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با قدرت جذب باال
هرآنچه الزم است درباره پوشک های استفاده شده در ارتش آمریکا بدانید

محمدرضا شهبازی

اگرچه تعویض پوش��ک یکی از سرفصلهای تاکید شده در دستورالعمل 
بهداری ارتش آمریکاس��ت و تخطی از آن به دلیل امکان گسترش بیماریهای 

پوستی به شدت نهی شده ست، اما از آنجا که جنگ است و بعضا پیش می آید که 
سگ صاحبش را نمی شناسد، واحد فنی مهندسی ارتش آمریکا به شرکت تولید کننده 
پوشک پیشنهاد داد یک لوله با قطر یک و نیم اینچ جهت تخلیه اضطراری در پوشک تعبیه 
کند تا اگر به هر دلیلی امکان تعویض پوشک توسط سربازان فراهم نبود، مایع اضافی از 
این طریق تخلیه شود. این لوله در پشت پوشک قرار گرفته و با استفاده از یک لوله بسیار 
باریک به پشت پوتین سمت چپ سرباز متصل شده و از آنجا روی زمین می ریزد. یک 
شرکت ژاپنی سال گذشته پیشنهاد داده بود که با نصب یک میکروتوربین بر سر راه 

این لوله می تواند از مایع اضافی در حال تخلیه برق مورد نیاز چراغ قوه سربازان 
آمریکایی را فراهم کند اما ارتش آمریکا با بیان اینکه همین که تلفن روی 

میز رئیس جمهور ما پاناسونیکه برای سوء استفاده سربازان ما از 
زنان و دختران ژاپنی کافیس��ت و به صدور تکنولوژی 

جدید ژاپن نیازی نداریم.

مجرای  تخلیه
باال رفتن میزان رطوبت خارج شده از سربازان آمریکایی در نبردهای 

نامتقارن، موجب ش��د تا ظرفیت 5 لیتری قس��مت ج��اذب هم نتواند 
پاس��خگوی نیازهای ارتش آمریکا باشد. سخنگوی ارتش آمریکا در نشست 
خبری خود با اش��اره به این امر و با ارائه آمارهایی اعالم کرد هر س��رباز ارتش 
آمریکا به طور متوس��ط 11 روز از عمر خود را صرف تعویض پوشک می کند و 
همین امر موجب پایین آمدن راندمان ارتش آمریکا شده است. از این رو شرکت 
Diaper Button نسل جدیدی از دکمه ها را در پوشک ها مورد استفاده 

قرار داد که عالوه بر باال بودن سرعت باز و بسته شدن، به یک چیپ ست 
هوشمند مجهز هستند و در صورتی که میزان رطوبت موجود در 

پوش��ک به 95 درصد ظرفیت برسد، تا سرباز شلوارش را 
دربیاورد خود به خود باز شده و از زمان تعویض 

پوشک می کاهد.

دکمه  هوشمند

این قس��مت از 6 الیه الیاف پلی اتیلن، کربن، پنبه غنی شده 
و... تشکیل شده و کارکرد اصلی اش جذب رطوبت است. این بخش 

می تواند تا 5 لیتر مایع را به خود جذب کرده و مانع از بیرون ریختن 
آن شود. مدیرعامل ش��رکت army jish که این بخش از پوشک را 
تولی��د می کند در کنفرانس خبری که جوالی 2017 برگزار ش��د، از 
رونمایی مدل جدید این پوشک تا سال 2221 خبر داد که با استفاده 

از آخرین تکنولوژی روز س��اخته شده و قدرت جذب رطوبت 
آن دو برابر ش��ده است. همچنین در مدل جدید، از یک 

نوع پودر بچه استفاده شده که مانع از عرق سوز 
شدن می شود.

قسمت جاذب 6 الیه

این قسمت شامل یک سنسور حساس به رطوبت، یک آی سی فوق 
پیشرفته محاسباتی و یک فرستنده رادیویی است. سنسور حساس به 

رطوبت کوچکترین میزان از رطوبت را درک کرده و به آی سی محاسباتی 
خبر می دهد. آی س��ی محاس��باتی که آن را می توان یک آزمایش��گاه فوق 
پیشرفته نامید در کسری از ثانیه رطوبت ارسال شده را آنالیز کرده و ترکیبات 
آن را مشخص می کند. فرستنده رادیویی نیز نتیجه تجزیه و تحلیل ها را به 

ستاد ارتش آمریکا می فرستد.
بنابر گزارش سایت بهداری ارتش آمریکا استفاده از داده های ارسال 

شده توسط این قسمت از پوشک سربازان آمریکایی باعث شد 
شناس��ایی و درمان دیابت، اوره و کلسترول در ارتش 

امریکا 53 درصد رشد داشته باشد.

