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تیتر روز

سرقت دوربینهای مداربسته پروژه یوزپلنگ آسیایی در
محل سازمان حفاظت محیط زیست

7

وزیر کار :تالش میکنیم در مهرماه یارانه
افراد با درآمد باال با کمترین خطا و دقت زیاد حذف شود

فال روز
ای صاحب فــال ،امــروز سعی کن کمی
ورزش کنی ...بسه بسه ،تو که خودتو
کشتی!

دیگه از این
بااحتیاطتر
نمیتونیم...

سارق :میخواستم خودشون رو بگیرم ولی
مثل پلنگ از دستم دررفتن!

شعر روز

دخترمحسنمهرعلیزادهباکارشناسیطراحیدوخت،دبیر
شورایراهبردیگردشگریسالمتمنطقهآزادکیششد

یارانه برخی از ثروتمندان از مهرماه
حذف میشود
دوران عیش و نوش ،دیگر به سر رسید
افتادگی بکن ،وقت حذر رسید
ماشین سانتافه ،کلی پز و افه
شد مدتش تمام ،نوبت به خر رسید
ویالی الکچری ،کریسمس مری
در خواب بینیاش ،وقتی سحر رسید
اسکی و اسنوکر ،رالی و اسکوتر
لذت ببر از آن ،وسعت اگر رسید
دیگر توان هیچ زور و زری نماند
وقتی که حذف آن ،قطعی خبر رسید
یارانههایشان شد لغو و منقطع
خاک سیه ببین ،بر کر و فر رسید
آن مبلغ زیاد ،آن پول بیحساب
رفت و فسانه شد ،قصه به سر رسید!
شیما اثنی عشری


چون هوای کیش گرمه باید برای سالمت
گردشگرهالباسهایمناسبیطراحیکرد!
برای ساخت جادهای در کهگیلویه و بویراحمد ،صدها
بلوط با قدمت  ۵۰۰سال قطع شد

پیمانکار :جلوی دیدن منظره رو گرفته بودن
تازه بلوطش هم کرم داشت!
عضوهیئترئیسهشورایشهرتهران:قرارنیستتمام
ایستگاههایمتروپلهبرقیوآسانسورداشتهباشند

کارتونیست  :محمد بهادری

دارکوب :پس سر درش بنویسین قرار نیست
افراد ناتوان از مترو استفاده کنن!
بادانشآموزانکالساولیچگونهبرخوردکنیم؟/ایسنا

البته تو نسل امروز باید ببینیم اونا چطوری با
ما برخورد میکنن!
زیباکالم:اصولگرایاندرانتخاباتمجلسبهوحدتنخواهند
رسید

دارکوب :نتیجه وحدت اصالحطلبان رو هم
که قبال دیدیم!


از اون لحاظ

ای شرم بر این مدرکگرایی!
محمدعلی محمدپور| طنزپرداز

همه چیزدان

تحریم فیلترینگ دوده!
اولی :فهمیدین یکی از شرکتهای خودروسازی به دولت درخواست داده که فیلتر
دوده رو از روی خودروهاش حذف کنه؟
دومی :یعنی ماشینهاشون اینقدر استاندارد شدن که دیگه آالینده نیستن؟
سومی :شاید هم بنزینمون استاندارد شده و ذرات معلق نداره و میشه با خیال راحت
دماغمون رو بگیریم جلوی لوله اگزوزها!
اولی :نه عزیزان ،تو نامهشون نوشتن چون تحریم هستیم ،اگه میشه فیلتر ذرات معلق
نذاریم رو ماشینها.

