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تیتر روز

کارتون روز

روحانی:سال 97سالسختیبود،اماازاول 98آرامشیبر
مردمنازلشدکهپاداشصبرمردمبود

متخلفان:پسدیگهناچاریمدوربینهایثبت
تخلفروازریشهدربیاریم!

فال روز
ای صــاحــب فـــال ،از شکست نترس،
شکستکهترسنداره،نگاهکن...دیدی
شکست ،االن چسب میزنیم میشه مثل
روز اولش!

حضور در
اداره فقط
با این کت
و شلوارها
بالمانع
است!

دارکوب:جسارتنباشهها ولیبیشتربهش
میادجریمه نازلشدهباشهتاپاداش!
راهنماییورانندگیناجا:پوشاندنپالکخودروبیفایدهاست

راهکارهای شفافسازی برای جلوگیری از فساد اقتصادی!
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شعر روز
صرفهجویی به اتاقهای عمل
رسید!

تو که داری زحمت
میکشی جیبها رو
می دوزی ،یه وصله
هم به این بزن!
از این به بعد فقط با این
کت های شفاف باید
سر کار حاضر بشین!

رئیسسازمانحفاظتمحیطزیست:پروژهانتقالآبخزررا
سیاسینکنید

دلدرد کشته من را ،ای دکتران خدا را
پنسی که در شکم ماند ،خواهد شد آشکارا
بیدقتی که باشد هرلحظه در پزشکی
تا کی تحمل و صبر؟ تا کی توان مدارا؟
جاماندن وسیله یک سمت ماجرا بود
با پنس دستدوم باید چه کرد آیا؟
اینپنسماندهدرمن،ایکاشخوبونوبود
امروز دکترم گفت این بوده مال بابا!
گفتم که تیغ جراح از خواهرت نباشد؟
گفتا که بوده بهر زاییدن و دو ماما!
با این سرنگ کهنه درمان نمیشوم هیچ
اعضای پیکرم را دیگر بکن تو اهدا
دهبارمصرف از یک ابزار در پزشکی
با استریل کردن دارد بسی مزایا!
اینقدر صرفهجویی در صنعت پزشکی؟
بحران پنس و تیغ است یا باند و گاز آیا؟
کممصرفی همیشه خوب است ای مدیران
اما اگر در آب و در برق بود حتی...
بهار نژند


کاش یه راهکار هم برای
شفاف سازی پوست
ارائه بدن!

بذارینفقطمعضل زیستمحیطیشناختهبشه!
رئیساتاقبازرگانیتهران:بنزینگرانشود،تورمباال
نمیرود،باالهمبرودموقتیاست/اعتماد

یکنین!
موقتیهمنباشد،باالخرهبهشعادتم 
معاونوزیرراه:ثبتناممسکنملیبهزودیآغازمیشود

دارکوب:حدسبزنینبعداز«مهر»و«ملی»،
دولتبعدیاسممسکناشروچیمیذاره؟!

خوب زوم کن روش
ببینم چی به چیه!

روحانی:دولتدوازدهمکارآمدوقویاست

دارکوب :ماهمبهترینصفحهطنزدنیاهستیم!
کارتونیست :منصوره دهقانی



کله چغوکی

آق کمال به حمل و نقل عمومی احترام میگذارد!
آق کمال| همه کاره و هیچ کاره

وردار م ،گفت« :ای
عیال گفت وخه برم حرم .خواس ُتم ماشینه
ُ
تنبل! هرجا میخوای بری حتما باید با ماشین بری؟» مویم از
بدم میه ،تازه
خدا خواسته گف ُتم« :تو که ِمدنی چقدر از رانندگی ُ
با ای ترافیک و پیداکردن جاپارک و گیرونی شارژ پارکهای کنار
خیابون و ای بساطی که همی خیابو نهای تنگ ره باز نصفشه
بگیر م،
گیریفتن بری مسیر دوچرخهها ،بذار تاکسی اینترنتی
ُ
درم .»...عیال گوشی ره از دس ُتم گیریفت و گفت:
کد تخفیف هم ُ
«اونا هم بهصرفه نیستن ،تازه با کد تخفیفشون از قیمت قبل
گرونتر میشه!» گف ُتم« :پس کفش راحت بوپوش که پیاده برم».
عیال گفت« :حاال باز جو نگیردت! اونجوری شب میشه .با وسایل
حملونقل عمومی میریم که به ترافیک و محیطزیست هم کمک
کنیم ».رف ِتم سر خیابون ،نیمساعتی صبر کردم تا خط واحد آمد.
هم دره که زد دیدم ازبس تا ِخرتناق پر کرده کم مانده خود راننده
بیفته بیرون! طفلی اتوبوسه هم انگار مال نسل اول اتوبوسا بود،
ازبس قدیمی و زوار دررفته بود!
گف ُتم بیا پیاده ِبـ ِرم جای ایستگاه مترو .گفت« :اگه این مسیر تا
ایستگاه مترو رو پیاده بریم که فقط یک ایستگاه تا حرم میمونه
که اونم باید نفری  800تومن کارت بزنیم ،نمیصرفه!» یعنی مو با
بودم ،نمدنُم چرا
این عیال صرفهجو باید تا حاال صدبار حاجی شده ُ
پس هشتمان گروی نهمانه! گفت« :دیر شد ،با تاکسی بریم ولی
تو باید حساب کنی ها!» اِنا حاال خوب رفت! انگار اگه نمگفت مو
مدادم دست تو کیفش بکنه .جلوی اولین تاکسی ره گیریف ِتم
اجازه ُ
و سوار شدم .بماند که چقدر تو ترافیک ماندم و موقع پیاده شدن هم
پول خرد نداشتن بقیه کرایهمانه بدن و انگار اصال اسم کارتخوان
هم به گوششان نخورده بود! عوضش جاتان خالی زیارتش خیلی
چسبید .بعدش هم چون نصف شب شده بود ،چیزی گیرمان نیامد
و تا خانه پیاده گز کردم .ایم از احترام به حملونقل عمومی!