قسمت هشدار دهنده

 AVAYEیک بلندگوی 50 گرمی س��اخت شرکت
ZAART  نیز در این قس��مت از پوشک بکار رفته که 
در مواقع ضرور، مثال زمانی که به هر علت س��رباز متوجه 
گندی که زده نبود، به صدا در آمده و بقیه را نسبت به 
وضعیت پوشک و سرباز آگاه می کند تا آنها یا پوشک 

را عوض کرده یا الاقل برای دور ماندن از اثرات 
ش��یمیایی و رادیواکتیویت��ه آن از 

سرباز دور شوند.

بلندگو

یک الیه بس��یار باریک از الیاف پلی اس��تر در این قسمت 
از پوش��ک تعبیه ش��ده که می تواند از صدور بو و رد ش��دن 
 ص��دا تا س��قف دو هزار دس��ی ب��ل جلوگیری کند. ش��رکت
 SAMOOR MOHAFEZ که بصورت تخصصی بر روی 
الیه های محافظ بو و صدا کار می کند پیشنهاد تعبیه چنین 
قسمتی را به شرکت تولید کننده داده بود. این شرکت در 

توجیه اینکه چرا الیه جاذب بو و صدا باید از قسمت 
جاذب رطوبت جدا باشد گفته بود: تفکیک 

از مبدا یک اصل است.

جاذب بو و صدا
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آقازاده  َمويز!
باب��ا ن��ام  کن��ار  ت��و  ن��ام 
به به! چه قش��نگ و پر مس��ما
مردم! همه دست و جیغ و هورا
یک م��اه کنی��م جش��ن برپا
کامل ش��ده ای تو! اب��ن کامل!
گوی��ا پ��در ت��و ب��وده فاضل

ی��ا در پی ش��ادی و ش��کاری
ی��ا در خ��م و پیچ زل��ف یاری
یا اینک��ه به دوش ما س��واری
از فض��ل پدر دگر چ��ه داری؟
خوردی تو زمین و کوه و ساحل
گوی��ا پ��در ت��و ب��وده فاضل

ه��ر وعده چلو کب��اب خوردی
رویش دو سه پارچ آب خوردی
خ��وردی انق��اب  س��فره   از 
کم نه! که تو بی حساب خوردی
این گونه شدی تو چاق و خوشگل
گوی��ا پ��در ت��و ب��وده فاضل

گفتن��د ک��ه دکت��را گرفت��ی
یک ن��ه ک��ه چهارت��ا گرفتی
از فض��ل پ��در چه ه��ا گرفتی
مس��ئول ش��دی و جا گرفتی
ابوالمش��اغل ش��دی  یکدفعه 
گوی��ا پ��در ت��و ب��وده فاضل

دور و ب��ر ت��و پ��ر از هیاه��و
بالش��ت ت��و ب��وده از پ��ر ق��و
اینگونه ش��دی پس��ر تو پُررو
پایی��ن ت��و بی��ا دم��ی ز یابو
ای منش��أ صده��زار مش��کل
قطع��اً پ��در ت��و ب��وده فاضل

محمدرضا شکیبایی 

چهارشنبهسه  شنبهدوشنبهیکشنبهشنبه

تازه نفس و جوان و خوش استیلند
آماده برای چنج یا تبدیلند

این جمع که توی صِف خدمت هستند
از نخبه ترین ذخایر  فامیلند

دیگه سوتی نده جونم ازین پس
شمار سوتیاتون رفته از دس
خدایی ماله هم طاقت نداره

من از ماله کشی پامی کشم پس

به هرجا تپه ای بوده پریدی
طناب چرخ چامونو بریدی

جناب سیف! من موندم تو کارت!
چجوری اینجوری ارزو َجویدی!

چرخ اتمی و چرخ صنعت به گرو رفت 
گفتیم به ایرباس و توتال نیز نرو! رفت!

چون روروئکی راه روِی نِرو و روان داشت
یعنی پس از آن دم که پژو رفت، رنو رفت

مانده ام آرش کمان گیر است؟

شیر خورده ست یا خود شیر است؟

چشم واکرده، گرگ را دیده

یا نه! مثل همیشه، جوگیر است

تغییرات َجویرنو هم می رودخسته شداستعفاي مالهتغییرات در دولت

ناهید رفیعی ناهید رفیعیامین شفیعی زهرا آراسته نیا

پنجشنبه

گفتید: شعار حزبمان تدبیر است
ما ماله کشیم و کارمان تعمیر است
صدبار بگویید که خوردیم شکر!

هرچند برای عذرخواهی دیر است

معلوم بود

ناهید رفیعیناهید رفیعی

1- دهل
نوع خاصی از طبل که در عروس��ی ها نواخته 
می شود و یک طرف آن را با چوب ضخیم و طرف 
دیگر را با ترکه ضربه می زنند و معموال با سرنا همراه 

است و در سریال روزی روزگاری کاربرد فراوان دارد.
آداب نواختن

بهت��ر اس��ت از دور نواخته ش��ود چون ص��دای آن از دور 
خوش است. یعنی وقتی می خواهید آن را بنوازید بروید 
روی پش��ت بامی، پارکی، کوهی، جنگلی چه می دانم 

