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رئیسسازمان
محیطزیست:
دریایخزربه
مقصداصلی
سمومکشاورزی
کشورهای
حاشیهتبدیل
شدهاست

تیتر روز

دانشگاه علوم پزشکی تهران :سن سکته قلبی در ایران ۱۰
سال پایینتر از میانگین کشورهای اروپایی است

دلیلشهماینهکهبچههارومیفرستیمخریدو
باقیمتها زودآشنامیشن!
دبیر :وضعیت فدراسیون کشتی قرمز است ،هیچکس
توقع کسب سهمیه و مدال المپیک نداشته باشد

فال روز

مسافرانعزیزشمال،ضمنعرض
خیرمقدم،خواهشمنداستهنگام
استفادهازدریاگیرههایمخصوص
رارویدهانوبینیخودقراردهید.
دیگهظاهروباطنتنهاکاریهکهاز
دستمابرمیاد!

ای صاحب فال ،یادت باشد بزرگترین
انتقامازدشمنت،موفقیتتوست.کالهر
صبحشنبهدلترابااینجملهخوشکن!

شعر روز

کالنتری

تماشاگران:پشتکچی؟چندتاپشتک
میتونینبرامونبزنینروتشک؟!
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مدیرکل بازرســی وزارت صمت :از افرادی که گزارشهای
موثق و دقیقی از تخلفات ارائه کنند ،تقدیر ویژه خواهیم کرد

البتهازاونتقدیرهاییکهازمنتشرکنندهفیلم
تزریقاسیدبهسگهاکردند،نیست!
سرپرستادارهکلمدارسومراکزغیردولتی:دریافتشهریه
باترفندیبهنام«مدرسهالکترونیکی»غیرقانونیاست
کارتونیست :مسعود ماهینی

تاوقتیترفند«کالسفوقالعاده»و«پولکاغذو
فتوکپیودستمالکاغذیوقبضبرق»هست،
نیازیبهترفندجدیدنیست!
تبلیغاتپزشکیدراینستاگرامبدونمجوزممنوعاست/ایرنا
سوژه روز

برایمشاهدهمجوزتبلیغآقایدکتر،صفحهرو
بکشینباال!


سهمیه بندی بنزین به زبون دیگه!

از اون لحاظ

دومی :شنیدین میگن بنزین بی سروصدا سهمیهبندی شده؟
اولی :بی سروصدا بود تا باز مردم شبانه هجوم نبرن برای نیم باک اضافه ،شش ساعت تو
صف بمونن ،ولی سهمیهبندی نشده .شرکت ملی پخش فراوردههای نفتی گفته از اول
شهریورمیزانسوختگیریباکارتآزادجایگاهدرهرباربهجای ۶۰لیتر ۳۰،لیترشده.
دومی :خب این یعنی سهمیهبندی ولی با یه زبون دیگه!
اولی :نخیر .این کار رو کردن تا رانندهها از کارت سوخت خودشون استفاده کنن که
می شه باهاش  60لیتر زد تا میزان مصرف بنزین مشخص بشه.
سومی :دومــی راســت میگه ،هی گفتن بنزین رو سهمیهبندی نمیکنیم ،آخرش

سعید ،عصر جدید را غیب کن!

محمدعلی محمدپور| طنزپرداز

اینجوری کردن .بعید نیست با این که میگفتن گرونش هم نمیکنیم ،یه ترفندی بزنن
که گرون هم بشه ،ولی با یه زبون دیگه!
دومی :مثال بگن منظورمون از لیتری هزار تومن ،هزار تومن جدیده که می شه صد هزار
پارسه! یا مالیات و عوارض و ارزش افزوده و تبصره و ماده بهش اضافه میکنن و میگن تا
حاال اینا رو بهتون تخفیف میدادیم ولی از حاال دیگه شوخی تموم شده!
سومی :یا اصال بگن از اول فالن ماه واحد اندازهگیری بنزین به جای لیتر می شه سیسی
یشغلهاکارتخوانهاشونرو
ولیقیمتشتغییرینمیکنه!یاپمپبنزینهامثلبعض 
جمع کنن و بگن یا نقدی باید بدین یا اگه میخواین کارت بکشین باید دو برابر بکشین!
دارکوب :تمومش کنین تا بیشتر از این به مسئوالن کار یاد ندادین .اینا برای ما شوخیه
ولی برای بعضیها خیلی هم جدیه!

توئیتروز

افسردگی پس از گرما!
تآمازونهیمیخوان به هم با دودعالمت
 االنکهجنگلآمازونآتیشگرفته قبیلههایسرخپوس 
بدن ولی میبینن شبکه مشغوله!
روز پزشک رو به ننهجونامون که واسه هر درد بیدرمونی چای نبات و عرق کاسنی و عرق نعناع
تجویز میکنن تبریک میگم!
 امروز قبض گاز اومده بود .مامان میگه چرا این قدر
پول قبض گاز کم اومده؟ بابام میگه آخه این ماه کولر
گازی کم روشن بود!
 فکر نکنید دکترها بهخاطر ندادن مالیات نمیخوان
از کارتخوان استفاده کنن ،فقط از این میترسن یکی
وسط معاینه بیمار در بزنه بیاد تو بگه داداش ،یه شارژ پنج
تومنی برای من میکشی!
کجان اونایی که می گفتن گرمه و فالن؟ این غم تموم
شدن تابستون رو کی میخواد جواب گو باشه حاال؟!
 امسال تابستون با نسل جدید پشهها آشنا شدم ،از
لحاظ قدرت مانور در هوا .جالب اینکه رادارگریز هم
هستن و دیده نمیشن ،فقط یهو میبینی یه جایی داره
یسوزه!
م 

