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الگوی تالش و پشتکاری فرغون   
در داخل ِده با همه یاری فرغون
با قیمت خود به یک جهان فهماندی
ِمن بعد تو روی ما سواری فرغون
#رضا_حسین_پور

عیالوم لیلی و مو همچو مجنون   
شب دامادیوم بودوم پریشون
گرفتم وام و با کلی دک و پز
عروسوم رو نشوندوم توی فرغون
#سید_محمد_صفایی_نویسی

           درخواست نمایم ز تو ای خالق بنده
در قلب سروری و به لب شادی و خنده
یا رب سببی ساز که در قرعه کشی ها
فرغون فول آپشن بشوم بنده برنده
#محمود_حسنی_مقدس

همره و یاورم به هر کاری   
بارهایم همیشه بر دوشت
خاک ها و نخاله را با عشق
برده ای  در میان آغوشت
*
دست هایت میان دستانم
روی یک پا دوان دوان بودی
قدر وانت همیشه بارت بود
تو فقط یکه پهلوان بودی
*
چهره تو همیشه خاک آلود
پر غروری اگر که پر دردی
زیر این بارهای نیسانی
ایستادی و کم نیاوردی
*
آه در دل ببین که غم دارم
دست هایت ز من جدا گشته
باز هم معجزه شده انگار
نرخ تو ناگهان طال گشته
*
بی تو اینجا کلنگ افتاده
بیل هم تکیه داده بر دیوار
کارگر بی حضور دستانت
روی شن ها نشسته و بیکار
*
حال من را بیا دمی بنگر
بی تو آشفته گشته داغونم
بار دیگر بیا کنارم باش
یاورم، عشق خوب فرغونم
#محمدرضا_هادی زاده

comments

آغاز پیش فروش فوق العاده فرغون
 

با عنایت به افزایش قیمت فرغون صفر، جهت جلوگیری از سوءاستفاده دالالن و اخاللگران بازار فرغون کشور، از این پس فروش فرغون صرفاً از طریق 
قرعه کشی و با شرایط زیر صورت می پذیرد:

1. متقاضی و اقوام درجه یک و همسایگان وی نباید دارنده فرغون سالم باشند. بدیهی است هرکدام از افراد مذکور که صاحب فرغون باشند، متقاضی 
می تواند برای قرض گرفتن فرغون به آنها مراجعه نماید.

2. متقاضی خرید فرغون باید اثبات کند مشغول ساخت وساز و تعمیرات است و یا طی 3 ماه آینده مشغول خواهد شد. در غیر این صورت فرد حق 
شرکت در قرعه کشی را نداشته و چنین فردی اگر در قرعه کشی پیروز شود، نتیجه قرعه کشی او لغو خواهد شد.

3. برنده قرعه کشی باید تعهد نماید که در هر روز کاری فقط 4 ساعت از فرغون استفاده نماید. در صورتی که خالف این تعهد کشف شود، فرغون 
فرد مذکور مسترد شده و نامبرده به محاکم قانونی معرفی خواهد شد.
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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!

فرغون نامه
پس از گران شدن قیمت فرغون جهت استفاده 
درست از آن نازنین وسیله الزم است تدابیر زیر 

اتخاذ شود:
۱_قبل از گرفتن دسته های فرغون، دست های 
خود را ضدعفونی کنید و به کرم نرم کننده 

آغشته نمایید.
۲_آجرها را با بغل تان جا به جا کنید و فقط 

سنگ های مرمر و پنجره های دوجداره را با ایشان 
جا به جا کنید.

۳_مبادا فرغون را روی زمین برانید. آن را بغل 
کنید تا چرخ های آن با زمین سفت برخورد نکند.

۴_جای خوب در پارکینگ مخصوص آن بزرگوار 
است و اگر پارکینگ نداشتید اتاق خواب تان که 

هست، یک گوشه برایش خالی کنید.
۵_قبل از قرار دادن هر وسیله ای درون آن از 

ایشان اجازه بگیرید و بگذارید راننده اش را خودش 
انتخاب کند.

در آخر توجه کنید که فرغون ابزار کار شما 
نیست، این شمایید که برای او کار می کنید پس 

مراقب رفتارتان باشید.

فرغون صفر کیلومتر، ۴ میلیون تومان شد!

محمدرضا رضایی

محدثه مطهریصامره حبیبی سید محمدجواد طاهری

پیش فروش ویژه فرغون چندکاره ۲۰۲۲

با اقساط ۲۴ماهه، تخفیف ویژه پیش فروش و 
قیمت مناسب، تحویل شش ماهه

نصب آخرین مدل ترمز abs، دسته های محکم 
با آلیاژی از چند مدل پراید و قابل استفاده 

به عنوان تراز، پایه های مقاوم، کف ضد خش و 
استانبولی شو، مصرف انرژی کم، سنسور حساس 

به برخی دودهای خاص

دارای آپشن های ویژه:
یک عدد تایر جلوی زاپاس و زه بغل

با قابلیت نصب سیستم صوتی
جهت فرح بخشی به کارگران

فرغون مطمئن
با سرعت بسازید

هشدار: درصورت ثبت نام در پیش فروش هر یک از 
شرکت های خودروسازی داخلی، در این پیش فروش 

نمی توانید شرکت کنید.