قبرستانی تا صدایش سرمان را نبرد! مرسی اه!
2- طبل بی عاری

طبلی است که برای خودش عالمی دارد! فی الواقع 
وقتی یک مقام مسئول از پس شعار ها و وعده 
و وعی��د هایش بر نمی آید به ش��دت بر آن 

می کوبد تا از غم و اندوه خاصی یابد.
آداب کوبیدن 

هیچ آدابی و ترتیبی مجوی! هر چه می 
خواهد دل تنگ��ت بکوب! واال! کی به 

کیه؟!
3- طبل زیر گلیم

خیلی طبل باحالی است! سرت 
را می کنی زیر گلیم و می کوبی 
و فکر می کن��ی هیچ کس 

نمی فهمد! هار هار هار! 
آداب نواختن

مثا وقتی پرونده فساد 
و  داری  اقتص��ادی 
می روی در جشن 

فعاالن اقتصادی ش��رکت می کنی تازه عکس هم می اندازی 
داری روی این گونه  طبل می کوبی!

4- هندوانه
فی نفسه طبل به حساب نمی آید اما نوع خوبش نوعی است 
که صدای طبل بدهد و مابقی یا س��رخ نیس��تند یا شیرین 

نیستند یا رنگ دارند یا با من بحث نکن الکی!
آداب نواختن

 گ��وش را ب��ه آن نزدیک می کنید و با انگش��ت به آن ضربه 
م��ی زنید. با قیافه حق ب��ه جانب به آن نگاه می کنید و می 
گویید بد نیست! پس از گشودن اگر بد بود می گویید از این 
بهتر نداش��ت و اگر خوب بود هم پز کارشناسی می دهید و 

قمپز در می کنید!
5- طبل شادانه

هر وقت کس��ی توانست در مسابقات بین المللی پیروز شود 
یا ط��وری ببازد که چیزی از ارزش هایش کم نش��ود بر آن 

می کوبید!
آداب نواختن 

حتما باید کوبیدن ش��ما پیروز و مردانه باشد. معموال همراه 
آن یک پرچم سرو می شود که باید آن را نیز بر سر در خانه 
بکوبید. اگر این آداب را به جا نیاورید گیم اور شده به مرحله 

اول می روید!
6- طبله عطار و طبل غازی

خود م��ا هم آخرش نفهمیدیم ای��ن دو نوع طبل دیگر چه 
صیغه ایست! فقط س��عدی علیه الرحمه گفته اولی مثل دانا 
خاموش و هنر نمای اس��ت و دومی چون ن��ادان بلند آواز و 

درون تهی.
آداب نواختن

بهتر است بر آن ها نکوبید! چون اگر نادان باشد که می زند 

درب و داغانتان می کند و اگر دانا باش��د گناه 
دارد بیچاره!

7- طبل جنگ
نوع خاصی طبل است که کوبیدن بر آن خوب نیست 

و برای این که کوبیده نشود باید اصطاحا مموش بود. 
چون اگر صدایش در بیاید یک عده می ترسند و می لرزند 

و مجبور می شوند بروند یک جای گرم که نلرزند! آن هم در 
تابستان به این داغی!

آداب نواختن
طبلی است کاما نسبی! اگر در ایران باشید الزم است 

سینوس کمان لبخندتان در مقابل بیگانه از رادیکال 
دو دوم کمتر نش��ود تا بر آن کوبیده نشود. اما اگر 

در خارج به خصوص آمریکا یا رژیم صهیونیستی 
باش��د حتی اگر از طبقه دوم روی آن بپرید و 

مثل تشت رس��وایی از باالی برج آزادی به 
زمین پرتابش کنید باز هم صدایش در 

نمی آید. اساسا طبل عجیبی 
است!

طبل شناسي
نعمت 1400

ما از فرصت ش��کاف می��ان آمری��کا و اروپا 
اس��تفاده می کنی��م. وزیرامورخارجه پس از 
اعام ای��ن مطلب، افزود: اینک��ه از »کجای 
شکاف« و »چه استفاده ای« را بعداً می گویم. 
وی بابیان اینکه یک تیم مجرب شکاف یاب، 
به صورت ش��بانه روزی مش��غول جست وجو 
برای یافتن شکاف بین اروپا و آمریکا هستند 
اطمین��ان داد ما باالخره این ش��کاف را پیدا 
کرده و از آن استفاده خواهیم کرد. فرقی هم 
ندارد که این ش��کاف، کج��ای اروپا و آمریکا 
باشد. ظریف، همچنین در پاسخ به خبرنگار 
ما که پرس��یده بود: آمریکا باید با اعتیادش 
ب��ه تحریم ها چه کار کند؟ گفت: آمریکا باید 
اعتیادش را ب��ه تحریم ها برطرف کند. اگرنه 
مجب��ور خواهیم ش��د به کم��پ عموقربون 

بسپاریمش!

سنگین
عضو کمیس��یون برنام��ه و بودجه مجلس با 
اش��اره به فضای سنگین رایزنیها، انتصابهای 
مش��کوک و ب��ده بس��تانهای عجی��ب برای 
جلوگیری از اس��تیضاح وزی��ر اقتصاد گفت: 
هرچه جلوتر می رویم س��نگین تر می ش��ود. 

