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علیرضا عبدی

کودکان در صف فروش

امین شفیعی

متولد بدهکار
ِ

ترقی مترقی!

جهانگیری! تو استاندار بودی
پس از آن در وزارت پا گشودی
ولی حاال معاون گشته ای! پس،
یقینا پیشرفتی خوش نمودی!!

#جهانگیری

صنم یاوری

دوست بد را کنار بگذار
به دشمن بد خوشبین باش
پنج راه رسیدن به پیشرفت در کالم جهان اسحاق،
فیلسوف بزرگ قرن و متحولکننده مفهوم پیشرفت
در جهان
 -۱آموزش :شما باید بیاموزید .باید یاد بگیرید .باید بفهمید.
حتی اگر قرار است صبح جمعه بفهمید .باید بفهمید .حتی
اگر نمیفهمید.
-۲مه�ارت :مه��ارت ،بال پرواز شماس��ت .مهارت دروغ
گفتن بدون خندیدن ،مهارت وعده دادن و عمل نکردن،
مهارت مذاکره کردن با بدعهدان ،اینها مهارتهای بزرگ
زندگی توست.
 -۳پول :یک دولت پولدار بهتر از یک دولت فقیر است.
پس تا میتوانی پولدار شو .حتی اگر به قیمت باال بردن
قیمت دالر باشد.
 -۴ارتباطات :تو و دنیای پیرامون تو نیاز به ارتباط دارید.
حتی اگر دنیای پیرامون با تو قهر باشد تو باید با آن دوست
باشی .پس تا میتوانی قرارداد ببندد .مخصوصا با آنها که
چشمان آبی و موهای بور دارند.
 -۵نگرش ذهنی مثبت :باید به همه خوش��بین بود .به
هم��ه ...توجه کن به هم ه هم ه همه .فقط به آنهایی که
در داخل همش غر میزنند و عیشت را خراب میکنند
خوشبین نباش .دوستان بد را باید دور ریخت .به دشمن
بد باید خوشبین بود .این شعار ماست.

#ما

مهران م
حمدپوران

رضا عیوضی

سواالت تستی

محمدرضا رضایی

-1منظور آقای جهانگیری از «ما» در جمله «ما در این
دولت بیشتر از همه دولتهای گذشته پیشرفت داشتهایم»
چه کسی است؟
الف -آقای جهانگیری و برادرش
ب -دولت تدبیر و امید
ج -سایر مردم

 شما تو این صف دارید چیکار میکنید؟ ا َ َد بو َد گو َد...سهامداران نوپا ،میخوایم سهام خودمون
(مترجم زبان نینیها :ما
ِ
رو بفروشیم).
 خب این سهام قادر به رشده .هیجانی صف فروش درست نکنید. َه؟ عو َد مو َد َد َد!...(مترجم :روز اولی که سهاممون باز شد ،منفی بودیم .هر نینیای اینو
ن هنوز بهخاطر بدهی بابام ت و بیمارستانم؛
میدونه که باید بفروشه .م 
حاال اینجا هم که بدهکار شدیم).
 این بازار برمیگرده ها... ا َ َد بو َد گو َد ...عو َد مو َد.(مترجم :ما ت و شکم مادرمون بودیم همین رو میگفتن .بهزودی،
بهزودی ...بابا زندگی خرج داره .من االن در تالشم روزی کمتر از سه
وعده پوشک الزم شم .اآلنم که داریم به تو صف بودن عادت میکنیم.
صف پوشک ،صف روغن .اگه سهامم رو بخری تخفیف هم میدم).
 متوجهم .حرفی با بینندگان ندارید؟ عو َد مو َد ..ا َ َد...(مترجم :کاش ما چندسالی زودتر میاومدیم و مردم هم کمی فکر
میکردند).
 ممنونم. رو َد ...شو َد...؟(کِی پخش میشه؟)
 -به زودی.

دلیل تمایز این دولت از دولتهای گذشته

امیرمهدی ژوله :صدا و سیما خانه بهترین
خاطرات من است  -جراید

خانه به دوش!

