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تیتر روز

جهانگیری :فساد گسترده مردم را رنج میدهد

مردم:البتهدررفتنگستردهمفسدانبیشتر
جمونمیده!
رن 

عارف :جای آثار
فاخرهمچون
هزاردستان
درصداوسیما
خالیاست/ایسنا

جاتون
خیلی خالیه

7
فال روز

دوستان به جای ما هستن.
استدعا میکنیم پای ما را به این
بساط نگشایید ...بگذارید در
کنج گنجه تاریخ بیاساییم و نان
و ماستمان را میل کنیم!

ایصاحبفال،امروزانرژیزیادیخواهی
داشت .کاش اول هفته نبود تا انرژیات را
صرفخوابیدنمیکردی،فقط!

شعر روز

برخی سالنهای آرایش و زیبایی در تهران ماهانه  ۸۰تا
 ۱۰۰میلیون تومان درآمد دارند  /ایرنا

دارکوب:اونکسی روکهمیگفتزیبایی
درسادگیه بهمننشونبدین!
روزانه  ۲۰میلیارد یاران ه دولت در قاچاق بنزین میسوزد

قاچاقچیان :عوضش  20میلیارد ارز وارد
کشور میکنیم!
گمشدنیکایستگاهمترودرپایتخت/ایسنا

شایددستفروشهازیرقیمتبازارفروختنش!
 ۱۸۰۰میلیاردتوماندرحسابهایبیاستفاده/ایرنا
تصویر ساز  :علی کاشی

رئیسیکبانک:برایماهاکهخیییلیاستفاده
داره!
معاون گردشگری :هتلها تا مهر  ۹۸نباید گران کنند

بعدازمهرمیتوننتالفیکنن!


از اون لحاظ

کمتربخوابیم،بیشترتفریحکنیم
محمدعلی محمدپور| طنزپرداز

بر اساس گزارش مرکز آمار که بررسی شده ایرانیها هر روز خود
را چگونه میگذرانند ،بیشترین وقت خود را به استراحت و خواب
میگذرانند 13 :ساعت و  22دقیقه در شبانهروز .یعنی اینقدر
میخوابیم که وزیر ارتباطات وقتی میخواهد حرفی بزند اول از
ما میپرسد« :بیدارید؟» خواهش میکنم کمتر بخوابید .کمتر
همایش برگزار کنید .اما رتبه بعدی به «خانهداری» اختصاص
دارد با  3ساعت و  21دقیقه .باز بگویید مردان ایرانی در کارهای
خانه کمک نمیکنند .این آمار نشان میدهد که هر ایرانی را
رها کنی همینجور میشوید و میسابد .فکر کنید اگر آن حدود
دو و نیم میلیون خانه خالی کشور هم پر شود آن وقت آمار چقدر
باالتر م ـیرود .االن خیلی از جوانها دوست دارنــد خانهداری
کنند اما اساسا خانهای ندارند که آن را داری کنند .همچنین در
این آمار آمده که ایرانیها روزی  2ساعت و  48دقیقه هم فعالیت
کاری میکنند .احساس میکنم آن ساعتهای صبحانه و ناهار
و «سیستم قطعه» کارمندان عزیز را جزو ساعت کاری حساب
نکردهاند،وگرنهقاعدتانبایداینطورمیشد.منصفانهنیست،فقط
روزی حداقل  23ساعت که یکیک مسئوالن دارند به ما خدمت
میکنند .مردم هم که از کودک کار گرفته تا جوانان مترکننده
کوچهها و همه کسانی که با فوقلیسانس و دکترا راننده تاکسی
شدهاند ،دارند  24ساعت کار میکنند.
نکته جالب دیگر این گــزارش هم ساعت تفریح و فعالیتهای
فرهنگی ایرانیهاست که فقط روزی  15دقیقه است .این 15
دقیقه هم شامل سرسرهسواری میشود ،هم کتاب خواندن ،هم
سینما هم تئاتر هم کنسرت و ...خواهش میکنم مردم عزیز با
امکانات موجود بیشتر تفریح کنند .مثال میتوانیم دوباره تفریح
زیبای صدا درآوردن با زیربغل را احیا و محیط خانواده را سرشار از
نشاط کنیم تا آمار تکانی بخورد.



ایران دو برابر میانگین جهانی
خانه خالی دارد
سبزی و پیاز و شیر داریم
قالی نو از حصیر داریم
ِ
آسفالت شده دهانمان؟ خیر!
تنها کف کوچه قیر داریم
میگفت رفیق هممح ّلیم
هرچند گرفت و گیر داریم
از مرحمت و لطف خدا باز
حد بخور نمیر ،داریم
در ّ
مژده که غمم تمام گشته
خوشحالی بس کثیر داریم
چندیست شدیم صاحب خانه
اسکان به همین مسیر داریم
منزلگهمان شده کانکسی
مترا ِژ کمی صغیر داریم
من نیز نگفتمش که هرچند
در کشورمان فقیر داریم؛
خانه ،دو برابر میانگین
خالی ز جوان و پیر داریم!
شیما اثنی عشری

سوژه روز

جنگل خوب ،جنگل دودشده است!