توئیت روز

ماجراهای نان اضافه!
ی مجبور شدیم اول
ی دو تا نون اضافه گرفتم ،از فرداش ه 
بچه که بودم یه بار اشتباه 
بیاتها رو بخوریم و اینطوری هفت سال نون تازه نخوردیم!
 کاش نصف اونقدری که نگران تناسب قد و وزنمون هستیم،
نگران تناسب حرف و عملمون بودیم!
طــرف میلیاردی وام گرفته ،بــدون ایــن که
ازش کپی شناسنامه هم بگیرن ،بعد ما واسه وام
ازدواجمــون اون قدر که رفته بودیم بانک ،اواخر
فکر کردن نقشه سرقت مسلحانه
داریم ،از حراست اومدن بردن
ما رو!
  رفتم پارک  4کیلومتر رو تو
 40دقیقه زدم و اومدم دوش گرفتم
و نشستم تا ته یخچال رو خوردم.
هیچجور ورزش نمیتونه برای
من مفید باشه!
 ولــــی زنـــدگـــی هــنــوز
زیباییهای خودش رو داره،
زیباییهایی مثل «خواب»!

  فرق من و بابام اینه که اون با ۹۵۰هزار تومان تونست خونه بخره ،من یه کاپشن!
یه زمانی هم میرسه مثل االن که سیب لبنانی و گوشت برزیلی تو بازار موجوده،
مثال خیار مریخی و گالبی اورانوسی میاد تو بازار .شکلهاشون فرق میکنه چون توی
گرانشهای متفاوت رشد کردن!
 یه مدت میرفتم کالس خط میخی ،اونجا اونقدر دست خط من خوب بود که هر
هفته زنگ میزدن مامانم برام جایزه بخره استاد بهم بده!
نمیدونم چرا تو آسانسور بعد وایستادن توی چند طبقه غر میزنین که تا پایین همه
طبقهها میخواد وایسه؟ اگه ناراحتی پیاده شو از پلهها برو خب!
 یه شبهایی انگار تا صبح یکی میشینه باال سرم با چکش میزنه تو سرم وگرنه این همه
سردرد منطقی نیست اول صبح.
 هوا یه جوریه که آدم نمیدونه بخوابه ،کار کنه ،بره زیر لحاف ،آب پرتقال بخوره ،بچره،
پرواز کنه ،باقالی قاتق بخوره ،چی کار کنه؟!
 من تنبل نیستم ،فقط تمام کارهای دنیا به نظرم ارزش انجام دادن ندارن.
شما توی مریخم بری هندزفری تو گوشت باشه یکی میاد میپرسه «:زحل چه جوری
باید برم؟»
  داشتیم تو پاساژ دور می زدیم  ،دیدیم مادر دختره چنان با مشت زد تو کمرش ،دختره
پشتک وارو از پله ها افتاد و با دماغ کف آسفالت کشیده شد ،بلند شد به مادره گفت:چرا
می زنی؟مادره گفت صد بار بهت گفتم قوز نکن!