خواهی که رها ز چاله و چوله شوی
از خانه نرو؛ که ساکن سوله شوی
قطعا به شکر خوری بیفتی ای دوست
پس سعی نکن که ذرهای ژوله شوی

#این_دولت

کلسترول باال :در دولتهای گذشته بهدلیل پایینبودن غیرمنطقی
قیمتها ،امکان نداشت مشتری سوپرمارکت به کمتر از سه قوطی
روغن و پنج قوطی تن ماهی قانع شود ،لذا چربی خون و شکمهایی
به قطر یک کوه یخ ،میراث منحوس دولتهای پیشین است.
آلودگی هوا :در دولتهای گذشته بنزین ارج و منزلت فعلی را نداشت
و همه برای خرید ماست هم با ماشین شخصی تردد میکردند .اما در
این دولت با خبرهایی که صبح جمعه به گوش مردم و رئیسجمهور
هّ
الحمدلل.
محترم رسید ،بساط ولگردی با خودروی شخصی جمع شد
دنیاپرستی :در دولتهای پیشین روحی ه دنیاطلبی و کسب سود
بدون زحمت آفت دین مردم شده بود ،اما با تدابیر بورسی این دولت
مردم دریافتند که به این دنیا اعتمادی نیست و چه بسیار سودهای
 10ساله که شش ماهه به باد میرود.
پرواضح است که منظور از دولتهای گذشته دقیقاً کدام دولت است
و نیازی به دلخوری سایر دولتها نیست.

-3برادر آقای جهانگیری چرا و به چه علت بازداشت شد؟
الف -میخواست با یک سرمایه مختصر یک شغل حرفهای
راهاندازی کند که نگذاشتند
ب -میخواست با یک سرمایه حرفهای یک شغل مختصر
راهاندازی کند که نگذاشتند
ج -میخواست حرفهای راهاندازی کند که نگذاشتند

ضمیمه هفتگی طنز راه راه

احد ارسالی

میراث ناجور

-2لطفا جای خالی را با گزینه مناسب پر کنید:
« ...در این دولت بیشتر از همه دولتهای گذشته »......
الف -دالالن دالر  -پیشرفت کردهاند
ب -برادر من و دختر مظلوم وزیر  -سود کردهاند
ج -مردم  -بدبخت شدهاند
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#بیشتر

فرزانه زینلی

واژهنامه

بیشتر از بیشتر از بیشتر!
بیشتر (صفت)
اضافه بر مقدار اولیه ،افزون شده ،عالوه شده بر چیزی .در عهد باستان به عنوان
صفت معکوس نیز به کار میرفته و در آن معنا ،کم شدن از مقدار اولیه تا رسیدن
به قبل از صفر مد نظر بوده؛ چیزی شبیه برگشتن به عقب با سرعت نور.
بسته به کاربری واژه توسط افراد مختلف ،معنا نیز دستخوش تغییر میشود ،از
این رو گاهی میتوان آن را در مقام مقایسه ،به معنای «کم ،خیلی کم ،هیچ
مطلق» نیز به شمار آورد.

ما در این دولت بیشتر از
همه دولتهای گذشته پیشرفت داشته ایم

اسحاق جهانگیری

معاون اول رئیس جمهور

#دولت-های-گذشته

راهراه

داوود افرازی

فرزانه صنیعی

بایا میکنم
اول کار «این د نیم آف گاد» بایا میکنم
کارمن هرجا که گیر افتاد بایا میکنم
گیر افتادم میان غصههای ناتمام
تاشوم از غصهها آزاد بایا میکنم
بارها در روز جایی دنج پیدا میکنم
میروم مانند یک معتاد بایا میکنم

