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نظرسنجی مرکز افکارسنجی دانشجویان: 67 درصد مردم 
خواستار حذف یارانه ثروتمندان هستند

دارکوب: یعنی 33 درصد دیگه مردم ثروتمند 
هستن  و خودمون خبر نداریم؟!

انصاری فرد، مدیرعامل پرسپولیس: جای حل اختالف ما و 
برانکو، فیفا نیست

میریم لمکده به صرف دیزی و دوغ کدورت ها رو 
برطرف می کنیم، فیفا سوسول بازیه!

رئیس اتحادیه مشاوران امالک: اعضای اتحادیه اجازه انعقاد 
قرارداد اجاره روزانه و ساعتی را ندارند

دارکوب: چرا؟ شاید یکی فقط نصف روز یا دو 
ساعت بی خونه است و بعدش خونه دار میشه!

امتناع صدا و سیما از پخش جوابیه دولت به اتهامات مطرح 
شده، غیرقانونی است / برنا

صدا و سیما: نه که خیلی بودجه میده بهمون، 
توقع داره جوابیه اش رو هم پخش کنیم؟!

»ستایش« ۵۸ درصد مخاطب دارد/ مهر

بدون احتساب اونایی که خواب شون برده و 
کنترل تلویزیون  شون خرابه و... یا با همونا؟!

۵7 نماینده مجلس طرح داده اند آموزش زبان  انگلیسی از برنامه 
مــدارس حذف و اختیاری شود و دانــش آمــوزان برای یادگیری به 
آموزشگاه های آزاد مراجعه کنند. این بار هم مثل بقیه طرح های 
عزیزان دل مجلسی، کامال با آن موافق هستیم و به دالیل زیر از آن 
حمایت می کنیم. اول این که این همه سال بهمان زبان انگلیسی یاد 
دادند، چه شد؟ مطمئنم نصف به عالوه یک نفرمان اوج خالقیت اش 
در زبان، نوشتن نام و فامیل مان باشد که اگر به »ی« ختم شود هم آن را 
با »Y« می نویسیم و در نهایت بتوانیم یک »ایت ایز عه ویندوز« بنویسیم، 
آن هم چون روی سیستم مان ویندوز نصب است! از اشتیاق جوانان 
تحصیل کرده به پیدا کردن زیرنویس فیلم و سریال های روز دنیا 
هم می توان فهمید که کجای کار هستیم! یا وقتی چهار تا گردشگر 
خارجی می بینیم در حد »هلو مستر هاواریو، هوا گرم« می شویم یا وقتی 
دوست مان در اینستا بالک می شود برایش کامنت انگلیسی در حد 
»ای بی سی دی« و »اوکی« می نویسیم! ما که نه، حتی رسانه ای هامان 
مانند استاد جواد خیابانی هم نهایت مهارتش »وای یور تیم وردکاپ نو« 
است! از این باالتر، حتی بعضی مسئوالن هم در مجامع بین المللی اگر 
متن شان را به پینگلیش ننوشته باشند، در حد »وان دقیقه« و »یس« و 
نهایتا با لبخند سر و ته مصاحبه را هم می آورند. همه نشان می دهد که 

این همه سال زبان انگلیسی خواندیم، کال هیچی به هیچی!
از دیگر سو به اعتقاد این نمایندگان، دانش آموزانی که عالقه ای به 
تحصیل در دانشگاه ندارند، اجبار در آموزش زبان انگلیسی می تواند 
در ضعف تحصیل شان تاثیر بگذارد که خب اصال پیشنهاد می کنیم 
هرکه نمی خواهد دانشگاه برود، کال مدرسه نرود و هیچی یاد نگیرد 
که در ضعف تحصیلش اثری نداشته باشد. طرف دیگر آموزشگاه های 
زبان هستند که مثل ناشران کتاب های کمک آموزشی باالخره آن ها 
هم باید نان دربیاورند و اگر قرار باشد همه چیز را در مدارس یاد بگیریم، 
نان آن طفلکی ها آجر می شود. پس کال مدارس را تعطیل کنیم و همه 

برویم آموزشگاه های آزاد و خالص!

تاثیر منفی مدرسه بر ضعف تحصیلی

تیتر روز

علیرضا کاردار|  طنزپرداز

شعر روز

ای صاحب فال، در شغلت انگیزه جدیدی 
پیدا می کنی، قدرش را بدان. یا تشویق 
یا مرخصی، یا حتی اضافه شدن دو هزار 

تومن به حقوقت!

فال روز

پیامک روز

پیامک 2000999 
تلگرام 09354394576

هرچه می خواهد دل تنگت بگو! فقط... 

نوشتن »دارکــوب« در پیامک فراموش نشود!

