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تیتر روز

روحانی:یکپزشکمتخصصدرآلمانبهمنگفتبهلحاظ
بهداشتی،مراکزدرمانیایرانازاروپابهتراست

اعالموضعیتفوقالعادهبهداشتیدرمراکز
درمانیاروپا!

7

جهانگیری :رشایط به مست هبرت
شدن پیش یمرود

فال روز
ای صاحب فال ،احساست را کنترل کن،
حاال نه آنقدر که خدای نکرده بترکی...
شلکنصاحبفالجان!

شعر روز
وزیر علوم ۸۴۴ :نفر فاقد شرایط از
بورسیه استفاده کردند

توئیتاحمدینژاد:مردمبخشنهموجنوبشیکاگوچه
گناهیمرتکبشدهاندکهتحتچنینسیستمغیرانسانی
مدیریتجهانیزندگیمیکنند؟

انگار که حال و حول بیحد بوده
میزان قبول بیش از رد بوده
گفتی که خالف هشتصد بود ،اما
ظرفیت کل مباد نهصد بوده؟!
***
کمبود کتاب درسی
کدرسی
وفور کم 
دانشآموز خطاب به کتاب
کمکدرسی فرماید:

دارکوب:
شنیدهام سخنی خوش که مرد دولت گفت
شرایط از همه سویی بهینه گشت ه بسی
یکی به زیر لبش خند ه کرد و گفت :آری
فقط خود تو بفرما شرایط چه کسی؟!

دارکوب :حاالوقتشهاونمدیریتجهانیتون
رونشونبدینآقایدکتر!
اعالمآمادگیکیشبرایکمکبهقطردرجامجهانی۲۰۲۲

باشعار:چندتادلفینداریمباتوپروپایی
میزنن،بیاینتماشا!
شاعر :عبدا ...مقدمی  /کارتونیست :مسعود ماهینی

واعظی،رئیسدفتررئیسجمهوری:بایداختالفاترادراتاقی
دربستهبگذاریم

رودرشبنویسیم«هیس،انتخاباتنزدیکاست»!
اپلاطالعاتکاربرانرابهیکشرکتچینیمیفرستد

مدیراپل:لعنتیهاآنچنانخوبجنستقلبی
میزننکهخودمونهمیهلحظهقاطیکردیم!


دی روزنامه

مزایای انتقال آب خزر
از منظر رنگشناسی
علیرضا کاردار| طنزپرداز



مانده است ز درس و مدرسه ک ً
ال جا
گشته است میان مدرسه بد تنها
یک روز شود نسل معلم تعطیل
میماند محصل و کمکدرسیها!
عبدا ...مقدمی

سوژه روز

رابطه زندگی ما با حوصله آقازادهها!
اولی:آهایآهاییهخبرخوشآوردمواسهتون.
دومی:چیشده؟سرهنگعلیفردوبارهبهگزارشگریبرگشته؟
اولی:نهبابادارممیگمخبرخوش!
دومی:حشمتفردوسزنگرفته؟مونسزبونبازکرده؟بگوچیشده؟منتواینشرایط
بیشترازایناروانتظارندارم.
اولی:خبرخوشاینهکهکاهشقیمتمسکنبهشهرهایبزرگرسید.
دومی:مگهابرهکهحرکتکنهبرسه؟خبحاالچطوریاست؟میشهبریممسکنبخریم؟

توئیتروز

نمیر بودن حشمت فردوس!

من پارسال گوشیم سوخت هنوز دارم خسارتش رو میدم ،این حشمت فردوس30
تن پرتقال ریخت تو دریا ،چند بار ورشکست شد ،تهش میگه بیبین دوباره بلند میشم!
  پسر این تندتند دوشگرفتن چقدر آدمو سبک و سرحال میکنه ،من که با خودم
عهد کردم از این به بعد حداقل ماهی یهبار رو دوش بگیرم!
 تا وقتی بچه مدرسهای بودیم مامانمون میگفت دیکتهشبمون
رو خودمون بنویسیم ،حاال که خودمون بچهدار شدیم جای دیکته شب،
دیکته به والدین دارن .چه وضعشه آخه؟!
 واقعیتش اینه که هرچی صندلی به اتاق اضافه میشه جا واسه
نشستن اضافه نمیشه فقط واسه پرت کردن لباسه!
 شماهممامانتونازدرمیادتوهنوزمنتظریدازتوکیفشبهتون
خوراکی بده؟ یا من برم یه  ۱۰سال بزرگ تر شم بعد بیام؟!
 بعضیا فقط قیافهشون امروزیه وگرنه تو مغزشون یه انسان
اولیه با پوشش برگ انجیر نشسته داره خودش رو میخارونه!
 یکی از مشکالت فیلم و سریالها در تمام دنیا نَمیربودن
بازیگران نقش مثبته .لعنتیا در حالی که هجده تا گلوله و
تیر و نیزه و شمشیر خوردن ولی هنوز دارن میجنگن ،اون
طرف نقش منفیه یه کفگرگی میخوره میره تو کما!
 داشتم فواید زالــو و این که چطور میچسبه بهت و خون
میخوره رو واسه بابام شرح میدادم .یک جوری بهم نگاه کرد
انگار دارم خصوصیات خودمو میگم!