چیزی نکنید بار فرغون
باال نرود فشار فرغون 

هستند کلنگ و بیل و کمچه
در حسرت و انتظار فرغون 

سلطان دالر و سکه باشد
در نقشه احتکار فرغون 

ماشین عروس می زند جیغ
با ریتم انار انار فرغون 

من بعد سلبریتی کشد آه
یکبار شود سوار فرغون 

از بس شده با کالس باید
تولید شود قطار فرغون 

خالی است چقدر توی میدان
تندیس پرافتخار فرغون 

یک عکس بگیر یادگاری 
لبخند بزن کنار فرغون 

فرغون ها را بغل کنید

صنم یاوری

درددل یک قیچی شده

آن 900 نفر
در دانشگاه با دوستم در مورد روابط بن سلمان و نتانیاهو صحبت می کردیم 
که یک دفعه دیدم دستم توی دستبند شرطه است. هر چقدر مقاومت 
کردم، گفتند شما مهمان ویژه بن سلمان هستید و دستور داده از شما 

پذیرایی ویژه ای کنیم.
در زندان روی میز تعدادی ناخن گیر و انبردست جلویم گذاشتند و خواستند 
انتخاب کنم. کمی دلم ریش شد و گفتم ناخن هایم کوتاه است. بازجو 
گفت بن سلمان طرفدار آزادی انتخاب است و پیشنهادات دیگری روی میز 
گذاشتند؛ ساطور، اره، چکش و دریل. گفتند با کدوم راحت تری؟ من باز با 
هیچ کدام راحت نبودم کمی موهایم سیخ می شد. بنده خداها خیلی اذیت 
شدند و مرا برای بازدید از کل زندان بردند. بین صداهای ناله و ضجه که 
صدا به صدا نمی رسید، شرطه خواست یکی را انتخاب کنم و سخت نگیرم. 
این را هم گفت اگر سنت باال برود خیلی سخت پسند تر می شوی.  من 
در نهایت روش اره را انتخاب کردم که فوری تموم کنم، گفتند 
آن برای خاشقجی ثبت شده. خالصه من با کسی که گفته 
بن سلمان 900 نفر از مخالفانش را کشته 
مخالفم. قرار است چند روز دیگر 
بشویم  و  بشوم  قیچی  من هم 

901 نفر.

سمیه قربانی

گهی
زین به پشت و

گهی
پشت زین!

گروه فامیلی چرخداران

پراید:
بگو کی هستی تو ای ریزه میزه
که ریختت عین یک دونه مویزه
شنیدم این روزا برگای ملت
داره با دیدن نرخت می ریزه!

فرغون:
اگرچه ریزم اما اهل کارم

همین زحمت کشی هست افتخارم
دو دستم روی زانومه همیشه
به پاهای خودم من تکیه دارم

نه زه داری، نه بوق و نه چراغی
همیشه غرق ِگل یک کنج باغی
بدون آپشن کم گندگی کن
بیا پایین بابا انگار داغی!

چراغ و بوق و زه، فرمون و اگزوز
خدایی آپشنن که هی می دی پز؟

گمونم جای بنزین توی باکت
یه کوفتی ریختی و کردی اوردوز!

ببین با نرخ ارز صادراتی
شدم بنده رقیب مازراتی
تموم جاده های مملکت رو
به شخصه قبضه کردم کنتراتی

تو قوطی و حبابی فیفتی فیفتی!
خیال کردی که ماشین دریفتی؟

برو عامو همه مردم می دونن
تو هم فرغونی اما فیس لیفتی!

Message...

1

مهدی امام رضایی

طالبان پخش موسیقی در خودروها را ممنوع کرد!

داوود افرازی

 
 تعجیل همیشه کار شیطان باشدصبر است شعار بانک های ربویخوب است که در شأن مدیران باشدبرخورد نباید که چو آژان باشد

طاهره ابراهیم نژاد

برخورد 

الگوی میگ میگ در قیمت گذاری خودرو
آرمان ملی:

افزایش یارانه ها دلیل می خواهد.

:... افزایش قیمت ها هم »رو«!

آقای وزیر! اشتغال زایی »دستوری« نمی شود.

: ولی با شیرینی دادن به صاحب منصبان می شود.

عدس و ماش و نخود هم گران شد.آسیا:

: دیگه فالفل هم نمی شه خورد.

     آفتاب یزد:

بوی توافق می آید.

: پس ما اشتباه رفته بودیم سراغ سازمان آب و فاضالب.

داغ 18 ساله ]زلزله بم[

: هر ماه یه آجر می انداختید باال تا االن خرابه های بم رو ساخته بودید.

      ابتکار:
منتظر کاهش قیمت خودرو نباشید

: اما منتظر این باشید که قیمت مثل میگ میگ باال بره و
پولتون بهش نرسه.

بالی بی برنامگی به جان ویژه برنامه ها

: دیگه پخش پیروزی های مختار واسه اعیاد برنامه ریزی نمی خواد.

ریحانه یوسفی


