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ضمیمه هفتگی طنز راه راه
چهارشنبه ها بخوانید

کاری از باشگاه طنز انقالب اسالمی
rahrahtanz.ir     @tanzym

مهدی نظری

ک�ه  س�لبریتی هایی  ام�ور  بنی�اد 
اهمی�ت  برای ش�ان  محیط زیس�ت 
دارد)باس�م باد( کمپین های فعال خود 
را به ش�رح زی�ر اعالم می دارد. باش�د 
که چراغی باش�د ب�رای آین�دگان. یا 
گذش�تگان. یا نمی دان�م باالخره برای 

یکی چراغی باشد... !

کمپین نه به کشتن حیوانات زبان بسته
یکی از بدترین رفتارهای ما کشتار حیواناتی 
اس��ت که زبانشان بسته اس��ت. یعنی مثل 
ما زبان ندارند که بخواهند برای خودش��ان 
کمپی��ن راه بیاندازند و این باعث می ش��ود 
حقوقش��ان ضایع ش��ده و همینط��ور فِرت 
فِرت مورد کش��ته ش��دن و خورده ش��دن 
قرار بگیرند. از گونه ه��ای این حیوانها باید 
به مرغ زبان بس��ته، گوس��فند زبان بسته، 
گوساله زبان بسته و گل گاوزبان زبان بسته 
اش��اره کرد. پس بیایید همه با هم زبان این 
موجودات ش��ویم و به هرگونه کشتار آنها با 
صدای بلند و رسا و گله پسند اعتراض کنیم. 
مثاًل برای کمک به فقرا به جای کشتن این 
زبان بسته ها برویم از قصابی گوشت بخریم. 

البته مواظب باشیم که خیلی از این قصابی ها 
نامرد هس��تند و خودش��ان این حیوانات را 
می کش��ند و می فروش��ند)واقعاً که!( و حتما 
الزم اس��ت از قصابی هایی گوشت بخرید که 
حیوانات را نمی کش��ند و گوشتشان را زنده 
می فروش��ند! اص��اًل بیایید از دفتر باس��م باد 
خودمان گوش��ت بخرید! گوش��ت گوس��اله 
تربیت ش��ده داریم ب��ا آهن��گ گیتاربرقی، 
کیلویی فقط نهصدهزارتومان! کاماًل با لبهای 
شما بازی می کند. تضمین هم می دهیم که 
هرگز برای این گوشت، حیوان زبان بسته ای 

کشته نشده است. 

کمپین نه به ق�راردادن عکس غذاهای 
گوشت دار در اینستاگرام

ق��رار بود اعضای باس��م باد ه��ر گونه عکس 
گرفتن از اس��تیک، مرغ بریان، ش��اتوبریان، 
فیل��ه مینی��ون، بیف اس��تراگانوف و س��ایر 
غذاهای��ی که با گوش��ت طبخ می ش��وند را 
تحریم کنند و هرگز در صفحه اینس��تاگرام 
خ��ود از این عکس ها نگذارن��د. اما کمپین 
چرتی بود، خودمان تعطیل��ش کردیم! واال! 

آدم دو روز دنیا که زنده است 

را می خواهد حیوان باش��د... حیوان بخورد و  
خوش بگذراند و پُز این خوش گذراندن را به 

دیگران بدهد!
عک��س های بس��یار ب��ا کیفیت ای��ن گونه 
غذاهای خفن در باکالس ترین رستوران های 
جه��ان در پیج باس��م باد موجود اس��ت که 
ب��ا هزینه فتوش��اپ عک��س خی��ره در افق 
ش��ما، درمی آید ح��دود پنج��اه هزارتومان. 
کارتخوان هم موجوداس��ت. در ضمن الیک 
و فالوئر تضمینی نیز با قیمتی نازل - سه تا 

صدتومان - به فروش می رسد.

کمپین نه به میوه خواری!
خیلی از ش��ما تا می شنوید که ما می گوییم 
نباید گوش��ت خورد، به س��رتان می زند که 
بروی��د میوه خوار ش��وید. اوهوک��ی! خیلی 
کلکی��د! درختان ه��م موجوداتی هس��تند 
زن��ده و با احس��اس که به میوه هایش��ان به 
چش��م فرزندانش��ان می نگرند. خود ش��ما 
دلتان می خواهد کس��ی فرزندت��ان را بَکند 
و بخورد؟ اصال دیده ای��د وقتی میوه ای را از 
درخت می چینید ش��اخه هایش چه تکانی 

امین شفیعی

ِفیو، ُفحش،فتوسنتز!