حسینعلي حاجي دلیگاني ادامه نداد. 
گفتنی اس��ت یک��ی از راههای رس��یدن به 
خ��وراک، پوش��اک و مس��کن، رایزنیه��ای 
سنگین و انتصابهای مش��کوک است که به 
تازگی دانشمندان آن را کشف نکرده اند بلکه 
سالهاست در کشورهای اروپایی و آمریکایی 
شناخته ش��ده و از آن استفاده می شود این 
راه، معموالً مورد استفاده وزرا، روسای جمهور 
و مدیران دولتی اس��ت اما استفاده از آن بین 
سایر اقشار جوامع توسعه یافته نیز دیده شده 

و در دست بررسی است!

خورشید
عارف گفت: اظهرمن الشمس بود که سیاست 
ارزی بانک مرکزی برای کش��ور مش��کل به 
وج��ود م��ی آورد. نماینده مجل��س و رییس 
فراکسیون حامی دولت اذعان داشت: من از 
اول هم می دانس��تم که اینطوری می شود و 
برای همین استعفا دادم و به بقیه هم گفتم 
اس��تعفا دادم. وی افزود: بن��ده از کودکی به 
اظهرمن الشمس معروف بودم. یعنی هروقت 
هرچیزی اظهرمن الشمس بود، سریع استعفا 
م��ی دادم و همه می فهمیدند که یک چیزی 
اظهرمن الش��مس اس��ت لذا بع��داً در دوره 
راهنمای��ی و دبیرس��تان هم در مدرس��ه به 
اظهرمن الش��مس معروف بودم و حتی همه 
مرا اظهرمن الشمس صدا می کردند. عارف در 
پایان گفت: االن هم اظهرمن الش��مس است 
که من همان پنج سال قبل که استعفا دادم 
اظهرمن الش��مس بود و حمایت من از همه 
سیاس��تهای دولت تا ح��اال و اینکه به مردم 
گفتم به این رئیس جمه��ور رأی بدهند هم 

اظهرمن الشمس بوده، هست و خواهدبود!

بهزاد توفیق فر

امین شفیعي

چن��د روز پیش ب��رای ماق��ات یکی از 
دوستانی که آپاندیس��ش عود کرده بود 
به بیمارستان رفتم. مریض تخت کناری 
می گفت در ژاپن به محض به دنیا آمدن 
بچه آپاندیس��ش را بر می دارند و تا آخر 
عمر بدون اس��ترس عودکردن و نکردن 
آپاندیس همه تمرکزشان را می گذارند پای 
تولید تلفن پاناسونیک. آنجا برای اولین بار 
به  ژاپنی ها حسودیم شد، آپاندیس ندارند 
و خیال ش��ان راحت است، کا آدم یک 
چیزهایی را نداشته باشد خیالش راحت تر 
اس��ت. مثاً بعضی ها ماش��ین ندارند و 
هیچوق��ت دغدغه ج��ای پ��ارک و دزد 
قالپاق ندارند، یا همین س��لطنت طلبها، 
بدون متحمل شدن زحمت فکر کردن، 
سرش��ان گرم منقل شان اس��ت و برای 
سامتی ش��اه مقبور دعا می کنند! و این 
مهم را مدیون فقدان عقل و ساقی خوب 

و پارک نزدیک هستند. عده ای هم 
ندارند.  هستند که جرأت 
ان��گار در همان بدو تولد و 
در بیمارستان جرأت شان را 
کنده اند و انداخته اند جلوی 
پیشی! آدم های بی جرات به 
خاطر فقدان غیرت هیچوقت 
از تحقیر  و توهین و تهدید 
دیگران دلخور نمی ش��وند، 

از بین هم��ه فن های مرحوم 
بروس ل��ی فرارش را دوس��ت 
دارند، حتی دوتا غودای خشک 

ماست باشیم!
و خال��ی هم خ��رج نمی کنند. اینها 
معتقدند اگرآمریکا اموالمان را بلوکه 
کرد نباید اعتراض کنیم چون ممکن 
است تحریممان کند، همین ها بعد 
از اینک��ه آمری��کا تحریم م��ان کرد 
می گوین��د »بفرم��ا مقاومت کردی 

لجش در اومد!« 
کار ب��ه تهدید هم که می کش��د باز 
می گویند » هیس هیچی نگو، فک 

میکنن صداي طبل جنگه« 
یعن��ی اگ��ر س��رباز آمریکای��ی به 
س��مت مان تیراندازی ه��م کند باز 
اینها می گویند »جاخالی نده، دلخور 

میشه«
مملک��ت هم که به خط��ر بیفتد از  
چیپس و ماس��ت بخار بلند می شود 

از این ها نه، فقط ... لذت می برند!!

ناصر جوادی

شاِخ 
محبوب!