کارتونیست :حورا سنچولی

باالخرهفصلاولبرنامهعصرجدیدباانتخابنفراتبرتربهپایانرسید.
این برنامه کال حواشی زیادی داشت که هنوز هم ادامه دارد .از همان
اول عدهای به داوران گیر دادند ،داوران هم متقابال به عدهای گیر
دادند .مثال «امین حیایی» اصرار داشت هرکس روی صحنه میآید
سنش را بپرسد .حتی ممکن بود از شرکتکننده بپرسد دیشب شام
چهخوردهایواگرشخصمیگفتخورشبامیه،ضربدرقرمزبهش
میداد.دکتر«بشیرحسینی»همیکدورتحلیلجامعهشناسیازکله
معلقهای شرکتکنندگان ارائه میکرد و در نهایت با عشق اجرای
پارادوکسیکالشرکتکنندهراشایستهضربدرسفیدنمیدانست.اما
در مرحله فینال پس از اینکه خانم عبادی اول شد ،محمد زارع دوم و
پارساخائفسوم،موضعگیریهایمختلفیازطرفمردمانجامشد.
عدهایمعتقدبودندحقعبادینبوداولشودومدعیبودندماهمدر
بچگی با شن نقاشی میکشیدیم ،فقط کسی نبود به ما توجه کند و
بهجایشمامانمانمیزدپسکلهمانکهخاکبازینکنلباسهایت
کثیف میشود .عدهای مصر بودند حق نقی معمولی بوده اول شود
که ما نفهمیدیم منظورشان چیست .طرفداران شعبدهبازیهای
سعید فتحیروشن هم در حالی که بهشدت عصبانی بودند از سعید
خواستندبرنامهعصرجدیدراباتمامعواملشغیبکند.اماسعیدیک
نگاهیبهدستیارشانداختوباخودگفت«:اینریاضیاتشضعیفه،
سن رو درست محاسبه نمیکنه و سوتی میده ،چه چیزهایی از من
میخوان».پارساخائفهمهوادارانومخالفانجدیداشت.یکنفر
که احتماال خودش قهرمان مسابقات خوانندگی در حمام خانهشان
شده ،نوشت« :عجیب است که این پسر با این صدای جیغ جیغو سوم
بشود»کهفقطدرجواببایدبگوییم«:باشهتوخوبی!».درپایانهمین
که قسمت آخر پارسا خائف برادر ناتنی محمد زارع درنیامد و «ماه
عسل»واراشکنریختیموتیمدختراننینجاهمکالمنحلنشدازبس
مصدومدادند،خیلیهمراضیهستیم.



از شنبه
همت و پشتکار از شنبه
زحمت و کار و بار از شنبه
گر چه از زیر کار در رفتم
میشوم پای کار از شنبه
ناشیام توی کار ،خواهم شد
روی کارم سوار از شنبه
با زرنگی ز تنبلی دارم
نقشههای فرار از شنبه
عینهو ماهواره امید
میروم در مدار از شنبه
با رژیم تناسب اندام
خواهم آمد کنار از شنبه
خوردم امشب سه دیس شامی را
نخورم یک ناهار از شنبه
چون گالبی اگر چه امروزم
میشوم چون خیار از شنبه
یک شنا هم نرفتهام اما
میروم شصت بار از شنبه
کپی ُتنبکم َو خواهم شد
عینهو سیم تار از شنبه
نشد این شنبه ،جمعه خواهم گفت:
به دلت غم نیار؛ از شنبه!
عبدا ...مقدمی

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!

پیامک روز
پیامک 2000999
تلگرام 09354394576
هرچهمیخواهددلتنگتبگو!فقط...

نوشتن «دارکوب» ابتدای پیامک فراموش نشود!

دارک ــوب قیمت مــرغ بــاالخــره چنده؟
دوتــا مغازه چسبیده به هم به یک قیمت
نمیفروشن ،چه برسه به قیمت مصوب.
دارکــوب :چون مرغ و کال پرندگان گریزپا
هستن ،فرارشون روی قیمتشون هم تاثیر
میگذاره .خوبه گوشت آهو خرید و فروش
نمی شه!
دارکوبعزیز؛ از دستاینگرانیها به
کجا فرار کنم؟!
دارکــوب :راه فــراری نیست ،سعی کنیم
بهش عادت کنیم یا کمتر غر بزنیم!
ناراحت بودیم که چــرا اجــاره خانهها
بــاالســت ،االن مــدتــی اســت کــه کــا خانه
یک مستاجر
اجارهای پیدا نمیشود .
دارکـــوب :ایــن همون سیستم «بــه مرگ
گرفتن تا به تب راضی بشیم» است! سعی
کنین دنبال خرید خونه باشین!
دارکــوب به نظرت االن که مدیر عامل
ایرانخودرو برکنار شده ،قیمتها اونقدر
میاد پایین که من بتونم ماشین بخرم؟
دارکوب :آدم به امید زنده است!

