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تیتر روز

سخنگوی کمیسیون اصل نود ۱۷ :هزار شاکی به دلیل
دریافت نکردن خودرو شکایت خود را ثبت کردهاند

7

نهاوندیان،معاونرئیسجمهور:شاخصهایاقتصادیمیگوید
ملتایرانکمکمدرحالبیرونآمدنازاینشرایطسختاست

فال روز
ای صاحب فال ،دوستان جدیدی وارد
زندگیات میشوند ،اگر حوصلهشان را
نداریچندتاازقبلیهارابالککن!

دارکوب :که وقتی خودروشون رو تحویل
بگیرن 170 ،هزار بار شکایت خواهند کرد!

شعر روز
سازمان بهزیستی :کمتر از  5درصد
متکدیان در شهرها نیازمند واقعی
هستند

نرخ جدید عوارض آزادراههای کشور اعالم شد

هرچی بیشتر ،بهتر!
وزیر نفت :تا وقتی سهمیهبندی انجام نشود ،مردم کارت
هوشمند سوخت را جدی نمیگیرند

دارکوب:یادتهدیدهایپدرهاافتادیمکه
میگنیاغذاتومیخورییامیدمبهگربهبخوره!
مجری برنامه تلویزیونی «گلبرگ» مدیرعامل تالیا شد

عمو پورنگ :حاال درسته موهامو رنگ
میکنم ولی دلیل نمیشه تجربههام رو نادیده
بگیرین!
رئیسفدراسیونفوتبال:ازنجابتویلموتسخجالتمیکشیم

دارکوب :چه عجب شما از یه چیزی خجالت
کشیدین!
وزیر کشور :انتخابات امسال صددرصد الکترونیکی
برگزار میشود

دارکوب :بعضی کاندیداها مراقب باشن که
برقش نگیردشون!


با خانمان

مادر دوم ما دهه شصتیها
مهدیسا صفریخواه| طنزپرداز

سوژه روز

گنج نهفته در دفترچه بیمه!
اولی :گزارش خرید و فروش دفترچه بیمه رو دیدین؟
دومی :یعنی برای اول مهر دفتر مشق تولید کردن که بیمه داره و اگه خطخطی بشه
خسارتش رو میدن؟
اولی :باز شروع شد! واضحترین حرف رو هم که بزنم ،باید شماها به سختترین زبان
ممکن تعبیرش کنین؟
سومی :اگه ما این حرفها رو نزنیم که چطوری ستونت رو پر میکنی؟ حاال جریانش
رو بگو چی بوده.
اولی :یه عده هستن که دفترچههای بیمه رو از صاحبانش به قیمت میلیونی میخرن و

توئیتروز

انرژی انفجاری مجری ها!
 طبیعت پشتتختخوابتون نیست که همه چی سریع تجزیه بشه ،زباله نریزید!
بعضی وقتها گوشی رو از دستتون خارج کنید ،بزنید تو شارژ ،حس عجیبیه!
اونی که دوستش داری ،با صدای خیار خوردنش هم مشکلی نداری ،ولی خدا
نکنه از یه نفر بدت بیاد ،صدای نفس کشیدنش هم رو اعصابته!
این مجریهای با انرژی اول صبح رادیو تو زندگی قبلیشون نیروگاه
هستهای بودن ،شک نکنید!
این مقدار اکتشافاتی که تو حموم به ذهن آدم
میرسه اگه توی دانشگاه هم به ذهنمون میرسید
االنمسیرتهران-مریختاکسیخطیداشت!
کاش زندگی ستینگ داشت میرفتی از رو «هارد»
میذاشتی رو «ایزی» و تا تهش میرفتی!
دوستانی که به مترجمی عالقه دارند میتونن یه کتاب
خارجی بردارن و اینکار رو تو خونه انجام بدن!
یه زوجــی رو میشناختم ،یکیشون همیشه عکس
م ـیذاشــت تــو شبکههای مــجــازی و بعد هــم بــا آ یدی
همسرش و از زبون همسرش برای خودش کامنتهای
عاشقانه میذاشت .از اون به بعد دیگه همه چی قابل
باور شد برام!

میدن به پزشکهایی که میشناسن توش داروهای کمیاب و گرون بنویسن ،بعد داروی
یارانهای رو میخرن و به قیمت آزاد میفروشن و میلیونی سود میکنن.
سومی :یعنی این داروهایی که مردم تو بازار آزاد میخرن ،همون دولتیهاست که حاال
خصوصی شده؟ پس داروهای خصولتی که میگن ،این ها هستن؟!
اولی :نکته جالبش اینه که ممکنه باز دارو رو به داروخونه دیگهای بفروشن و این چرخه
خرید با یارانه و فروش آزاد ادامه پیدا کنه و دولت برای یک دارو ،چند بار یارانه بده!
دومی :اون از یارانههای مفتی که دهکهای باالی جامعه میگیرن ،اینم از این .دیگه
اسم این پول یارانه نیست ،پول زورانه است!
داوود بیزاکودیل (داروفروش سریال هیوال) :اگه بخواین پا تو کفش ما بکنین ،میگم
بچهها کارتخوانهاشون رو قطع کنن ها ...تس تس تس (صدای خنده)!