موضوع انشا

البته واضح و مبرهن است که پیشرفت خیلی خوب است .ما
در این چند سال در هرچیزی که داشته و نداشتهایم حسابی
مورد پیشرفت قرار گرفتهایم .مثال بابای ما میگوید قیمت
طالهای مامان در حد اللیگا رفته باال و پراید پارهپوره مدل
هشتاد ما هم دارد به قیمت پورشه میرسد .آقای صاحبخانه
هم میگوید همین سوراخ موش که االن نشستهاید را جای
دیگر ماهی دو تومان هم نمیدهند .مادر ما معتقد است خرج
خانه هم آنقدر پیشرفت کرده که شندرغازی که بابا میدهد

به درد خودشان میخورد و اگر همینجور ادامه یابد ایشان
دست بنده را گرفته و در منزل بابابزرگ سکنی میگزینند.
من فکر میکنم دولت نباید ما را با سرعت غیرمجاز پیشرفت
بدهد .چون بعضیها چشم ندارند پیشرفت ما را ببینند و
چشممان میزنند و ممکن است عرض بدن ما بین کشیدن
بابا و مامان مورد پیشرفت قرار بگیرد.

فرشته پناهی

اعظم سادات موسوی

چگونه تقصیرها را گردن مردم بیندازیم؟
قیمت روی پفک ،یک یک شده باپنج صفر
عاجزم از درک این اعداد بایا میکنم
خاک بر سر گشتهام با دیدن اوضاع بورس
مینشینم جای استمداد بایا میکنم

احمد
رفیعی وردنجانی

محم

چقدر باید پیشرفت کنیم؟

دولتهای گذشته
که بودند و چه کردند ؟
بعضی فکر میکنند دولتهای گذشته یعنی همین یکی
دو تا دولت قبلی .در حالی که برای درک این جمله باید
دولتهای گذشتهتری را بررسی کرد .هرچه گذشتهتر
بهتر .مثال ناصرالدینشاه قاجار وقتی به خارج میرفت
از بس ندید بدید بود از دیدن همهچیز تعجب میکرد
و حتی بلد نبود از توالت فرنگی استفاده کند .اما در
این دولت مسؤوالنی داریم که نه تنها در استفاده از
وسیله فوقالذکر صاحب سبکاند بلکه صاف از آن
ور آب آمدهاند اینجا پشت میزشان نشستهاند .برویم
عقبتر ،مسعود غزنوی وقتی بر تخت نشست ،داد
برادرش را زندانی کنند و بعد هم بکشند .حال آنکه
در این دولت الاقل دو مسؤول را سراغ داریم که وقتی
به قدرت رسیدند کلی خوش به حال برادرانشان شد.
اصال بروید بخوانید حسنک وزیر با آن همه کفایت چه
بر سرش آمد؟ اما در این دولت وزیر داشتیم که هر بار
گند زده با اقتدار بیشتری سر کارش برگشته .اینها اگر
پیشرفت نیست پس چیست؟

د کورهپز

#پ
یشرفت

یک نفر میگفت ای ایرانیان بایا کنید
بنده هم در سرزمین چاد بایا میکنم
بنده دیگر بی نیاز از کار آپاراتیام
الستیکم گر شوم کم باد بایا میکنم
دختری هستم که از بیشوهری تُرشیدهام
دربه در دنبال یک داماد ،بایا میکنم
هرکه را میبینم انگاری که او را دیدهام
خود به خود با دیدن افراد بایا میکنم
امتحان دارم فراموشم شده انگار درس
با اجازه ،حضرت استاد! بایا میکنم

کوه کندن نیست کارعشق بازان این زمان
آی شیرینم منم فرهاد ،بایا میکنم

هشت سال از عمرمان با دولت تدبیر رفت
باقیاش را هرچه باداباد بایا میکنم

قیمتی میپرسم از موز و خیار و مرغ وگوشت
زیر جور اینهمه بیداد بایا میکنم

راستی! آقا سیامک ،در خور تقدیر نیست؟
من در این حد و در این ابعاد بایا میکنم؟

لی کمالی مقدم

محمدع

وزیرکار :تالش همه بر این است تا
منافع کارگران در تعیین دستمزدها
در نظر گرفته شود  -جراید