یک��ی از کارمندان وزارت نفت به نام مخفف 
»ج.ز بیلمقانی« که آخرین بازمانده خاندان 
بیلمقانی در ایران بوده و به ش��دت از فاش 
ش��دن هویتش اِبا دارد، به مناس��بت هفته 
دولت، ش��ش دستاورد اصلی وزارت نفت در 
پنج س��ال اخیر را در یادداشتی محرمانه در 
کانالش منتشر نموده است که چهارتا از آنها 

را با هم می خوانیم.
اول باز گرداندن عزت به پاسپورت ایران: هر 
چند این کار از وظایف وزارت امور خارجه بود 
ولی وزارت نفت آن  را انجام داد به این صورت 
که به جای باال بردن رتبه پاسپورت ایران، با 
آوردن و بردن مکرر کارگزاران شرکت توتال 

تحت توافقات هسته ای و پرکردن بشکه های 
روغ��ن توتال فی��ک در بیابانه��ای ورامین، 

پاسپورت فرانسوی ها را به گند کشید.
دوم آم�اده س�ازی م�ردم ب�رای مواجهه با 
فش�ارهای اقتصادی پیش رو: با تعلیق مواد 
حمایتی پرسنل شرکت نفت و لغو استخدام   
نیروهای مورد نیاز در طول پنج سال از سوی 
وزارت نف��ت، بخش بزرگی از مردم ایران که 
اعضای خانواده نفت بودند مرد شدند و اصال 

تحریم برای مرد است.
سوم حذف یارانه پردرآمدها: شاید فکر کنید 
یارانه پردرآمدها که حذف نشده و اصالً این 
هم مربوط به بانک مرکزی و اینهاست ولی 

وزارت نفت به عنوان مهم ترین صادر کننده 
و ارزآور کشور، باعث شد تا تمام مردم کشور 
برای دریافت مبلغ ناچی��ز چهار دالر یارانه، 

پردرآمد به حساب بیایند.

هشت دستاورد وزارت نفت
چند وقتی است کمپین “فرزندت کجاست؟“، 
راه افتاده و از مس��ئوالن دولتی خواسته شده 
تا بگویند فرزندانش��ان کجا هستند و چه کار 
می کنند. سؤال اینجاس��ت: مگر این فضولی 
در کار بزرگان نیس��ت؟ چرا وقت مسئوالن را 
با این سؤال های الکی می گیرید؟ چرا باید در 
مألعام و خاص اعالم کنند فرزندانشان بیکارند 
و دستشان در جیب پدرشان است؟ می خواهید 
شرمنده شان کنید؟ خدا شمارا شرمنده کند!  
بعض��ی مس��ئوالن گفتن��د فرزندانش��ان در 
ش��رکت های خصوصی کار می کنند. متوجه 
هس��تید یعنی  چ��ه؟ یعن��ی کار دولتی پیدا 
نکردند یا شرایط استخدام نداشتند و از حقوق 
و مزای��ای دولتی بی بهره اند. مگ��ر نمی دانید 
ش��رکت های خصوصی  پول درست وحسابی 
نمی دهن��د و حقوقی که می دهند از خط فقر 

جدی��د که هیچ! از خط فق��ر قدیم هم کمتر 
است؟ نمی دانید؟ حاال من گفتم تا بدانید.

اکثر مسئوالن هم گفتند فرزندانشان در همین 
تهران زندگی می کنند. یعنی فرزندانشان مثل 
بقیه مردم پش��ت ترافیک ته��ران می مانند و 
بوق می زنند! حتی دیده ش��ده در هوای آلوده 
تهران هم تنفس می کنند. ظاهراً یکی دیگر از 
مسئوالن در جواب این سؤال نوشته: پسرش 
پراید س��وار می شود و ماش��ینش دوگانه سوز 
است.  البته بعد از ویرایش، این قسمت را حذف 
کرده است. همین را می خواستید بفهمید؟ در 
ضمن گفته ماش��ینش فروش��ی نیست. لطفاً 

دایرکت ندید.
البته این کمپین یک خوبی هم داشته است. 
یک مس��ئول دولت��ی فهمیده آن مس��ئول 
دیگ��ر دختر مجرد دارد و رفته برای پس��رش 

خواستگاری کرده است و منتظر جواب اند. شما 
هم دعا کنید جواب مثبت بدهند و عاقبت به 

خیر شوند.

