شنیدم دوش راس ساعت شش
در اثنای خبرها این گزارش

شدم از حر 
فهایش مات و حیران
بیامد ف
م
ک ن تا زانوان کش

که یک مسؤول با لبخند میگفت:
«مصمم هست دولت در گشایش!»

سپس با
چش مهای گرد و قرمز
کمی کر
دم
اد
ب
را
نقض فاحش!

شهای خوب و ابتکاری
گشای 
تماما مبتنی بر علم و دانش

نگفتم حرف
زشتی! عرض این بود:
«مدیر نا
زنین ،با عرض پوزش

کند تدبیرمان کاری که فورا
نمان ارزی پر ارزش
شود توما 

ندارد حر 
فدرمانی دگر سود
که ماها نشئ
هایم از این حشایش!

شود ارزان همه اقالم بازار
رنج و مرغ و ماهی ،ماش و کشمش

فقط این
بار کن قدری رعایت
نکرده درد قبل 
یها فروکش!»

زمین ،پوشک ،طال ،دارو و ماشین
و یا پیراهن و جوراب و گالش!
بزودی جمله با شیب مالیم
گذر خواهیم کرد از هر چه چالش

ختی-ها

#س
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سوده سالمت

تایتانیک
در ظاهر اگر دموکراتیک است
یواسای شاد و شیک و پیک است
هر نقش ه او نقش بر آب است
بسیار شبیه تایتانیک است
ضمیمه هفتگی طنز راه راه

طاهره ابراهیم نژاد

مصممها

بحرین و اسرائیل

کمکمک از سر ما کم نشوید این دفعه
بیش از این مای ه ماتم نشوید این دفعه
تا زمین خوردن ما نیز نمانده چیزی
مرحمت کرده مصمم نشوید این دفعه
سید محمد صفایی

فالن کاندید یانکی گر بیاید
دهد تحریم را یک ذره کاهش

سختی در ایران بر  ۲قسم است؛
اول :میزان مقاومت مسؤوالن در برابر تغییر شکل مدیریت،
پالستیک (غیراالستیک) بودن آنهاست.
از آنجا که سختی را با درصد نفوذ اندازه میگیرند ،و چون
میزان نفوذ ناله و شکایات مردمی از این وضع ،به جاییشان
برنمیخورد ،این ماده از الماس هم سختتر شناخته شده
است .هر چه سختی یک مادهای بیشتر باشد ،دیرتر خراش
برمیدارد .بعضیها هم اصال .که اینها جزو همان اصال
هستند.
دوم :مقاومت مردم در برابر این شکل مدیریت و اثبات شعار
فاخر «اصلنم درد نداشت».

تاریخ «تصمیم گرفتن» و «مصمم شدن» به  ۲بخش قاچ میشود:
قبل از روحانی
ن طرف ،کسی تصمیمی نگرفته مگر آنکه قبلش
از تصمیم کبری به ای 
گندیزده باشد؛ به همین دلیل وقتی کسی بگوید از امروز تصمیم
گرفتم که فالن کنم ،شست همگان خبردار میشود که قبل از آن،
چیزی به آب و فنا داده شده است.
با روحانی
به این صورت که خر بیار و باقالی بار کن یا همان افتضاح ،تازه بعد
از تصمیم به وجود میآید .به عنوان مثال :تصمیم در راستای انواع
گشایشهای اقتصادی ،سیاسی و بینالمللی ،بورس ،دالر ،مسکن،
تحریمها و تصمیم در راستای بازگشاییهای علمی و صنعتی و دانشگاهی
و مدرسهای و همچنین خردهگشایشهایی مثل پیاز ،گوجه ،مرغ و
هماکنون نیز کره (که یادمان هست نبود و االن هم نیست) نمونههایی
است که میشود به صورت تیتروار نام برد .تشریح هر کدام گشایشی را
در پی دارد که در این مکان نمیگنجد.

ازارها

داری-ب

#پای

کنترلش زیر یکی از وزراست

نگاهی به سیر تاریخی «تصمیم» تا «مصمم» در ایران

الماس تویی بقیه اداتو در میارن

#کنت

زهرا آراسته نیا

در حیاط دولت پرسیده شد

مصمم کبری!

سختتر از الماس

شد پینوکیو َو خورده گول روباه
انداخته سکه های خود را در چاه
در بازی قایم موشک با صهیون
بازنده شده آل خلیفه ناگاه

رل-
تورم

محمد امین میمندیان

#مصمم

فروغ زال

فاطمه غنی

طنز

تضمینی و شیک و باوقارند
در اوج غرور و افتخارند
باهوشتر از ترامپ هستند
تحریم مؤدبانه دارند

فقط ک
افیست بنماییم با غرب
تعامل،
یا
هم
ان تعظیم و کرنش

دولت گشایش

ب

مه
ران م
حمدپ
وران

بایدنها و نبایدنها

مهدی امامرضایی
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وطنامروز شماره 3026