  دارکوب عزیز؛ با علم  این که   کیسه های 
 پالستیکی   تا صد ســال  طــول  می کشد در 
ــاز تولید   ــود،  پــس  چــرا ب طبیعت  تجزیه  ش

می شود؟
دارکوب: چون ما و شما از سود این صنعت 

غافلیم!
ــوض کـــاغـــذی، تکلیف  ــب ــا حـــذف ق   ب
که  اونــایــی  تکلیف  و  چیه؟  مستاجرها  ما 
ــوض مـــی کـــنـــن؟ یا  ــ ــون رو ع ــاره شـ ــمـ شـ
سالمندانی که کار با این روش پرداخت رو 

بلد نیستن؟
دارکــوب: حاال کم کم مشکالت دیگه اش 
هم درمیاد که خب مسئوالن قطعا یک فکری 

براش خواهند کرد!
  دارکوب چه جوری به مخابرات و شرکت 
گاز و برق و... بفهمونیم ما قبض ها رو دادیم 
و الزم نیست این همه بهمون پیغام و پسغام 

بدن! 
لشکری، مشهد  
دارکوب: پرداخت قبض بهانه است، شاید 
می خوان صداتون رو بشنون و حال تون رو 

بپرسن که هی زنگ می زنن!
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کارتون روزتوئیت روز

سوژه روز

اولی: شنیدی رئیس فیفا نامه زده به فدراسیون و تشکر کرده از حضور بانوان در ورزشگاه؟
سومی: این که چیزی نیست، تازه رئیس فدراسیون هم جوابش رو داده و پول بلوکه شده 

فدراسیون رو درخواست کرده.
دومی: یه لحظه وایستین، بابا منو با خبرهاتون بمبارون کردین. اجازه بدین یکی یکی 

جواب تون رو بدم. اولی جان خبرت رو نشنیده بودم. سومی خبر تو رو هم نشنیده بودم.
سومی: بزرگوار عصر فناوری اطالعاته و سرعت خبرها زیاده یه کم سرعتت رو ببر باال 

دیگه تو هم.
دومی: خب حاال! من می گم رئیس فدراسیون می ذاشت کمی از نامه تشکر بگذره بعد این 
جوری می گفت. زشت نباشه این جوری، یه موقع فکر نکنه به خاطر پس گرفتن  پول ها، 

خانم ها رو راه دادیم.
اولی: به نظر من که زشت نیست، حق مونه. شما می دونین از دستمزد ویلموتس تا 
حاال یه ریال هم پرداخت نشده؟ نه می دونستین االن ویلموتس داره از جیب یه پولی 

هم می ذاره؟
دومی: واقعا؟ اگه االن کی روش بود که بابت این اتفاق همه رو کروکودیل و روباه و میمون 

خطاب می کرد. این بنده خدا چه باشخصیته هیچی نمی گه.
سومی: حاال صبر هرکسی هم تا یه جایی ادامه پیدا می کنه. االن رئیس فدراسیون به 
جای تشکر از صبوری ویلموتس باید فکری واسه پرداخت حقوقش کنه تا به گلزنی هامون 

همین طور ادامه بدیم.
دومی: خب. دیگه خبر جدید چی دارین؟

ویلموتس: هی ِسِکند! )دومی( ۵00 داری کنی کارد به کارد؟

پول ویلموتس رو بدین!

هک اینستا با ژله!
      تحقیق کردم 90 درصد اینایی که تو اینستا می گن پیج قبلیم هک شده دروغ 

می گن، پسورد یادشون رفته!
     هیچ وقت نفهمیدم چرا اون زرشک پلو با مرغ و ساالد سس مایونزی های مامان ها 

توی مهمونی ها با روزهای عادی زمین تا آسمون فرق داره؟!
       استاد اومده تو کالس می گه من ترم قبل تو این درس چند نفر رو انداختم، بنده خدا 
هنوز نمی دونه وقتی می خوایم درس برداریم اول چند روز درباره استادش مطالعه و 

تحقیق می کنیم، دیگه به ما که دروغ نگو!
     کوهنورد به اونی میگن که کم کمش دماوند رو فتح کرده باشه، نه تو که چهارتا تپه 

رو باال می ری که تخم مرغ و سوسیس بزنی با بربری!
       تازگیا تو فامیل ما این قدر کسی ازدواج نمی کنه که 
خودمون سالی دو بار باقالی پلو با ژله می خوریم تا کمبود 

عروسی مون جبران بشه!
      یکی از حسرت های حاملگی اینه که وقتی بچه بهت 
لگد می زنه تو از نظر فیزیکی توانایی نــداری در جواب 

بهش لگد بزنی!
        بدبختی یعنی این که شب بابات بهت بگه زودتر بخواب 
فردا صبح باید پاشی بری نون بگیری و خوشبختی یعنی مادرت 

بیاد بگه نمی خواد، تو فریزر نون داریم!

فقط عکس گرفت!

با پاکت سیگار؛ فقط عکس گرفت
با ساعت دیوار؛ فقط عکس گرفت

چون بود به فکر ژست روشن فکری
با کاغذ و خودکار؛ فقط عکس گرفت
می خواست که یک کار جدیدی بکند

با مردم بیکار؛ فقط عکس گرفت
تا پز بدهد عاشق ساز و هنر است
با کاور گیتار؛ فقط عکس گرفت

کش بست به موی و رفت پیرایشگاه
با قیچی و سشوار؛ فقط عکس گرفت

می خواست که عکس پیج او خاص شود
با خشتک شلوار؛ فقط عکس گرفت

داماد چو از خرج عروسی ترسید
با سردِر تاالر فقط عکس گرفت

چون پرسنلش رئیس بیمارستان
با بیمه بیمار فقط عکس گرفت
دارا شد و از بهر نمایشگاهش

با مردم نادار فقط عکس گرفت!
چون هیچ کسی نبود در اطرافش

با آینه ناچار فقط عکس گرفت!
امیرحسین خوش حال  

هشدار برای بارش های جدید در 
کنار خرابی های بارش های قبل...

 رئیس کل ابنک مرکزی: 

دی روزنامه 

 حاال که دارین 
رشد می کنین، 

اگه دست ما رو هم 
بگیرین بد نیست!
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