کارتون روز

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

کارتونیست :حسین نقیب

پدر و مادر ما که بچه اول را میزاییدند ،تربیت بچه دوم تا دهم را
به اولی میسپردند ،یعنی میتوانستیم به بچهها به چشم رزومه
و سابقه کار بچه اول نگاه کنیم .آن زمانها با اینکه تعداد بچهها
بیشتر بود ،خانوادهها زباله کمتری تولید میکردند .پدر و مادرها
آنقدر لباس بچه اول را به دومی تا دهمی میپوشاندند که انگار
با چشم غیرمسلح چرخه برگشتش به زمین را میدیدی .بچههای
اول عالوه بر لباس ،کل سالیق خود در انتخاب آلبوم موسیقی تا نوع
غذا را هم به بقیه تحمیل میکردند .بزرگ کردن خواهر و برادرها
در خانوادهها یک صنعت رایج بود ،بچه اول با شعار همه برای یکی و
یکی برای همه ،کل پول تو جیبی آنها را به جیب میزد .البته حق
داشت ،اگر نرخ پرستار را با ضریب تورم آن سالها هم حساب کنیم
هر یک از خواهر و برادرها بهطور متوسط دو قرن و نیم سکوت و
پولتوجیبی به بچه اول بدهکارند .بچه اول بعد از ازدواج هم یکی از
خواهر و برادرهایش را بهعنوان سرجهاز با خود به خانه بخت میبرد
و همچنان دست از تربیتش برنمیداشت .اما االن از مرحله کاشت
تا داشت و برداشت بچه فقط پای خودت است ،چون عدهای شکر
خدا باکالس هستند و بهجای تمرکز روی تربیت بچه ،انرژیشان
را گذاشتهاند روی گند زدن به تربیت بچه .کافی است از بچهشان
ایــرادی بگیری ،اول خود بچه با گاز اشـکآور میزندت ،بعد پدر
و مادرش از تو به دیوان الهه شکایت میکنند ،بعد هم پدربزرگ و
مادربزرگشیکسریتحریمهاعلیهتوضعمیکنندوداراییهایت
راهمبلوکهمیکنند.حاالخوداینپدربزرگومادربزرگهافرقبچه
سوم و دهمشان را با رسم شکل هم نمیتوانستند توضیح بدهند،
چون کل دخترها را مریم و پسرها را کمال صدا میزدند ،اما تربیت
نوه را کنتراکت خودشان برداشتهاند.

تصویرساز :علی کاشی

فکر کنم یا
شاخصها رو
برعکس گرفتین
یا جهت بیرون
اومدن ما مردم رو
برعکس میگین؟!

یا رب روا شده که گدا معتبر شود؟
کار حسابی تازگیها بیثمر شود؟
اندازه یک بنز در جیبش نهفته بود
تحصیلکرده هم سوار گاو و خر شود
با اندکی پیله شود داراییاش فزون
مدرک به ماندن پیش کوزه مفتخر شود
از بهر دو زاری شده مویت سفید و کم
اموال او با نالههایش بیشتر شود
یکجا نشسته ،تو ولی سگدو بزن که چه؟
نصف حقوقت بعدها خرج کمر شود
دارایی دزد و گدا با هم شود رقیب
هرکس شریف و خوب باشد پرضرر شود
نانش میان روغن است و کار او درست
وضعیت تو باز عقرب در قمر شود
ایکاشمیشدجایخواندنسالهایسال
بهر چم و خمهای شان عمرم به سر شود
سحر بهجو


دارکوب چه خبر از اختالس جدید؟
دارکوب :االن یا االن؟!
ش بهحالشما دارکوبها کهگوشت
خو 
کیلویی ۱۰۰هزار تومنینمی خورید!
دارکــــوب :البته قیمتش بیشتر از این
حرفهاست ،ولی بازم توضیح میدم که من
فقط اسمم دارکوبه و مثل شما اگه دستم به
گوشت برسه ،میخورم!
آ قکمال؛ به غیر از دفتر روزنامهکجا
یتونم مالقاتت کنم؟
م 
آق کمال :دفتر شرک ُتم به اضافه هرجایی که
به صرف سور دعو ُتم کنن!
پنج ساله مــن و همسرم تــوی عقدیم
دارکوب ولی همسرم بهخاطر شرایط مالی
و شغلی اش نمیتونه حتی یه خونه فسقلی
اجــاره کنه که بریم سر زندگیمون .مقصر
زهرا .ف
کیه؟ 
دارکوب :مقصر منم که این حرفهای شما
رو درست و رسا به گوش اونایی که مسئولن و
میتونن کاری بکنن نمیرسونم!

