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تیتر روز

سازمان حمایت مصرفکنندگان :همه ایرالینهای
داخلی گران فروشند

مردم:چهخوبکهبااعالماینخبرها
حمایتمونمیکنین!
مشاور سازمان خصوصی سازی :از اواخر پاییز یا اوایل
زمستان سود سهام عدالت پرداخت خواهد شد  /ایرنا

پس راست میگن جوجه رو آخر پاییز میشمارن!

وزیرعلوم:متاسفانه
مسئلهسهمیه
فرزنداناعضایهیئت
علمیدرجامعهکمی
بزرگنماییشده
است.اینسهمیهدر
واقعحداقلکمک
بهفرزنداناعضای
هیئتعلمیاست
کهدردانشگاهقبول
یشوند/ایران
م 

7
فال روز
ای صاحب فال ،دوستانت را دریاب .فقط
اگر پول دستی خواستند ،به ما مربوط
نیستدیگه!

خیلیخوشاومدین...
دیگهحداقلکاریهکه
ازمونبرمیاومد...الکی
بزرگشکردن!

شعر روز
تصویب طرح تعطیلی پنجشنبهها

نامه نظامپزشکی بهامورمالیاتی :پزشکان برای استفاده از
کارتخوان به آموزش نیاز دارند !/خبرگزاری موج

دارکوب:پزشکاناگهزحمتخریدهایخونهرو
بکشن،سهسوتهتوبقالیمحلکارباکارتخوان
رویادمیگیرن!



با خانمان
تصویر سازی :علی کاشی

توضیح میراث فرهنگی درباره ماجرای ضرب و شتم یک
گردشگر در شمال ایران :در صورت تکرار چنین وقایعی
بهطور قطع به شدت برخورد میکنیم /تسنیم

گردشگران!Daste shoma dard nakoneh:
حجم ذرتهای آلوده دولتی  ۳برابر شد  /تسنیم

کارتون روز

البدزیرشروزیادکردین،پففیلشده!


معضلی به نام کارت خوان پزشکان!

کله چغوکی

آق کمال همسایه داری می کند!
آق کمال| همه کاره و هیچ کاره

چند تا همساده د ِرم که به نسبت بقیه محل بیشتر باهاشان جفت
و جو ِرم و رفت و آمد د ِرم .البته عیالهامان بیشتر با هم رفیقن و به
هوای اونا ما هم عید به عید ِمرم خانه همدگه و بقیه سال تو کوچه
با هم سالم و علیکی مک ِنم و ِ
«یگ قراری بذ ِرم بیشتر همدگه
مگم َ
ره ببی ِنم» و باز ِمره بری سال بعد! حاال جالبه ،هر بار که همدگه ره
مبی ِنم ما مردا فقط در مورد چند تا موضوع خاص اختالط مک ِنم:
«کوچه چقدر شلوغ رفته ...ها دیگه اینجا جای زندگی نیست...
شما کسی رو سراغ ندارین که ماهانه بیاد راه پلهها و حیاط رو تمیز
کنه؟ ...نه ،حاال میسپرم ببینم کسی پیدا میشه ...چقدر خوب
میشد با هم میرفتیم شراکتی زمین میگرفتیم و چند واحد
میساختیم که همه تو یک ساختمون باشیم ...آقا چه سودی هم
داره ...کمال جان شما که تو این کاری ببین مظنه چنده ...چشم،
خبرتان مک ُنم ...از این شیرینیها بردارین مال قنادی سر میالن
شونزدهمه ...اون که خیلی خوبه ،بهبه ...راستی یه برنامه استخر
هم بذاریم دسته جمعی ...بذاریم» و ِتموم!
ولی خانوما ماشاال از اول تا آخر مهمونی شیر و پیر ره یاد مکنن و
اِنقد حرف مزنن که چایشان سرد ِمشه و آخرش هم وقتی مخوان
خدافظی کنن ِمگن «بقیهاش رو تو گروه مینویسم براتون ،ماشاال
این جوادآقا طاقت نداره دو دقیقه منتظرم بمونه که براتون تعریف
کنم آخرش چی شد»! واقعا ِنمدنُم چی اصراریه که ما مردا باید تو
ای مجالس ِ
باشم وقتی هیچ نقطه مشترکی با هم ِندرم؟ خب خود
خانما دور هم جمع برن و ما ره از ای اوضاع نجات بدن! حاال باز اگه
صابخانه رمز وایفایش ره ِمداد یا «پیاسفور» داشتَ ،یگ چیزی!
صفحــه۲