توئیتروز

از قرن بعد شروع می کنم !
  من هنوز با ورود متولدین  ۷۶به دانشگاهها کنار نیومده بودم اما اونا میخوان
ارشد بخونن!
 فکر کنم این چیزهایی که داره سرم میاد بهخاطر اون کاغذهاییه که توشنوشته
بود اگه اینو به  10نفر ندی یه روز خوش نمیبینی!
من دیگه از شنبه و از ماه جدید رو ول کردم ،منتظرم این یک سال و نیم هم بگذره
که از قرن جدید شروع کنم!
از اقدامات اولیه برای مقابله با زلزله و شرایط بحرانی فعال فقط گوشیم رو زدم
به شارژ!
شما هم وقتی یه شماره غریبه تماس میگیره جواب نمیدید و میرید تو تلگرام
شمارهاش رو میزنید بعد متوجه میشید عه اینکه فالنی بود،
یا فقط من اینجوریام؟!
وقتی با یکی تلفنی حرف میزنید و صدا قطع
و وصل میشه و به طرف میگید جاتو عوض
کن .وقتی گفت حاال خوب شد؟ بگید
نــه .چــون قطعا بــدون ایــن که از جاش
یک میلی متر تکون خــورده باشه داره
میپرسه!
 پیام صوتی فرستاده  ۲۱دقیقه ،عزیزم
دیگه اون ُو یــس مسیج نیست ،تو پادکست تولید
کردی!

دومی :یعنی فقط این فیلترشون تحریمه و بقیه چیزهاشون آزاده؟ اصال هم بحث سود
مالی و کم کردن قیمت تمومشده و اینا هم نیست؟ خب چی شد حاال ،دولت موافقت
کرد؟
اولی :فعال آقای جهانگیری زیر نامه شون دستور مساعدت داده ولی محیطزیست به
شدت مخالفه.
سومی :دم محیطزیست گرم ،با قدرت باید جلوی این درخواست بایسته ،اگه قراره
هرکی با یه بهانهای قانون رو دور بزنه ،سنگ رو سنگ بند نمیشه.
مدیر یک خودروسازی :اگه خیلی غر بزنین فردا نامه میزنیم که از امروز موتور ،
صندلی  ،کاپوت  ،سردنده و زه بغل هم تحریمه و نمیگذاریم رو ماشینهاتون ها! بعد
ببینین مردم چطوری برای ثبتنام و پیشخرید هجوم میارن!

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

نوشتن «دارکـــوب» در پیامک فراموش نشود!

کارتون روز

کمتر از ۱۰درصد مردم ایران ورزش میکنند!

کارتونیست :نگین نقیه

بهتازگی متوجه شدیم دختری بدون اینکه در کنکور شرکت کند،
دود چراغ بخورد یا دانشگاه ثبتنام کند یا حتی پولش را بدهد ،وارد
دانشکدهدندانپزشکیشدهو بهادعایخودشبهخاطررزومهاش
چندوقتبهعنواندانشجویدندانپزشکیرفتوآمدداشتهاست.
اینبزرگوارازحضورشدراماکنآموزشیوکاریعکسمیگرفتهو
درفضایمجازیبهعنواندانشجویدندانپزشکیحسابیپرطرفدار
بودهاست.احتماالهمجوانانزیادیبهایشانپیاممیدادهاند«:الهی
ِکرم،دندانمرابخوردشایددندانپزشکمتوباشیبانو».یعنیطوری
ایشان در نقش اش فرورفته بوده که حدس میزنم مدام میرفته
آموزشدانشکدهوخیلیشاکیمیگفته«:پسچیشداینانتخاب
واحدما؟اصالزودمدرکمروبدیدبرم».تازهموضوعبههمینجاختم
نمیشودوایندختربرایخودشکالسکنکورهمراهانداختهبوده
وحتیدربرنامههایتلویزیونتبلیغکارشرامیکردهاست.
االن حتما عدهای به ما خواهند گفت مگر همه چیز به مدرک است؟
ای شرم بر این مدرکگرایی .نه واقعا هم همینطور است .همهچیز
به شایستگی آدمها بستگی دارد .شما اصال برو مدرک لیسانس
دوخت بگیر اما با داشتن شایستگی ژن خوب یک پست مدیریتی
در منطقه گردشگری آزاد کیش میتوانی بگیری .آیا کسی که
لیسانس دوخت دارد فقط باید آستین را به بدنه دوخت بزند و کوک
دندان موشی را خوب انجام دهد؟ حاال باز شما بروید هزار مدرک
مهندسی و پزشکی بگیرید ،تا وقتی ژنتان معیوب است باید موقع
کالج و ترمز گرفتن از مدرکتان استفاده کنید .چون اعالم شده
در سرویس مدارس تهران بیش از 800نفر مدرک لیسانس و باالتر
دارند .بههرحال بعد از خواندن این خبرها ،برای همه شما آرزوی
آرامش دارم .آرامش میتواند چهره شما را شاداب و جوان کند .مثل
ستایش که ناگهان به قول تهیهکنندهاش به آرامش رسید و هر چه از
سنش توی سریال میگذرد جوانتر میشود!