چرا ب��ا ما چنی��ن کردید ملت؟
چ��را م��ارو نمیذاری��د راح��ت؟ 
اله��ی که بش��ه یارانه ت��ون قط!

دلم از دستتون هی میشه آشوب
امان از مش��کات این ژن خوب

انقاب��ه از  ماه��ا  س��هم  این��ا 
هم��ش یه لقم��ه  ن��ون و کبابه

باب��ا اوض��اع ماه��ا ه��م خراب��ه 

همش تحریمه این جنسای مرغوب
امان از مش��کات این ژن خوب

باب��ام دانمارک��ه و اونجا س��فیره
داره از دوری بچ��ه ش میمی��ره
برام جشن عروس��ی هم نگیره؟

به ما چه که ژِناتون هست معیوب؟
امان از مش��کات این ژن خوب

لب��اس و کفش من فیک جدیده
سر کوچه س��ه تاشو مفت میده
زنم کیف��ش رو از مت��رو خریده

َشبا بی خونه ایم میریم توی جوب
امان از مش��کات این ژن خوب

تو اینیستا شده یک شاخ محبوب
امان از مش��کات این ژن خوب

رضوان ابوترابی

مهدی پیرهادی

ط�ی گزارش مناب�ع آگاه ما که خیلی 
به ترامپ نزدیک هس�تند و اگر الزم 
باشد و چندش ش�ان نشود، نزدیکتر 
هم خواهند ش�د، پس از صحبت های 
س�ردار س�لیمانی در همدان، آقای 
ترامپ هر ب�ار که می خوابند پس از 
چند دقیق�ه از خ�واب می پرند و 
چیزهایی را در اینترنت س�رچ 
می کنن�د، بخش�ی از نتایج 
جست وجوی او را به شرح 

زیر منتشر می کنیم. 

* تعبیر خواب موش��ک: اگر کسی خواب 
موشک ببیند، ش��کر بخورد! اگر قاره پیما 

باشد، انگبین هم بخورد فایده ندارد. 
*خواب پوشک: دیدن پوش��ک در خواب بر 
چند وجه است، اگر پوشک بچه باشد، فرزندش 
پول هایش را خرج کند، اگر پوشک بزرگسال 
باشد، با حروف بزرگ توییت نزند و اگر پوشک 

کثیف باشد، از دریا و تنگه حذر کند.
* دانلود رایگان کتاب تعبیر خواب

* تاریخ تولد قاسم سلیمانی ِکی است؟
* ویژگی های شخصیتی مرد متولد اسفند 

چیست؟
* چگونه مرد عصبانی متولد اسفند را آرام 

کنیم؟

* دیلیت اکانت توییتر کجایش است؟ 
در گزارش آمده اس�ت او همچنین در 
طول جست وجو، سه ساعت رولکس 
اص�ل برنده ش�ده و در ی�ازده کانال 
تلگرامی از جمل�ه کانال »گیج میج« 

عضو شده است. تعدادی از نتایج نیز 
به دلیل رعایت مسائل اخالقی ذکر 

نشده اند.

باید 
شکربخورد!

شاهرخ بایرامی

چیزهایي که ندارند و چیزهایي که نباید داشته باشیم

ایرانیان در قفس، سام! بی پدر هستم، از 
برنامه »تحلیل جون دار« بی بی سی مراحم 

خونه هاتون شدم... هارهار هار
خب در برنامه امشب س��وال پرسیدیم که 
چرا رژیم اجازه نمیده سند ۲۰۳۰ اجرا بشه؟ 
درصورتی که توي همه 5۰۰تا کشور جهان 
اجرا شده، همه هم راضی بودن، فقط یه عده 
قلیلی جهان سومی که در واقع باید گفت 

گور بابای ناراضی!

- جمشید از شمال تهران، بنال جمشید!
+ بی پدرجون، به نظرم اگه رژیم 
تو عمرش یه کار درس�ت انجام 
داده باش�ه، همین�ه! اصن به 
نظرم کل صدا و س�یما رو 
جمع کن�ه، چیه همش 

رو اعصابه!

- جمشید جان! موضوع برنامه ما سند ۲۰۳۰ 
هست، نه اخبار ۲۰:۳۰

+ فرق�ش چیه بی پ�در؟ جفتش 2030 
داره!

- باشه.. باش��ه، فقط امشب قرصاتو نَُشسته 
بخور!

- آقای م.ح از غرب تهران، اختاس��گرا هم 
مثل اینکه در این مورد دغدغه دارن!

+ آقا کی گفته نمیذارن اجرا بش�ه؟ من 
خ�ودم به راحتی تو مدرس�ه پیاده اش 
کردم، همراه با فیلم و مشروب و سیگار! 

اسنادشم تو دادسرا موجوده!
- اِ، ش��مایین..آقا ارادت، شما خودتون یه پا 
۲۰۳۰ هستین، این سنده اداتونو در میاره... 