صفحهای برای آخرهفته
ویژه آنها که مطالعه را دوست دارند
اما وقت ندارند

کارتونیست :نگین نقیه

و ۳زندگـی سـ

ام را بخوانیـد

جانمی جان بوده وضعم ایدهآل
یک دو روزی کار و تعطیل و شمال
کاش در این البهال یکهو دهند
جمعه را با پنج شنبه اتصال!
خارجیطوری دو روزی «آف» بود
آخر هفته چه میشد؟ عشق و حال!
ای خوشا اینگونه کار و بار ما
آفرین بر نحوه این اشتغال
کاش میشد هر سری باشد چنین
دایما تعطیل بودی نصف سال!
سحر بهجو

درد دندون و درد بیمحلی
زهرا فرنیا| طنزپرداز

درد را از هر طرف بخوانی ،درد است .حاال
نمیدونم این جمله چقدر روی اثر خود درد
تاثیر داره که این قدر تکرارش میکنن .مثال
درد رو از وسط بخونیم میشه ردد ،خب االن
تکلیف چیه؟ چیکار کنیم؟ مثال درد دندون
روازاینورکهبخونیمیشهنودنددردکههیچ
معنایینمیده.منهمهمینطورکهزیردست
دندون پزشک دارم تلف میشم ،درد را از هر
یخوانم.
طرفم 
آقا غرض اینکه چرا بعضی دندون پزشکها
انقد بداخالقن؟ یک ساعت روی دندونت کار
میکنن ،دریغ از یک کلمه حرف جز این که:
«دهنتوبازکنبازکن!»یانهایتا «دهنتوبیشتر
باز کن» .اینا رو نمیگفتن که فکر میکردم
به کل زبون ندارن .اصال هیچ درکی ندارن از
این که یک ساعت حرف نزدن زیر دستشون
برای یکی مثل من که میگن توی خواب هم
حرف میزنه ،چقدر دردناکه .حاال من توی
دهنم این مسخر ه بازیهاست آقای دکتر! تو
چرا حرف نمیزنی؟ حرفم نزدی نزدی .چرا
اخماتانقدتویهمه؟بهخداازقصددندونام
روخرابنکردم.همینهدیگه.دندونپزشکها
بااینلحنیهعمرهمکهتوصیهدندونپزشکی
بکنن که مسواک بــزن و نخ دنــدون بکش و
چیز شیرین نخور و این حرفا ،به خاطر همین
اخالقشونه که توی گوش هیشکی نمیره.
اصالپلیتیکشونه.ازقصداینکاررومیکننکه
دندونامون خراب بشه ،بیزینسشون از سکه
نیفته .وگرنه مگه میشه انقد متحد بداخالق
باشن؟ نترسید! حتی خانم مجرد ستون
باخانمانهمنظرخاصیبهتوننداره(.هرچند
مادرهای پسرهای بیکار ماشاال هزارماشاال
جلوی دانشکده دندون پزشکی دانشگاه ما
صف میکشن عروس دکتر برای شازدهشون
پیدا کنن)!خالصه آخرین باری که یه دندون
پزشکباهاممهربونبرخوردکرد،هفتسالم
بودکهدندونمروکشیدوبعدشبهمامانمگفت
یهبستنیبهشبدین.اونمبعدافهمیدمبههمه
دندونکشیدهها اینو میگن .دندان پزشک
استدیگر.دندانپزشکراازهرطرفبخوانی
واقعاتاثیرینداره!