فرزندم ایناهاش!
فاطمه جواهریشاهرخ بایرامی

می خ��ورد و چه برگ��ی می زند؟ حتم��اً باید مثل 
حیوانات رفتار کنید و هی میوه بخورید؟! باسم باد 
ه��ر گونه میوه و میوه خ��واری را نیز تحریم کرده 
و همه را به حضور در تور کویرگردی و فتوس��نتز 
با نورخورش��ید دعوت می کن��د. این تور به صورت 
هفتگ��ی برگزارمی گردد. هزینه ب��رای هر نفر یک 
میلیون و دویست هزارتومان است که هزینه اقامت 
نیز به صورت جدا محاس��به میگردد)اگر خواستید 
با »َکس��ی« بیایید قبلش اطالع دهید، هزینه وی 

هم جدا است(.
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جشنواره زودرس!
به گزارش خبرگزاری ها، نتایج 37امین جشنواره فیلم   فجر، به 
مناس�بت هفته دولت، زودتر از موعد مقرر اعالم شد. در زیر 

می توانید برندگان و جوایزشان را مشاهده کنید:

* جایزه تمش��ک برنزی بهترین تهیه کنندگی به جواد ظریف برای 
تله فیلم »هیچ« 

* دیپلم افتخار بهترین جلوه های ویژه به حسن روحانی برای مستند 
بلند »صبح ابری، ظهر آفتابی« 

* جایزه بهترین موسیقی متن به علی ربیعی برای فیلم »جفت پوچ«

* جایزه بهترین گریم به روزنامه شرق برای تیتر »َشست 
کری تضمین است«

* جای��زه بهترین نقش مکمل cbb به علی مطهری 
برای فیلم اکشن »کف گرگی« 

* لوح س��پاس داوران به صادق زیباکالم برای اثر 
طنز »اُسکلیت«

* جایزه بهترین صداگذاری به حسین فریدون 
برای اثر »داداش«

* جای��زه بهتری��ن نقش مکم��ل دوم زن به 
معصومه ابتکار برای فیلم »زن زیادی«

* تمشک افتخار به حسام الدین آشنا برای 
اثر »دانشمند کوچولو«

* جایزه بهترین نورپردازی به عفت مرعشی برای فیلم »خیابان«

جای��زه بهترین طراحی لباس به محمدخاتمی برای فیلم »خون 
بازی«

* اکبر ترکان برنده کاسه سفالی برای اثر »آبگوشت«

* لوح سپاس تماشاگران به قاضی زاده هاشمی برای اثر »سنتی یا 
صنعتی؟ مسئله این است«

* عباس آخوندی شایس��ته تقدیرویژه از س��وی داوران برای اثر 
»عصبانی نیستم«

* جواد آذری جهرمی برنده جایزه بهترین 
دوخت لباس برای اثر»بچه زرنگ«

* اس��فندیار رحیم مشایی برنده لوح 
س��پاس داوران برای فیلم »بعد از ظهر 

سگی سگی«

* جایزه بهترین دکور برای شهرام جزایری 
برای اثر »چه کسی عدس مرا جابجا کرد«

* جایزه بهترین جلوه ه��ای ویژه صوتی به 
محمد باقر نوبخت برای اثر »توجیه«

* سیمرغ بلورین بهترین کار ترکیبی به عادل 
فردوسی پور برای اثر »اوج بی ربطی«

نت بیلر

علی بهمنی
هفت��ه دول��ت رو بیش��تر از هم��ه ب��ه 
واردکنندگان عزیزی ک��ه با مجوز دولت 
کاالهای اس��تراتژیک و هایتکی مثل تایر 
فورغون، شورت مردانه، جوراب زنانه، بند 
ش��لوار، کمربند، س��یم خاردار، سنگ پا، 
مربا، کود انس��انی، هیزم، م��داد، دفترچه 
یادداشت، مدادتراش، پاک کن، زغال، شانه، 
زیپ، قلوه سنگ، ریگ، شلنگ، تله موش، 
کوزه، تشک، لحاف و بقیه کاالهای هایتکی 
که متاسفانه هنوز تکنولوژی ساختش رو 

نداریم، وارد می کنند، تبریک می گیم!