مزدانه

ای آنکه به فکر همه کارگرانی
دانم که از این حیث بسی دل نگرانی
گفتی تو ز نفع همه کارگران تا
افکار مرا سمت تناقض بکشانی
خوب است در این قصه ببینم عملت را
نه آنکه برای خوشیام در بفشانی
شیرین نشود کام من از گفتن حلوا
ای کاش که خود را بدهی تاب و تکانی
این حداقل مزد که هر سال تو دادی
بر پیکرم از پشت زده گرز گرانی
باال زده هر ساله تورم ز حقوقم
راحت نتوانم بخورم لقم ه نانی
با این همه افزایش هر روزه قیمت
از من چه مگر مانده به جز ق ِّد کمانی؟
پس جان من این بار دگر مرد عمل باش
از این عملت کی برسد بر تو زیانی؟
با حداقل مزد مبادا که دوباره
من را به تماشای تورم بنشانی!

 +سالم .جناب مسؤول ،در مورد کمبود کاالهای اساسی در بازار چه توضیحی
دارید؟
 سالم علیکم .به نظر بنده عمده مشکل کمبود کاال عالقه وافر هموطنانمانبه شاعران و مسلک شعری آنهاست .به عنوان مثال یک مصرع جناب حافظ که
می فرماید:
« ای دل مباش یکدم خالی ز عشق و مستی» ملت رو تشویق میکنه به اندوختن و
جمع کردن و در یک کالم احتکار .تا جایی که من با چشمای خودم دیدم خانواده
سه نفره ۲ ،کیلو پیاز و  ۳کیلو سیب زمینی خریده .بابا چـــه خــبرتــــــونه؟!
من قبول دارم که شعرای ما آوازه جهانی دارند و بنام هستند ،ولی خب برای
زمانه خودشون میسراییدن ،دلیل نمیشه تو این زمونه هم بخواهیم اشعارشان
رو سرلوحه زندگیمون قرار بدیم ،فلذا خواهش میکنم از این به بعد دست از
احتکار خانگی کاالها بر دارند.
 +جناب مسؤول در مورد خراب شدن هشت میلیون تن کاال در گمرک چه
میفرمایید؟
 بنده باز هم مسؤول را حافظ میدونم ،در جایی که میگه:«سکوت می کنم و عشق در دلم جاریست
که این شگفت انگیزترین خویشتنداریست»
همین یک بیت کافی بود تا مسؤول مربوط به مسؤول مربوطتر ،در مورد وجود
کاال در گمرک حرفی نزنه و این افتضاح به بار بیاد.
+توجیه حضرتعالی درمورد ابرمحتکران کاالهای اساسی چیست؟
 این بار پیکان اتهام به سمت صائب خان تبریزی هست،وقتی که میفرماید:«همت بلند دار که آسیب کم رسد
آن را که چون عقاب بود آشیان بلند»
شما فکر کن همین کافی بود،تا بزرگواران قدمهای بزرگ بردارن و به کم
راضی نباشند.
پس باز هم ایرادی به شخص بنده و همکاران خدوم من در وزارتخانه وارد نیست.

معاون وزیر صمت :مردم به اندازه نیازشان
خرید کنند و احتکار خانگی نکنند  -جراید

قدر

لقمه نان

ملتا! جنس احتکار نکن
همه را طعمه فشار نکن
توی لیست خرید خانگی ات
غیر نان شبت ،قطار نکن
قدر یک لقمه نان قناعت کن
هوس مرغ و خوار و بار نکن
با خریدت حباب را الکی
پشت اجناس هی سوار نکن
پول و سرمایه را به باد نده
ملتا! بی جهت قمار نکن
دوغ کردی هوس بخور اما
توی آن ماست یا خیار نکن
تاسه کردی همیشه خاک بخور!
چیز میز گران ویار نکن
کاشف آمد مقصری جانم!
زود تسلیم شو فرار نکن

دبیر سرویس نثر :فیروزه کوهیانی
دبیر سرویس شعر :مهدی امامرضایی
دبیر سرویس کارتون و فنی:
سید محمدجواد طاهری

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