مریدتیم مررررد!
- ماندانا جوون از مترو تهران..بگو ماندانا

+ خانوما ریمل آوردم، چه ریملی!آرامش 
دهن�ده، ضد عرق، ضد ری�زش، مقاوم 
در براب�ر باله�ای طبیعی مثل س�یل، 
زلزله،گردباد و سقوط هواپیما، خانومم 

یک�ی بخ�ر، یه کت�اب آموزش�ی 

»دروغ�ی ب�ه ن�ام ل�ک لک ه�ا« رو 
مجان�ی ببر برا بچه ات، اینم هدیه من 

برا افزایش سرانه مطالعه کشور! بیا که 
آتیش زدم به مالم

- ماندانا جون ب��ی زحمت یکی برا من بذار 
کنار، اینم به خاطر کار فرهنگیت که بدون 
چشم داشتی، برا وطن از جیب خرج میکنی! 

اصا بغض نمیذاره ابراز احساسات کنم!
+ بی خود! ش�ما پول قراردادی که برا 
کتابا بس�تیم رو کارت ب�ه کارت کن، 

نمیخواد ریمل بخری
- با ماندانا جون و شما بینندگان فهیم، 

باهم بدرود میگیم... زندگیتون سرشار 
از ۲۰۳۰... بوووس

چرا و چگونه؟!
گزارشي از اجراي سند 2030 در تهران

سیده کوثر سعیدزاده

داوود افرازی

سید مهدی موسوی

عده ای معتقدن��د کار من زندانی کردن 
مردان مملکت است. راست می گویند، 
شاید باورتان مقاومت کند اما چهارهزار 
نف��ر به خاطر من در زن��دان و میلیونها 
نف��ر هم بی��رون از زندان ول��ي زنداني 
هس��تند. البته من هم مثل دالر، آمارم 
آرام و قرار ندارد و دست در دست رشد، 
زندانی تولید می کنم. تعداد کسانی که 
وارد زندان می شوند تا به من فکر کنند 
خیلی بیش��تر از کسانی است که خارج 
می ش��وند. فح��ش خورم ملس اس��ت. 
خاله ه��ا و عمه های فامی��ل در تعیین 
من، مثل دالله��ا در تعیین قیمت دالر 
و... بیش��ترین نقش را دارن��د. گروهی 
می گویند فرس��تادن م��ردان به زندان 
ویژگی من اس��ت اما گویا سامت روان 
این گروه را س��گ خورده است. اصا به 
من چه که قابلیت درس عبرت گرفتن 

من چیستم؟!
ندارید، ها؟!

در بی��ن مردهای ع��ادی محبوبیتی 
برایم نمانده اس��ت ام��ا بین مردهای 
زنان  فمینیس��ت دوس��ت، همچون 
محبوبیتم زخمی می کند. در ش��بی 
خاص وارد خانواده می ش��وم و چون 
در این ش��ب خاص معموال عش��ق و 
َجو هم حضور دارند، جوری مرا وارد 
زندگی می کنند که بیرون رفتنم کار 
قاضی و زن��دان و حتی مرام طرفین 

می شود.
ش��ناخته ترین نام من سکه است. اما 
دیده ش��ده که مرا بال مگس، دست 
چپ مرد، آهوی وحشی و... هم صدا 
می کنن��د. عده ای م��را ضامن آینده 
می دانند و اهالی عشق و جو مرا »کی 
داده کی گرفته« ص��دا می زنند. اگر 

گفتي من چیستم؟

مهدی پیرهادی

تنِگ باب المندب
بیخواب ش��ده دوب��اره این ش��یخ عرب
تر می ش��ود از ترس لباس��ش هرش��ب
ان��گار دو دس��ت آم��ده ب��ر خرخره اش
المن��دب ب��اب  تنگ��ه   از  و  هرم��ز  از 

محمدرضا درخشان
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ويژه نامه طنز راه راه