سر دبیر: بهزاد توفیق فر
دبیر سرویس شعر: زهرا فرقاني

دبیرسرویس کارتون: کامران یاري
مدیرفني:  امیرحسن محمدپور

صفحه بندی: مجتبی ساالری

ضمیمه طنز راه راه
کاری از باشگاه طنز انقالب اسالمی

  با ما بتماسید!
info@rahrahtanz.ir :رایانامه  

tanzym_ir :سروش  
tanzym_ir :ایتا  
tanzym_ir :بله 

ُلُغز
زِ کارایی، س��خن بسیار کردم
به قبلی ها، لُُغز ه��ی بار کردم
ب��رای کارت��ان کاری نک��ردم
ربیع��ی را ول��ی ب��ی کار کردم

فهیمه انوری

دوِر یقه!
رئیس کمیس��یون تدوین آیی��ن نامه داخلی 
مجلس از تصویب طرح ممنوعیت استفاده از 
تلفن هم��راه در صحن مجلس خبرداد. وی با 
اشاره به برخی نمایندگان مجلس، اطمینان داد 
با ممنوعیت ورود گوشی تلفن همراه به صحن 
علنی، دیگر شاهد پرت شدن حواس نمایندگان 
و معطل ماندن امورجاری مجلس نخواهیم بود. 
گفتنی اس��ت به زودی طرح بازدید از لیوان و 
دستمال شخصی نمایندگان در صحن علنی 
مجلس مطرح و به رأی گذاش��ته خواهدشد. 
در همین زمینه یک منبع آگاه اعالم کرد که 
ش��نبه ها ناخن ها و دور یقه را نگاه می کنیم و 
هرکی ناخن  بلند، موی دراز، روی سیاه داشته 
باشد باید فردایش با لیستش به دفتر مجلس 
مراجعه کن��د. این منبع آگاه درباره س��کوت 
نمایندگان درمقابل مشکالت کشور و کم کاری 

دولت، سکوت کرد!

قضای حاجت
وزارت ورزش و جوان��ان باید ب��ه دو وزارتخانه 
ورزش و جوانان تبدیل ش��ود. معاون تفکیک 
و توس��عه وزیر ورزش و جوانان در گفت وگوی 
تلفن��ی با خبرنگار ما ضم��ن بیان این مطلب 
گف��ت: در حالی که همه ما با بروبچه ها و َفک 
و فامی��ل آمده ایم اندونزی ت��ا مراقب بازیهای 
آسیایی باشیم بازهم شاهد اشتباهات کوچکی 
از قبیل حذف زهرا نعمتی از مسابقه تیراندازی 
باکم��ان بودی��م. وی درحال��ی ک��ه صدایش 
گرفته بود اف��زود: متأس��فانه علی رغم اینکه 
مسیر رختکن تا سالن مسابقه را با ُخرده نان 
عالمتگذاری کرده بودیم، ورزشکارمان به جای 

سالن مسابقه از رستوران سردرآورد. 
در همین رابطه، معاون فدراسیون و سرپرست 
تیم نیز ضمن تأیید س��خنان، اعالم کرد همه 
ش��صت و نُه نفری که به همراه این ورزشکار 
به اندونزی آمده اند نیاز فوری به قضای حاجت 

داشته اند و رفته بودند آنجا!

اُکازیون!
پس از پنج سال همزمان با هفته دولت، دومین 
دستاورد عظیم دولت تدبیر و امید افتتاح شد. 

خانه شخصی مرحوم اکبر هاشمی رفسنجانی 
بهرمانی افتتاح شد. این خانه با تالش و کمک 
دولت، شورای شهر و شهرداری تهران، خانواده 
آن مرحوم و سایر آشنایان، بازماندگان و اقوام 
وابس��ته، به موزه تبدیل شده است. در مراسم 
افتتاح این دستاورد که در دوطبقه، دوبلکس، 
باغ نُقلی و فول امکانات ساخته شده، معاون اول 
رئیس جمهور، وزیرخارجه و چندنفر از مسئولین 
کشوری حضور داشتند و بر ساده زیستی همه 
مردم تأکیدشد. رئیس موسسه تنظیم و نشرآثار 
نیز در این مراس��م اعالم کرد: به زودی در این 

مکان آثار را تنظیم و نشر خواهیم کرد. 
گفتنی اس��ت جهانگیری، ضمن بازدید از این 
خانه ب��ه خبرنگاران گف��ت: اینجاها همه اش 
بیابان بود. وی ادامه داد: مردم یادتان هس��ت 
که هیچ خانه - موزه ای نداش��تید؟ معاون اول 
رئیس دول��ت تأکید کرد پ��س از افتتاح خانه 
پدر حس��ن روحانی، افتتاح خانه رفسنجانی، 
دومین دستاورد بزرگ این دولت است و تالش 
می کنیم س��ومین دستاورد را به زودی تقدیم 

مردم عزیز ایران کنیم. 