اولی:بستگیبهپولتداره.مثالاالنخونهایکه 900میلیونبودشدهحدود 650میلیون.
دومی :آهان! پس فکر کنم باید یه 100درصد دیگه هم کم بشه تا بتونم به خرید خونه فکر
کنم.
سومی:دستنگهدارین!دستنگهدارین!یهخبربدآوردم.
دومی:چیشدهستایشپیرشده؟حشمتفردوسافتاددوبارهزندون؟
سومی:چیمیگیتو!یهخبربدمهمدارم.
دومی:خببگوماروبااینتعلیقت ُکشتی.
سومی:همیناالنیهآقازادهایکه 800تاخونهدارهوتوخونهحوصلهاشسررفتهبود،قرار
شدیهکمقیمتخونههاشروببرنباالحوصلهاشبیادسرجاش.پسمنتظرباشینممکنه
دوبارهافزایشقیمتمسکنبرسهبهشهرهایبزرگ!

کارتون روز

یارانه نقدی
 ۴۰۰هزار نفر
قطع شد و
عدهبیشتری
نگران بودن
در فهرست
حذفشدگان
شدند

بودن یا نبودن
مسئله
این است!

کارتونیست :حسین نقیب

مدتی است بحث انتقال آب دریای خزر به کویر مرکزی مطرح شده
و موافقان و مخالفان زیادی دارد که خب مخالفانش چندین برابر
موافقانشاست.منظورازکویرمرکزیهممشخصااستانسمناناست
که زادگاه دو رئیسجمهور فعلی و سابق است و این شائبه را بهوجود
میآوردکهشایداینبزرگوارانمقاصدانتخاباتیداشتهباشند.البته
اینشایعهقویاردمیشود،چونکارازکارگذشتهودیگرنیازیبهقول
و قرارهای این دو عزیز نیست .فارغ از جناحبندی و رنگبازی و اخبار
ضدونقیض،تحلیلخودراارائهمیکنیمتاطبقمعمولراهگشاشود.
این کار خوب اســت ،چون وقتی آن باال یکعالمه رنگ آبی است
(منظور نقشه ایــران اســت) و آب هست ،چــرا ایــن وســط قهوهای و
خاکی رنگ بماند؟ کال همه نقشه را برداریم آبی رنگ کنیم که هم
مردم راحت زندگی کنند و هم نقشه یکدست شود .حاال این وسط
عدهایمیگوینداینطرحباعثمهاجرتهاینامتوازنوازبینرفتن
صدها هکتار زیستبوم و هزاران اصله درخت جنگلهای هیرکانی
چندمیلیون ساله میشود و رنگ سبز نقشه از بین میرود که خب از
قدیم گفتهاند یک شهر آباد بهتر از صد شهر و روستای خراب است
(جدی از قدیم گفتهاند؟ چرا تا حاال خودمان نشنیده بودیم؟!)
چه از این بهتر درختانی که قرار است بر اثر سهلانگاری ما و تالش
قاچاقچیان و زمینخواران بسوزند و قطع شوند ،زودتــر خودمان
برای لولهکشی قطعشان کنیم؟ بعضی از منتقدان هم میگویند
این کار باعث عصبانیت همسایههای دیگر خزر میشود که آن هم
راه حل دیپلماتیک دارد و فعال اینجا محل بحث درباره چانهزدن و
امتیازدادنورنگکردنواینهانیست!گروهیهممعتقدندبالیی
که سر دریاچه ارومیه آمد سر دریای خزر هم خواهد آمد که خب تا آن
موقعمسئوالنفعلیرنگعوضکردهودرسمتهایدیگریخواهند
بود(براییکمسئولبازنشستگیمعناییندارد)وطبیعتامسئوالن
همانزمانبایدپاسخگوباشند.دیدیداینقدربحثوجدلنداشت!

آخر ز غذایمان فزون گشت نمک
خوش باش شما ،کتاب درسی به درک
اما باید به من معلمهایم
درسی بدهند تا تو آیی به کمک!
***
معلم هست اما کم هست (همشهری)

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

نوشتن «دارکـــوب» در پیامک فراموش نشود!

دارکوب جان پیشنهاد بده یه روز تو تقویم
بهعنوان روز ارزانــی مشخص کنن ،بلکه در
طول یک سال همین یک روز از شر گرانی
خالصبشویم.
دارکوب:شدنینیستچونممکنهمسئوالن
فکرکننکهمابعدازیکروزبدعادتمیشیم
وبخواهیمهفتهودههو...براشبرگزارکنیم!
انگار مسئوالن چسبیدن به خودرو و بقیه
کاالها رو فراموش کردن .االن خانواده کمتر
دختریمیتوننیکجهیزیهکاملبخرن.
دارکــوب :اینجاست که نقش خانواده آقا
دامــاد پررنگ می شــه ،جــای دوری نمیره،
برمیگردهتوخونهخودشون!
آق کمال جای مهمونات خالی نباشه!
داشامیر
خخخ 
آق کمال :االن مسخره کردی یا گولوته صاف
کردیبااوصدایخخخ؟!
االن که دم عید نیست ،پس چرا شامپو
و پودر و مایع ظرفشویی و ...کال شویندهها
یکخانمخانهدار
دارنگرونمیشن؟
دارکـــوب :دیگه اون فــرمــول گــرون شدن
هــر چــیــزی بــه یــه دلیلی از مــد رفــتــه ،االن
تولیدکنندهها هروقت دلشــون بخواد هر
چیزیروبدونبهانهگرونمیکنن!