 +آقای همتی شما از کنترل تورم گفتید .چرا دولت هر چه سریعتر کنترل
تورم رو در دست نمیگیره؟
 ببینید! دولت با به دست گرفتن کنترل مشکلی نداره .ما فقط کنترل روپیدا نمیکنیم.
 +میشه بیشتر توضیح بدید؟
 ببینید! مردم فهیم ما تجربه داشتن حتما .کنترل که گم بشه دیگه پیداکردنش با کرامالکاتبینه.
 +خب! پس االن تکلیف چیه؟
 ما و همه دوستانمون در هیات دولت داریم تمام تالشمون رومیکنیم و انشاءاهلل بزودی کنترل تورم رو پیدا کرده و تورم رو خودمون
باال پایین میکنیم.
 +میشه بگید چه تمهیداتی اندیشیدید؟
 بله! ما از همون سر میز شروع کردیم و داریم دونه دونه زیر وزرا رومیگردیم .تا االن به وزیر نیرو هم رسیدیم .متاسفانه زیر ایشونم نبود.
رئیسجمهور محترم هم خودشون شخصا گوشه لباسشون رو گره زدند و
نیت کردند تا کنترل پیدا نشده گره رو باز نمیکنن .لذا امیدواریم بزودی
کنترل پیدا بشه و جای هیچگونه نگرانی نیست.

فیروزه کوهیانی

تفألی به حافظ

خشم خواجه
یارم چو قدح به دست گیرد
بازار بتان شکست گیرد
ای صاحب بازار! چه عجب ،از این ورا .راه گم کردهای؟
خواجه از تو گلهمند است .او که نمیتواند در لحظه فالش
را جابهجا کند ،پس اینقدر قیمتها را باال و پایین نکن.
خیرندیده! مردم را به فال خواجه بدبین کردهای تا میآید
خبر خانهدار شدن صاحب فال را به او بدهد قیمتش باال
رفته و مجبور است بگوید تالشت را بیشتر کن .انشاءاهلل
ت خواهی رسید.
به خواست ها 
کارد بزنی خون خواجه در نمیآید .بیخودی برگه نزن،
با توام .نگونبخت ،فالت همین است .برو تا  1400بازار را
پایدار کن .من که میدانم نمیتوانی .اما برو و از جلوی
صفحههایمان دور شو تا خواجه نیامده .برو.

ٖ
علیرغم تمام سختیها،مصمم به کنترل تورم و دستیابی به پایداری بازارها
و تأمین ارز برای ملزومات مردم به عنوان اولویتهای اصلی هستیم
▪ رئیس کل بانک مرکزی▪
امیرحسنمحمدپور

#تأمین-ارز

فاطمهسادات رضوی علوی

محمدرسول نوروزی

ادابازی با کلمات

دقیقا کدوم ارز؟
مهمترین سوالی که درباره تامین ارز مطرح میشود ،این
است که منظور ایشان از ارز ،کدام ارز است؟
از دالر جهانگیری و نیمایی که گرفتنش شرایط خاص
دارد ،بگذریم .انواع مختلف دالر در بازار ارز به شرح زیر
است (به جان خودم عین واقعیته ،از کانالهای اعالم
نرخ ارز و سکه برداشتم):
دالر نقدی ،دالر صرافی ،دالر کاغذی (منم نمیدونم
فرقشون چیه ،احتماال صرافی همش رو سکه  25سنتی

میده ،نقدی هم تراوله ،کاغذی اسکناس) ،دالر دستوری
(نپرسید به دستور کی ،نمیدونم) ،دالر متشکل ارزی (؟!!)،
دالر سنا (اینا رو احتماال سنا به دور از چشم دولت آمریکا،
فرستاده ایران ،بفروشن ،پولش رو براشون بفرستن ،خرج
سنا در بیاد) ،دالر هرات ،دالر سلیمانیه ،دالر استانبول (به
لطف دولت ایران ،اینا هم دالردار شدن) ،دالر حواله ترکیه
(فقط همین رو فهمیدم چیه) ،دالر مشهد (مگه قرار نبود
فقط قم کشور بشه؟) ،دالر نقدی دوبی (احتماال موقع خرید
فحش میذارن هر کی غیر از دوبی خرجشون کنه)
حاال بررسی یورو و دیگر ارزها بماند.