بهزاد توفیق فر

سید مهدی موسوی

رضا عیوضی

  13 شهریور ساعت 17:30 تا 19:30 
حسینیه هنر تهران

آلودگی هوای سیستان و بلوچستان، 
به ۶3 برابر حد مجاز رسید. به همین 
مناسبت گفت و گویی با جناب  آقای 

مسئول مربوط داریم.

به  سالم،  مربوط  مسئول  آقای   +
نظر شما راه حل مبارزه با این مشکل 

چیست؟
- کدام مشکل؟
+ آلودگی هوا!
-آلودگی هوا؟!

برای مردم  را  این ریزگردها زندگی    +
سخت کرده است، به طوری که تعداد زیادی 

از مردم مشکل تنفسی پیدا کرده اند.
- اینها، خودشان مقصر هستند، می توانستند 

از خانه هایشان بیرون نیایند! 

هرگزنشه فراموش...
سرعت  دهد  می  نشان  شواهد   +
وزش باد طوری است که گرد و غبار را 

به داخل خانه ها هم می برد؟
- قطب هم پر از برف است!!

+ خب اونجا آب و هواش سرده ولی 
میشه نفس کشید.

هواش،  و  آب  سیستانم  عالی،  بسیار   -
همین طوره، ولی ما بازم با تدبیرمون کارهایی 

در حال انجام داریم.
+ مثال چه کارهایی؟

- دعا برای باران و توزیع ماسک
آوری  جمع  برای  شما  حل  راه   +
خاک هایی که این بادها با خود می آورند 

و همه جای شهر را پوشانده چیست؟
- اونهارو پارو کرده در یک جا جمع کنند، 
که باد بعدی آنها را با خود به جای دیگری 
ببرد.  باید در نظر داشته باشید که این بادها 
فایده هایی هم دارند، مثال: با آنها می توانند 
آدم خاکی درست کنند و با این کار اوقات 
فراغت خوبی را در کنار خانواده خود داشته 
باشند و از همه مهمتر ما از خاکیم و به خاک 
دی پورت می شویم، پس چه خوب که از 
همین حاال تمرین کنیم. آیا اینها برای شما 

کافی نیست؟!
+ و حرف آخر؟

-هرگز نشه فراموش! ماسکتونو بزنید چه 
با پیرهن چه روپوش... هارهارهار...

سیما شرفی

شادی عسکری

رو دادن، پُررونشو!

»وقت را غنیمت دان آنقدر که بتوانی
حاصل از حیات ای جان این دم است تا دانی
کام بخشی گردون، ُعمر در عوض دارد
جهد کن که از دولت، داد عیش بستانی
زاهد پشیمان را ذوق باده خواهد کشت

عاقال مکن کاری کآورد پشیمانی«

ای صاح��ب فال ب��دان و آگاه باش که در 
ای��ن هفته، دولت به ت��و رو می دهد، اما تو 
س��عی کن پُررو نشوی! این هفته آسانسور 
اداره  دولتی ای که ش��صت و س��ه ماه است 
از پله های��ش باال و  پایین می روی درس��ت 
می ش��ود و تو عالوه بر روی فرش قرمز، از 
ال به الی بنرهای ”قدمت رو جفت چشمام 
ارب��اب رجوع نازنی��ن” و ”و ارب��اب رجوع 
گوگول��ِی کی بودی ت��و؟” عبور می کنی و 
به مس��ئولی که مدت هاس��ت در حسرت 
دیدارش هس��تی خواهی رس��ید. فرصت 
را غنیم��ت بش��مار و از خوبی هایش بگو، 
او دوس��ت دارد. مبادا کف��ران نعمت کرده 

و به خاطر این ش��صت و س��ه ماهی که از 
هفت صبح تا چهار بعد از ظهر جلس��ه بود 
از او گله کنی، او دوس��ت ن��دارد. او به تو 
از ش��کالت های روی میزش تعارف خواهد 
کرد و با لبخند از ت��و می خواهد که هفته 
بع��د بیایی چون به مناس��بت هفته  دولت 
جلسه دارد. در همین حین که دولت به تو 
رو می دهد و همینطور که تو سعی می کنی  
پررو نشوی، می توانی شکرگزار باشی! چرا 
که آسانس��ور س��الم، فرش قرمز، بنرهای 

زیبا و شکالت از دستان مدیر با 
لبخند تنها یک هفته در سال از 

آن توست!

ماله بینی هفته
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