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تیتر روز

رئیسدفتررئیسجمهور:روحانیتاساعت 23سرکاراست

یککارمندکهشبهامسافرکشیمیکند:دو
ساعتدیگهبموننسرکار،تازهمیشنمثلما!
تکذیبادعایصداوسیمادرباره« ٧٠٠هزارتومانبرای٣٠
دقیقهمکالمهازعراق»ازسویرئیسمرکزروابطعمومی
وزارتارتباطات

صداوسیما:حاالتومننه،ریال،باالخرهیه
مبلغیبودهدیگه،جنبهانتقادداشتهباشین!

یارانه نقدی  ۴۰۰هزار نفر
دیگر قطع شد ،خانوارهای
بدون خودرو یا دارای
خودروی کمرت از  ۵۰میلیون
تومان ،در این مرحله از
فهرست یارانهبگیران حذف
منیشوند ( خربآنالین)

فال روز
ای صاحب فال ،خواب کافی را فراموش
نکن ...گفتم کافی! پاشو دیگه لنگ ظهر
شد!

شعر روز
در حاشیه جلسه های روزانه!

طفلکی...

کولیوند،رئیسکمیسیونامورداخلیکشوروشوراها:
تلگرامفعالفیلترمیماند

ن

وبخت

شها:دستشمادردنکنه!
نفرو 
فیلترشک 
گوشتالکچریکهگوسالهآنفقطشیرخوردهوماساژ
عضالنیگرفته،دربرخیمغازههاکیلویییکمیلیونتومان!

م
ای من
و
ن
ه ن مر که
منو م یاران حله
نک ح ه
ردی ذف
ن!

کارتونیست :جواد تکجو

گوسالهشیرپاکخوردهبدنساز:بهخداخودم
همبهاینقیمتراضینیستم!
انجمنخودروسازان:مسئولاوضاعفعلیخودروسازانبانک
مرکزیاست

بانکمرکزی(البدپسفردا):مسئولاوضاع
فعلیپولملی،دارکوباست!


از اون لحاظ

مدارس در یک نگاه
مهرشاد مرتضوی| طنزپرداز

سوژه روز

مبارزه با کلم بروکلی آزاری!
اولی :شنیدین ناجا گفته شعبهای از پلیس فتا در سازمان محیط زیست فعال می شه؟
دومی :یعنی مراقبن که صفحه شخصی حیوانات هک نشه و درختها از حساب بوتهها
کالهبرداری نکنن و ماهیها مزاحم تلفنی قورباغهها نشن؟!
اولی :نه نمکدون! این شعبه برای همکاری با سازمان حفاظت محیط زیست در زمینه
مبارزه با حیوان آزاری و پایش و برخورد با جرایم محیط زیستی در فضای مجازی،
راهاندازی می شه.
سومی :تا حاال چقدر جاش خالی بود تا جلوی بریده شدن گوش االغها و آتش گرفتن

عمدی جنگلها و آلوده شدن شبانه رودخانهها رو بگیره.
اولی :البته اینطور که من فهمیدم این شعبه پلیس فتا قراره جلوی انتشار فیلمهای این
اتفاقات رو توی شبکههای اجتماعی بگیره و پیگیری کنه.
سومی :همین هم غنیمته ،خود صدمه زدن به محیطزیست یه طرف ،انتشار عکس و
فیلمها هم از طرف دیگه داغ دلمون رو تازه میکنه.
دومی :میخوای اصال کال جلوی انتشار فیلمهای خوردن آبگوشت و گاز زدن کلم
بروکلی و رنده کردن هویج تسترها رو هم بگیرن که مبادا دلت داغ بشه؟ خب عزیز من،
اگه اینا منتشر نشن که خود همین برادران پلیس نمیتونن خاطیان رو دستگیر کنن.
کاش یه نهادی اول فیلمها رو بازبینی کنه تا اگه ناراحتکننده بود سانسور کنه و بعد
برن دنبال سر نخ.