رضا عیوضی
داوود افرازی

صدای چی بودی تو؟

ادامه تئوریهای نشریه صدا که در نشریه جا نشد:
* بمباران اتمی هیروشیما و ناگازاکی توسط آمریکا
اگر باز بودن آغوش ژاپن در برابر بمبهای اتمی آمریکایی
یک راهبرد بلندمدت توسط ژاپنیها بوده باشد ،این
بمباران چه ایرادی داشته است؟ کما اینکه پس از چند ده
سال تلفن روی میز رئیسجمهور آمریکا ،ژاپنی است
* تجاوز سربازان آمریکایی به زنان و دختران کرهای

اگر این در راستای منافع ملی کره باشد که دولت
کره برای درآمدزایی دختران بیخانمان و تنهای خود
مکانهایی را تدارک ببیند تا آنها بتوانند از سربازان
آمریکایی دالر بگیرند و ارزآوری بکنند و به اقتصاد کره
کمک کنند چه ایرادی دارد؟
* شیردهی گاوهای عربستان به آمریکا
اگر ذلت پادشاه سعودی نوعی تاکتیک سیاسی در
راستای منافع کشورش باشد و مثل گاو شیرده به آمریکا
باج و خراج بدهد و از آنها سالح بخرد چه اشکالی دارد؟
* عادیسازی روابط امارات و بحرین با اسرائیل
اگر عادیسازی روابط این دو کشور با اسرائیل یک
راهبرد استراتژیک و حاصل صدها ساعت برنامهریزی
بلندمدت باشد که نتایج علمی دارد چه عیبی دارد؟
کما اینکه چندی پیش با هزینه امارات یک موشک در
آمریکا ساخته شد و توسط ژاپن به فضا پرتاب شد.

#اولویت-های-اصلی

هیأت دولت بارها نشان داده است که در
تعاریف کلمات با مردم تفاوت مبنایی دارد.
مردم باید بدانند دولت وقتی از گشایش یا
بینیازی به یارانه صحبت میکند اشارهاش
به چیست! یا مثال «ملزومات مردم» از نظر
دولت کدام است و بناست ریش مصنوعی و
غذای سگ و گربه با دالر  4200وارد و ارزان
شود نه گوشت و کره .لذا راهکارهایی برای
حل این مساله پیشنهاد میشود:

#ملزومات-مردم
 )1هنگام سخنرانی یک مسؤول دولتی یک مترجم
همزمان پای گیرنده باشد و به صورت زنده بر مبنای
تعاریف دولت برای مردم ترجمه کند.
 )2با اجرای طرح جمعآوری لغتنامهها از مراکز و
فروشگاهها ،اقدام به نگارش فرهنگنام ه جدیدی
مبتنی بر تعاریف دولت شود.
 )3هیأت دولت کال از عبارات و کلمات استفاده
نکند و با ادابازی و اجرای پانتومیم مفهوم مورد
انتظار را به مردم برساند.

الف بیپایان

ارز به محضر
هی ارز بده به قوم و خویشت
یکریز برو به قشم و کیشت
ملت نخورد نان که مهم نیست
برخیز برس به رنگ ریشت

اینقدر الف از تالش و سعی بیپایان نزن
هی نمک بر روی زخم ملت ایران نزن
با کلیدت آمدی تا وا کنی قفلی ،ولی
وا نکردی الاقل قفلی دگر بر آن نزن
محمدعلی کمالی مقدم

فرشته پناهی

یادتان هست؟
تمام شب بدهم پاسبانی کره را
نمیشود که دهم نقد ،مانی کره را
کسی که بوده پزش ،کشک و دوغ ،در فکر است:
«چگونه ماست بمالد ،گرانی کره را؟»
فهیمه انوری

دبیر سرویس نثر :فیروزه کوهیانی
دبیر سرویس شعر :زهرا فرقانی
دبیر سرویس کارتون :مهدی نظری
دبیر فنی :سیدمحمدجواد طاهری

راههای ارتباطی
ما را در شبکههای اجتماعی
با نشانی tanzym-irدنبال کنید!

.

بورس و پله!

تو از دنیا چی میخوای؟
راستش را بخواهید خیلی از ماها ،از این دنیا طلبکار
هستیم و نمیدانیم اولویتهای اصلیمان چیست؟!
شاهد مثالم همان خوانندهای است که در ایستگاه
متروی استاد معین آواز میخواند و گاه میگفت از
این دنیا  ۲تا صندلی چوبی میخواهد ،گاه یک وجب
خاک؛ و گاه یک جعبه مداد رنگی! این خواستهها اصال
ربطی به هم ندارند و این میزان از آشفتگی و تشتت
آرا ،واقعا چیزی نیست که آدم عاقل بتواند رویش
حساب باز کند .چه برسد به دولتمردان!
اصال شما همین االن از  4نفر دور و برتان بپرسید چه
میخواهید از این دنیای وا نفسا؟!
بعضی ،دغدغهشان مسکن است ،بعضی دنبال
شغلاند ،مجردها به ازدواج آسان فکر میکنند و کسی
که گرسنه یا تشنه باشد هم اولویتش آب و غذاست.
بنابراین شما هم حق میدهید اگر آدم بخواهد کاری
برای کسی بکند ،متحیر بماند که کدام یکی را انتخاب
کند .احتماال حاال بهتر برایتان جا افتاده باشد که چرا
دولت ،سیاست «هرکسی کار خودش ،بار خودش،
آتیش به انبار خودش» را در دستور کار قرار داده و به
قول معروف هرکسی را سی خودش فرستاده.
کامران یاری