سوژه روز

دارکوب جدی فقط  20درصد پزشکان
کارتخوان نصب کردن؟ یعنی هیچ نهادی
زورشبهایندوستاننمیرسه؟
دارکوب :بحث زور نیست ،البد این دوستان
تشخیصدادنالزمنیستکارتخوانبذارن،
به هرحال چهار کــاس بیشتر از ما درس
خوندن!
کهفتهایکهتوروندیدم
دارکوبعزیز؛ی 
گشدهبود!
دلمواسهنوکزدنهاتواقعاتن 
دارکوب:دلبهدلراهداره،منمهمینطور.
این ماه هم یارانه ما قطع نشد ،دارکوب یه
شیرینیطلبت.
دارکــوب :الزم نیست دوســت عزیز ،همون
پولیارانهروبایدبدیبرایماشیرینیبخری،
بهمارسید!
دارکوببهنظرتقیمتدالرتوسایتهای
فروشآنالینچنده؟چراباپاییناومدنقیمت
دالر،قیمتاجناستواینسایتهاباالترمیره؟
دارکــوب :دقیق نمیدونم چنده ولی مثل
قیمت دالر تو کارخونههای خودروسازیه که
هیچرقمهپاییننمیادوتصاعدیباالمیره!
آق کمال ،شما به قیافه و هیکلت مخوره
کهنسبتیباپهلوانهادیچوپاندشتهبشی،
درسته؟
آقکمال:برارگلم،تنهاشباهتیکهمووهادی
آقایبدنسازدرمسایزکفشامانه!

کمیک روز

در حاشیه قیمت های االن یا االن!

سرباز تیم ملی ،نه سربار

کارتونیست :علی کاشی

نفر اول  :شوهرم هر روز گل میزنه! چی کار کنم؟
جواب :چه سوالیه آخه! االن میلیونها هــوادار پرسپولیس منتظرن
علیپور بعد از چند هفته یک گل بزنه ،نمیزنه! شوهر شما هر روز گل
میزنه ناراحتین؟
نفر دوم :خواب دیدم یکسری قوطی هوای آلوده فروخته میشه و مردم
براش صف کشیدن .وقتی به من رسید دیدم روش نوشته :سرب اعال با
پالپ واقعی! تعبیرش چی میشه؟
جواب :چیز خاصی نیست ،شما به زودی خودرویی ثبتنام میکنی که
چیز نداره! اسمش چی بود؟ آها فیلتر ذرات معلق نداره!
سوال :شوهرم تازگی هروقت میاد خونه برای من گل میخره ،مدام
میگه بیا بریم خرید .ک ً
ال خیلی مهربون شده .امیدوارم لیاقت اش رو
داشته باشم.
جواب :اگه اینجوریاست که بیدلیل قربو نتون میره ،یه جای کار
میلنگه .بهتره دنبال یک وکیل مجرب باشین.
سوال :آقا این رضا قوچاننژاد داره  4تا  4تا تو لیگ هلند گل میزنه اما
تو تیم کیروش نبود ،االن ویلموتس هم نمیخواد نازش رو بکشه تا رضا
خداحافظیش رو پس بگیره و برگرده! چرا آخه؟
جواب :چون گوچی سرباز تیم ملی بود نه سربار تیم ملی!