کاری از باشگاه طنز انقالب اسالمی

سر دبیر: بهزاد توفیق فر

دبیر سرویس شعر: زهرا فرقاني

دبیرسرویس كارتون: كامران یاري

مدیرفني:  امیرحسن محمدپور

صفحه بندی:  مجتبی ساالری

  طنزيم شويد!
info@rahrahtanz.ir :رایانامه  

tanzym_ir :سروش 

tanzym_ir :ایتا   

tanzym_ir :بله 

خر کیف شدیم و شاد و شنگول  
آن روز ک��ه آم��دی به کش��ور 

از حضورت  نگذش��ت  چن��دی 
در ج��اده و راه و ک��وی و معبر

 
مش��خص  م��ا  ب��رای  گردی��د 
بدج��ور ش��دیم خاک بر س��ر

دیدی��م که نیس��تی ب��ه غیر از 
یک قوط��ی چهار چ��رخ با در

فرم��ان ت��و مثل ط��وق لعنت 
ب��وق ت��و ش��بیه عرع��ر خ��ر

کاپوت ت��و مثل کهنه س��ینی 
اس��تارت تو مثل جی��غ دختر

صندوق ت��و مثل گ��ور تاریک 
کپسول چو ُمرده ای است در بَر

مثل حل��زون به وقت س��رعت 
گاه از حل��زون اگرچ��ه کمت��ر

ت��و ش��بیه قوط��ی رب  ف��رم 
پ��ر بال��ش  ش��بیه  ت��و  وزن 

رین��گ تو ش��بیه چ��رخ گاری 
رن��گ ت��و ش��بیه ری��ق کفتر

از س��فتی صندلی چ��ه گویم؟
چون کیسه شن به روی سنگر 

جنس تو شبیه قلوه سنگ است 
ن��رخ ت��و ب��ه ن��رخ ُدر و گوهر

ای��ن قات��ل ن��ا نجی��ب س��یار 
کاف��ر نصی��ب  نش��ود  حت��ی 

مهدی پیرهادی)سپیدار(

ثوری)رئیس فدراسیون بوکس(: بوکس بانوان یک 
مطالبه عمومی است.

بانوان: پارک بانوان راه بندازید، ورزش سخت 
پیش كش

س��یف: بانک مرکزی می  توانست برخی از 
التهابات را بکاهد.

ول�ی عالقم�ون ب�ه م�وج س�واری و 
ماهیگیری نذاشت.

روحانی: دولت پای وعده های خود ایستاده 
است.

پاي وعده ها: میشه یه كم راه برید؟

الریجانی: ترام��پ حرف مفت می زند نباید جواب 
حرف مفت را داد! 

FATF و برجام : ایشان مرد مدیریت زمان، 
مرد تصمیم های مهم در 20 دقیقه هستند.

دولت 
سنگ پا و 

افشاني)شهردار تهران(: نقد اصحاب رسانه بوکس زنان!
نعمت است.

خبرنگاران: ظرفیت مس�ئوالن مایه  
نقمت است.

فاطمه سادات آزاده

رئیس فدراسیون بوکس گفت: بوکس بانوان 
یک مطالبه عمومی است!

وی در ادامه در حالیکه از ناحیه پای چشم چپ 
احس��اس ناراحتی می کرد افزود: خوشبختانه 
این روزها ما بانوان قدرتمندی در کشور داریم 
اما متاسفانه به دلیل کمبود امکانات و  فضای 
مناس��ب، این عزیزان مش��ت های خودشون 
رو جاهای خوب��ی حواله نمی کنن! به همین 
خاطر ما جلس��ات زی��ادی رو ب��ا آقایون در 
فدراسیون تش��کیل دادیم و خاطرات و نکات 

پای چشم چپ تون چی شده؟!

تاثیرگذاری که مطرح شد ما رو  متوجه  این 
مطالبه عمومی کرد! و ما مطمئن هستیم که 
بانوان م��ون در بوکس هم مثل پرتاب وزنه و 

نیزه و چکش میتونن افتخار آفرینی کنن!
وی در پایان و در پاسخ به سوال خبرنگاری 
که پرسید: راستی پای چشم چپ تون چی 
ش��ده؟! از زیر میز دستکش های بوکسش را 
درآورد و گفت: کس��ی چیزی پرسید؟! و در 
ادامه به سایر دستاوردهای فدراسیون بوکس 

اشاره کرد!

شادی عسکری

از نان شب 
واجب تر؟!

رییس فدراسیون بوکس با نگرانی همراه با 
لبخند ملیح گفت: بوکس زنان یک مطالبه 

عمومی است.
حسین ثوری در پاسخ به سوال خبرنگاران 
که پرسیدند: چرا؟ گفت: شما نمی دانید 
بوکس چقدر مظلوم است مخصوصا مال 
زنان، و شما نمی دانید چقدر می تواند به 

کشور کمک کند.
وی دوباره در پاس��خ به سوال خبرنگاران 
که پرس��یدند: چقدر؟ خاطر نشان کرد: 
این مطالبه االن جهانی شده است، اگر هر 
خانمی که سر و صورتش زخمی می شود، 
حداقل بخواهد دوبار عمل کند، می دانید 

اقتصاد کشور چقدر گردش می کند؟ 
ثوری در پاسخ به س��وال خبرنگاران که 

بازهم پرسیدند: چقدر؟ تاکید کرد: زیاد.
وی ک��ه دی��د خبرن��گاران س��وال نمی 
پرس��ند، ادامه داد: همه مردم این چیزها 
را می خواهند، االن شما فرض کنید چقدر 
یک باشگاه می تواند از این ورزش درآمد 

کسب کند. 
خبرن��گاران ت��ا آمدند بپرس��ند چقدر؟ 
ثوری جواب داد: ح��اال بماند، اما ببینید 
اگر یک چش��م در ای��ن ورزش دربیاید، 
برای پیوندش چقدر هزینه می ش��ود و 
این خوب اس��ت، تازه می دانید خانم ها 
با این ورزش، چقدر از اوقات فراغت خود 

را، مفید هدر می دهند؟
وی این ب��ار از خبرن��گاران پرس��ید: م��ا 
گزارش های��ی داریم که نش��ان می دهد 
که بوکس نه تنها از آش��پزی و خیاطی و 
مهندس��ی اینا، بلکه از نان شب هم برای 

کشور واجب تره!

