاد بعد از امتحان

انتظار لطف از درگاه تان داریم ما
آخرش از بیست می گیریم ده تا پانزده

تازه حسی هم شبیه قهرمان داریم ما

اعظم سادات موسوی

رضا حسین پور