ی است 
که
پاییز بهار 
تکلیفاشمعلومنیست
زهرا فرنیا| طنزپرداز

چندوقتیه که وارد پادشاه فصلها ،پاییز
شدیم و بهش خوشامد میگیم ،چون تحت
تاثیر رسانههای مجازی قــرار داریــم و فکر
میکنیم« ،آخه پاییزه! باید عاشق بشیم زیر
بارون و قدم بزنیم و فالن ».هیشکی نمیگه
اگــه عاشق نشدیم بــا حساسیت فصلی و
سرماخوردگیهای پیزوری اما فیلافکن
این فصل چیکار کنیم؟ آبریزش بینی من
به تنهایی مشکل بیآبی امسال باغچهمون
رو مرتفع کرده ،دارن جیرهبندیش میکنن،
دیگه بقیه که هیچی.
هیچکس بــراش ســوال نشده تــوی پادشاه
فصلها ،معضل این که از خونه میریم بیرون
بافتنی بپوشیم یا تابستونی رو چهجوری باید
حل کرد؟ ساعت  10میری بیرونُ ،مرداده،
ساعت چهار عصر بهمنه! برای من که خیلی
بهمدوفشناهمیتمیدموکالیهدستلباس
زمستونی /پاییزه دارم ،واقعا گیجکننده و
وقتگیره .باعث میشه تمرکزم از مسائل مهم
از بین بره .تازه بعد از باالپوش ،مشکل کفش
مطرحه .به هواشناسی که اعتباری نیست،
باید پول بدی به فالگیر و پیشگو ،نه برای این
که اول اسم شوهر آینده ات رو بگه! برای این
که ببینی بارون میاد یا نه .کفش میپوشی
آب میره توش ،بوت میپوشی از گرما پات
کپک میزنه.
خالصه من خواستار تغییر پادشاه فصلهام.
کاندیدای مناسب پیشنهادیم هم تابستونه.
بزرگوار گرمه ،توش میپزی ،اما تکلیف ات
باهاش مشخصه .عین بقیه فصلها دانشگاه
نــداری ،ته تهش اگه خیلی مسئله داشتی
با چی پوشیدن ،از خونه نمیری بیرون و
خالص!

عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس:

واردات قطعات خودرو در انحصار  ۶نفر است

از اون لحاظ

مسافر گرامی ؛ با چتر نجات بپر پایین
مهندس
این که هیچی
نداره ،چ 
یکارش کنم؟

ن حساب
هاش آپش
بقی
ید از اون
میشه ،با
ن بگیری!
آقایو

و
زیر
صنع

صفحــه۲
و ۳زندگـی سـ

ت

ام را بخوانیـد

کارتونیست :محمد بهادری

سالم خداقوت،خبر رسیده آزمایش تاکسی پرنده تو سنگاپور با موفقیت
انجام شده .شرکت «ولوکوپت ِر» آلمان بهعنوان سازنده این وسیله نقلیه
امیدواره شهرهای بسیار بزرگ کشورهای آسیایی با این محصول از شر
ترافیک راحت بشن .حاال درسته اونا همچین چیزی رو آزمایش کردن،
اما وضع ما هم زیاد بد نیست ،تاکسی اینترنتی میگیریم ،راننده زنگ
میزنه« :اگه میخواین اعتباری بدین لغو کنین ،اگه میشه بیاین سر دور
برگردون وگرنه لغو کنین ،اگه لغو نمیکنین خودم لغو کنم ».بعدش
پیام میاد که راننده رسید ،اما خبری نیست .زنگ می زنیم میگه «من
نزدیکم ،الکی زدم راننده رسید که شما عجله کنین ،خیلی هم ناراحتین
لغو کنین ».خالصه همهاش تو کار لغو هستن .البته به دالیلی هم حق
دارن؛ چون بعضی تاکسیهای اینترنتی پول راننده رو دو روز بعد میدن
تا راننده خرج نکنه و براش پسانداز بشه بتونه گوشت بخره .اما راننده
ترجیح میده پولش رو به موقع بگیره تا بتونه نون و برنج بخره ،در حالی
که گوشت بهتر از نونه و شرکت صالح راننده رو میخواد .اما راننده با
بهانه واهی که ماشینم خرابه باید تعمیر کنم ،پول بنزین ندارم و از این
حرفهای الکی به شرکت شک میکنه که بهخاطر سودبانکی یا دریافت
تسهیالت پول ها رو نگه داشته که خب قطع ًا اینطور نیست .در نهایت
امیدواریم از این تاکسی هواییها بیاد تو کشور ما .فوق فوقش راننده
تماس میگیره میگه تا سرکوه بیا که الزم نباشه من فرود بیام .بعدش که
سوار شدیم هم میگه اگه میخوای اعتباری بدی که همین االن با چتر
داش سامان
نجات بپر پایین.

با خانمان

ــرای آخرهفتــه
بســتهای ب
هــا کــه مطالعــه را
ویــژه آن
نداماوقتندارند
دوستدار