زهرا فتاحی

پدر دختر: پسرم، نظر شما برای مهریه چیه؟
دختر: پدرجون مهریه رو کی داده کی گرفته؟ 

پسر: جسارت نباشه، منم با ایشون موافقم. االن 
کسی نمیتونه مهریه بده که باز یکی بخواد بگیره! 

االن همه زندانن.
دخت�ر: عه وا! دور از جونتون. یعنی واقعا ۳۰۰ تا 

سکه هم نمیتونین بدین؟ 
مادر پسر: دخترم، این چیزا خوشبختی نمیاره. 
بی��ا مهریه تو متفاوت از بقیه دخترا انتخاب کن. 

اگرنه بی شوهر می مونی ها!
پس�ر: منم با مادرم موافقم. االن به خاطر مهریه 
۴۰۰۰ نفر تو زندانن. منم نتونم مهریه بدم میشه 

۴۰۰۱نفر!
پدر دختر: عیب نداره پس��رم. اونجا غذا و لباس 
مفته. آب خنک و کولر هم دارن. تو این گرما چی 

مهمتر از کولره؟ پس از خدات باشه بری اونجا.
مادر دختر: منم با تنوع موافقم. به تعداد دندونای 
دراوم��ده دخترم و نیش های دندون عقلش باید 
سکه باشه. میش��ه ۳۲ تا دندون که یه زبون هم 
داره و به خاطرش یه صفر ناقابل  میذاریم جلوش 

میشه ۳۲۰تا سکه.
مادر پس�ر: این دختر که هن��وز عقلش کامل 
نشده ، این همه سکه باید مهرش بشه؟ معلومه 
که دندونای عقلشو باید جراحی کنه پس چهارتا 
کم میش��ه. از اینجا که من نشستم چارتا خراب 
توی دندوناش مییینم و چارتا هم پر کرده. هشتا 
اینجوری کم میشه. االن شد ۲۰ تا سکه که زیاااده 

ولی چون شمایین قبوله.

پسر: به نظرم بریم سمت یک چیزی که  مهریه 
تک رقمی بش��ه. ش��نیدم رتبه کنکورتون زیر ده 

شده، درسته؟ واقعا تیزهوشی برازنده شماست. 
دختر: بله. رتبه م شش شده. ممنونم. تیزهوشیمم 

از پدرم ارث بردم، پس هرچی پدرم بگه.
پدر پس�ر: پس باالترین درصدی که کنکور زده 
بش��ه مهریه. ادبیات صد زده که آگه جا داش��ت 

بیشترم میزد. پس ۱۰۰تاسکه.
پسر: آقا ۴۰۰۰ نفر تو زندانن. سکه هرروز میکشه 
باال. ش��ما دوس��ت دارین من بیفت��م زندان؟ بعد 
دخترتون بی شوهر میشه و خرج خورد  و خوراک 

و آرایش و الکش میفته روی دستتون.
پدر دختر: اصال میذاری��م رتبه کنکور آقا داماد. 

رتبت چند شده پسرم؟
مادر پسر یواشکی رو به پسرش: چقدر گفتم 
سرتو از توی گوشی وامونده در بیار و درس بخون 

که رتبه ت تک بشه.گوش نکردی.
پدر پسر: این پسر از بچگی بازی گوش بود. هیچ 
وقت نفهمیدیم  به کی رفته. االنم فکر میکنم پسرم 
هنوز قصد ادامه تحصیل داره و قصد ازدواج نداره. 

ببخشید مزاحم شدیم!

4001 مین نفر!
شرح یک جلسه خواستگاری و نحوه تعیین مهریه

فاطمه جواهری

رینگ
 دخترانه

1. منظور از »عموم« چه كسانی است؟
الف( من

ب( آن هایی که از من بوکس بانوان می خواهند.
ج( آن هایی که دقیقاً همان چیزی را می خواهند 

که من می خواهم.

2. مطالبه چیست؟
الف( آن چیزی که من می خواهم.

ب( آن چیزی که بقیه از من می خواهند.
ج( آن چیزی که بقیه »باید« از من بخواهند.

3. بانوان چه كسانی هستند؟
الف( بوکسورها.

ب( طرفداران بوکس.
ج( آن هایی که از من بوکس می خواهند.

۴. بوكس چیست؟
الف( فدراسیون من.

ب( آن چیزی که بانوان می خواهند.
ج( آن چیزی که بانوان باید بخواهند.

حسین ثوری، رییس فدراسیون بوكس 
فرموده اند: »بوك�س بانوان یک مطالبه 
عمومی اس�ت«. جهت بس�ته! ش�دن 
موضوع از ایش�ان خواهش می كنیم به 

سؤاالت زیر پاسخ دهند:

کامران یاری

افشار جابری

ابتکار: بحران آفرینی کار دولت پنهان است.

كال س�ه جور دولت داریم: دولت قبل، دولت 
پنهان و دولت سنگ پا!

ماشين 
من!