باز صبح است و زمان جلسهها
وقت بحث و خوردن صبحانهها
بحث ماشین و فروش خانهها
وقت تعریف همه افسانهها
قصه دیو و لولو را هم بیار
موز و لیمو و هلو را هم بیار
بحث جلسه پیرو جلسات پیش
رفع عیب خودروی ما با پولیش
حاضرین جلسه هم همچون سریش
هی به هم میپیچن از پا تا به ریش
نقشههای پشت و رو را هم بیار
موز و لیمو و هلو را هم بیار
در هوای برف و سرمای زیاد
جلسههای ما شده هم ازدیاد
صبح در کانکس و فردا در ستاد
بهر گرما و فرار از گیر باد
شلغم داغ و لبو را هم بیار
موز و لیمو و هلو را هم بیار
وقت تابستان و در گرمای داغ
باز هم این جلسهها آمد سراغ
در هوای تازه پر عطر باغ
زیر آواز کبوتر یا کالغ
آب سرد آن سبو را هم بیار
موز و لیمو و هلو را هم بیار
نقشهها قوزی باال قوز دگر
حاصل این جلسه تا روز دگر
حاصلش تا چای لبسوز دگر
جمع ما یک جمع پیروز دگر
پاشو اکنون آن پتو را هم بیار
موز و لیمو و هلو را هم بیار
ارسالی مخاطب :ناصر خان آقایی


پیامک روز
پیامک 2000999
تلگرام 09354394576

هرچهمیخواهددلتنگتبگو!فقط...

کمیکروز

نوشتن «دارکـــوب» در پیامک فراموش نشود!

نتیجه برخورد اصولی روانشناسانه با بچههای امروزی!

کارتونیست :منصوره دهقانی

زنگ تفریح برای چه موجوداتی به صدا درمیآید؟
نیمکت :جادانشآموزی -جاساز همه چیز گرفته از لقمه نان و پنیر
تا انواع لوح فشرده و مجالت روز جهان -محل اختفای دانشآموز
ابتدایی در زنگهای تفریح
تخته ســیــاه  :حــمــام گـــچ -عــامــل نــیــمــی از آلــودگــیهــای
زیستمحیطی -شابلون ترسیم هیکل معلم
مبصر :مخابرات منطقه -صاحب ستون بدها و خوبها -مجهز به
اسلحه خطرناک ضربدر و ستاره و سنسور «برپا» و «برجا»
مسئول بوفه :الهه سیرکردن در ایران باستان -مالک واقعی
مدرسه -مخترع ساندویچ کالباس بدون کالباس
شاگرد اول :لوس ،ننر ،بچه مثبت -از منفورترین چهر ههای
مدرسه محسوب میشود -محبوب قلبها سر جلسه امتحان
بخاری :قاتل اهلی -باربیکیوی دانشآموز -همکار و همراه وزیر
اسبق آموزش و پرورش در زمینه ایجاد تناسب در تعداد معلم و
دانشآموز
زنگ تفریح :موعد رهاسازی دانشآموزان در طبیعت -آمیزهای
از هنر و صنعت وحشیبازی
ناظم :ناظر فیفا -صاحب جمله «آروم بدو کره خر» (رجوع کنید
به زنگ تفریح)
صندلی معلم :جااستادی -سطل زباله مخصوص پونز و آدامس
امتحان :پل صــراط -ژانــر وحشت -زمــان شکوفایی استعداد
نوشتن انشاهای تخیلی با موضوعاتی از قبیل «چطور برای بار سوم
پدربزرگمان را بکشیم؟»« ،بیماریهای العالج و موارد استفاده
آنها» و «آیا کتاب ریاضی همان پوشک برادر کوچکتر است؟»
دیوار دست شویی :کارگاه آموزش فحشهای روز کشور -دفتر
یادگاری دانشآموزان دبیرستان برای معشوق و البته تابلوی
انتقادها و پیشنهادها درباره نوع اداره مدرسه  .
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دارکــوب به بعضی ادارهه ــا که میرم،
کارمندهاشون انــگــار ارب ــاب هستن و ما
رعیتهاشون! یه چیزی درباره اینا کار کن.
جعفری

دارکـــوب :چشم ،البته کــار اونــا رو تایید
نمیکنیمولیباحقوقیکهبعضیکارمندان
و مدیران میگیرن ،انصافا ما کارمندشون
هم حساب نمیشیم!
چه خبر از کمپین صاحبخانه خوب؟
دارکوب :گویا دیگه همه صاحبخونهها خوب
شدن و مستاجرها بیخیال کمپین شدن!
دارکوب جان اوضاع جالبیه ،اجناس هم
گران میشوند و هم بیکیفیت!
دارکوب :خداییش کجاش جالبه؟!
آرزو به دلم موند یه بار راحت و صحیح
و بدون معطلی قبضم رو پیامکی پرداخت
کنم! دارکـــوب بــه مسئوالن بگو شما که
قبضهای کاغذی رو حذف میکنین ،قبلش
زیرساخت اش رو هم درست کنین.
دارکــوب :شاید اونقــدر باید این مسیر رو
طی کنیم تا زیرساخت اش خــود به خود
درست بشه!