اولی:شنیدینعضوشورایهماهنگیشبکهملیمحیطزیستگفتهنیمیازجنگلهای
شمال دود شده؟
دومی :نه آقا اینجوریا هم نیست ،دارن سیاهنمایی میکنن.
اولی :یعنی چی؟ آمار دادن حدود یک میلیون و  800هزار هکتار جنگلهای هیرکانی
از بین رفته.
دومی :آهان ،این درسته! از بین رفتن ،دود نشدن!
سومی :فرقش چیه؟ نهایتا دیگه اونقدر جنگل نداریم.
دومی :خیلی فرق داره .دود شده یعنی آتش گرفته ،که اگه بر اثر بیدقتی باشه خب
کسی تقصیر نداره .اگر هم عمدی بوده که خب البد تبدیل به زغال مرغوب شده .ولی
وقتی میگن از بین رفته ،یعنی شب خوابیدن و صبح بیدار شدن دیدن جنگل تبدیل شده

توئیتروز

باز داره بوی مدرسه میاد!
این آهنگ «باز آمد بوی ماه مدرسه» به تنهایی اندازه تمام آلبوم های غمانگیز دنیا آدم رو
افسرده میکنه!
نسل ما فقط وقتی قدر زمانش رو میدونست که شب پلیاستیشن کرایه کرده بود و صبح
باید تحویل میداد!
بهترین شغل دنیا تور لیدریه .نه تنها همهجا مفت و مجانی میری و میخوری و میگردی،
بلکه پولش رو هم میگیری!
تازگیا دیگه  carجوهر مرده!
تبلیغهای خارجی رو میبینیم شاخ درمیاریم .بعد اوجخالقیت ما تو
تبلیغات اینه که ماهیتابه رو بدیم دست گلزار عکس بگیریم!
ببره تو باغ وحش هفت تا توله زاییده و هر هفتتاشون مردن .اگه بهجای
باغوحش وسط دشتهای آفریقا زایمان میکرد حداقل یه تولهش از دست
شیر و کفتار و بیماری و گرسنگی جون سالم به در میبرد!
کچلیواقعاغمگینه.بهچشمخویشتنمیبینیکهجانتمیرود!
دعــوای مجازی خیلی خوبه ،مثال با یکی دعــوا میکنی،
فکر میکنی  30سالشه و  10سال سابقه حبس داره .بعد
کاشف به عمل میاد جوجو 12ساله از تهرانه که هر روز صبح
نقاشیهاشو میفرسته واسه خاله شادونه!

به ویال که صد البته تبدیل به احسن شده.
اولی :خجالت بکش ،کجای دنیا جنگل چند میلیون ساله رو از بین میبرن تا ویالی چند
میلیاردی بسازن؟
دومی :خب معلومه کجای دنیا! اصال بگو سود این جنگلها که توش پر از آشغال و پوست
چیپس و پوشک بچه است و فضا اشغال کردن ،برای مردم بیشتره یا ویالها و مجتمعهایی
که یه عده توش ساکن میشن و از بیخانمانی درمیان؟
سومی :تازه وقتی ویال ساخته میشه سودش به مصالحفروش و بنا و مهندس و ...هم
میرسه .اگر هم غیرمجاز باشه که وقتی جریمه بشه یه سودی داره ،وقتی هم تخریب بشه
باز برای کارگر و ضایعاتی و حتی خبرنگارها و بقیه اشتغالزایی میشه!
روح مرحوم بسکی ،پدر طبیعت ایران :کاش اون پایین بودم تا با یک ترکه درخت
حالیتون میکردم سود کدوم برای مردم بیشتره!

کارتون روز

شما مخاطبان خوشذوق
«دارکوب» میتوانید
عکسهای خود را
برای ما به شماره
09354394576
تلگرام کنید تا هنرمند
بانمک «اکی ،حتما»
تغییرات مد نظر شما را
در آنها انجام دهد!

عکسارسالیازمخاطب:

پارساشهرکی

پیامک روز
پیامک 2000999
تلگرام 09354394576
هرچه می خواهد دل تنگت بگو! فقط...

نوشتن «دارکوب» ابتدای پیامک فراموش نشود!

دارکوب ،مهریه این ایلدا خانوم چقدره؟
مبلغ قبالهاش رو با سکه حساب کردن یا با
آهو و گاومیش و گوزن؟ شنیدم جشن شون
مهدی ،مشهد
خیلی الکچری بوده؟!
دارکوب :چون ایلداخانوم و آقاهیرمان ،دو تا
شیر باغ وحش تهران ،خارج بزرگ شدن ،به
این چشم و همچشمیهای ما عادت ندارن
و بی سر و صدا رفتن سر خونه و زندگیشون!
چرا اینقدر به کارتخوان پزشکها گیر
میدین؟ چشم ندارین درآمدشون رو ببینین؟
دارکــــوب :مــا کــه بخیل نیستیم ،نوش
جونشون .ولی اگه همه مالیات بدن بیشتر
خوشحال میشیم!
دارکوب میخواستم بپرسم چرا اینقدر
مهاجر غیرایرانی به مشهد اومدند و حتی
خانه خریدند ،ولی همشهریهامون بیشتر
اجارهنشین هستند؟!  نسرین اباذریان
دارکــوب :انصافا سوال آسونیه ،چون اونا
دالر خرج میکنن و ما ریال!
دارکــوب چند وقته پیامکی از طرف ما
مستاجرها چاپ نکردی .نکنه خودت خونه
خریدی و دیگه درد ما رو نمیفهمی؟!
دارکوب :من که هنوز مستاجرم ولی شماها
کمتر پیامک میفرستین فکر کــردم همه
خونهدار شدین!

