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ایصاحبفال،درشغلتانگیزهجدیدی
پیدا میکنی ،قدرش را بدان .یا تشویق
یا مرخصی ،یا حتی اضافه شدن دو هزار
تومنبهحقوقت!

داشته

نظرسنجیمرکزافکارسنجیدانشجویان 67:درصدمردم
خواستارحذفیارانهثروتمندانهستند

فال روز

دارکوب:یعنی 33درصددیگهمردمثروتمند
هستن وخودمونخبرنداریم؟!
انصاریفرد،مدیرعاملپرسپولیس:جایحلاختالفماو
برانکو،فیفانیست

میریملمکدهبهصرفدیزیودوغکدورتهارو
برطرفمیکنیم،فیفاسوسولبازیه!

همتی

است

شعر روز
فقط عکس گرفت!

حاال که دارین
رشد میکنین،
اگه دست ما رو هم
بگیرین بد نیست!

رئیساتحادیهمشاورانامالک:اعضایاتحادیهاجازهانعقاد
قرارداداجارهروزانهوساعتیراندارند

دارکوب:چرا؟شایدیکیفقطنصفروزیادو
ساعتبیخونهاستوبعدشخونهدارمیشه!
امتناعصداوسیماازپخشجوابیهدولتبهاتهاماتمطرح
شده،غیرقانونیاست/برنا

کارتونیست :مسعود ماهینی

صداوسیما:نهکهخیلیبودجهمیدهبهمون،
توقعدارهجوابیهاشروهمپخشکنیم؟!
«ستایش» ۵۸درصدمخاطبدارد/مهر

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


دی روزنامه

تاثیرمنفیمدرسهبرضعفتحصیلی
علیرضا کاردار| طنزپرداز

سوژه روز

پول ویلموتس رو بدین!
اولی:شنیدیرئیسفیفانامهزدهبهفدراسیونوتشکرکردهازحضوربانواندرورزشگاه؟
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 یکییکی
جوابتون رو بدم .اولی جان خبرت رو نشنیده بودم .سومی خبر تو رو هم نشنیده بودم.
سومی :بزرگوار عصر فناوری اطالعاته و سرعت خبرها زیاده یهکم سرعتت رو ببر باال
دیگه تو هم.
دومی:خبحاال!منمیگمرئیسفدراسیونمیذاشتکمیازنامهتشکربگذرهبعداین
ن پولها،
جوری میگفت .زشت نباشه این جوری ،یه موقع فکر نکنه به خاطر پس گرفت 

توئیتروز

هک اینستا با ژله!
تحقیق کردم  90درصد اینایی که تو اینستا میگن پیج قبلیم هک شده دروغ
میگن ،پسورد یادشون رفته!
 هیچوقت نفهمیدم چرا اون زرشک پلو با مرغ و ساالد سس مایونزیهای مامانها
توی مهمونیها با روزهای عادی زمین تا آسمون فرق داره؟!
 استاد اومده تو کالس میگه من ترم قبل تو این درس چند نفر رو انداختم ،بنده خدا
هنوز نمیدونه وقتی میخوایم درس برداریم اول چند روز درباره استادش مطالعه و
تحقیق میکنیم ،دیگه به ما که دروغ نگو!
 کوهنورد به اونی میگن که کمکمش دماوند رو فتح کرده باشه ،نه تو که چهارتا تپه
رو باال میری که تخم مرغ و سوسیس بزنی با بربری!
 تازگیا تو فامیل ما اینقدر کسی ازدواج نمیکنه که
خودمون سالی دو بار باقالی پلو با ژله میخوریم تا کمبود
عروسیمون جبران بشه!
 یکی از حسرتهای حاملگی اینه که وقتی بچه بهت
لگد می زنه تو از نظر فیزیکی توانایی نــداری در جواب
بهش لگد بزنی!
بدبختی یعنی اینکه شب بابات بهت بگه زودتر بخواب
فردا صبح باید پاشی بری نون بگیری و خوشبختی یعنی مادرت
بیاد بگه نمیخواد ،تو فریزر نون داریم!

خانمها رو راه دادیم.
اولی :به نظر من که زشت نیست ،حقمونه .شما میدونین از دستمزد ویلموتس تا
حاال یه ریال هم پرداخت نشده؟ نه میدونستین االن ویلموتس داره از جیب یه پولی
هم میذاره؟
دومی :واقعا؟ اگه االن کیروش بود که بابت این اتفاق همه رو کروکودیل و روباه و میمون
خطاب میکرد .این بنده خدا چه باشخصیته هیچی نمیگه.
سومی :حاال صبر هرکسی هم تا یه جایی ادامه پیدا میکنه .االن رئیس فدراسیون به
جای تشکر از صبوری ویلموتس باید فکری واسه پرداخت حقوقش کنه تا به گلزنیهامون
همین طور ادامه بدیم.
دومی :خب .دیگه خبر جدید چی دارین؟
ویلموتس :هی ِس ِکند! (دومی)  500داری کنی کارد به کارد؟

پیامک روز
پیامک 2000999
تلگرام 09354394576
هرچه می خواهد دل تنگت بگو! فقط...

نوشتن «دارکــوب» در پیامک فراموش نشود!

کارتون روز

هشدار برای بارشهای جدید در
کنار خرابیهای بارشهای قبل...

کارتونیست :حسین نقیب

 ۵۷نماینده مجلس طرح دادهاند آموزش زبان انگلیسی از برنامه
مــدارس حذف و اختیاری شود و دانـشآمــوزان برای یادگیری به
آموزشگاههای آزاد مراجعه کنند .این بار هم مثل بقیه طرحهای
عزیزان دل مجلسی ،کامال با آن موافق هستیم و به دالیل زیر از آن
حمایتمیکنیم.اولاینکهاینهمهسالبهمانزبانانگلیسییاد
دادند،چهشد؟مطمئنمنصفبهعالوهیکنفرماناوجخالقیتاش
درزبان،نوشتنناموفامیلمانباشدکهاگربه«ی»ختمشودهمآنرا
با«»Yمینویسیمودرنهایتبتوانیمیک«ایتایزعهویندوز»بنویسیم،
آن هم چون روی سیستممان ویندوز نصب است! از اشتیاق جوانان
تحصیل کرده به پیدا کردن زیرنویس فیلم و سریالهای روز دنیا
هم میتوان فهمید که کجای کار هستیم! یا وقتی چهار تا گردشگر
خارجیمیبینیمدرحد«هلومسترهاواریو،هواگرم»میشویمیاوقتی
دوستمان در اینستا بالک میشود برایش کامنت انگلیسی در حد
«ایبیسیدی»و«اوکی»مینویسیم!ماکهنه،حتیرسانهایهامان
ماننداستادجوادخیابانیهمنهایتمهارتش«واییورتیموردکاپنو»
است!ازاینباالتر،حتیبعضیمسئوالنهمدرمجامعبینالمللیاگر
متنشانرابهپینگلیشننوشتهباشند،درحد«واندقیقه»و«یس»و
نهایتابالبخندسروتهمصاحبهراهممیآورند.همهنشانمیدهدکه
اینهمهسالزبانانگلیسیخواندیم،کالهیچیبههیچی!
از دیگر سو به اعتقاد این نمایندگان ،دانشآموزانی که عالقهای به
تحصیلدردانشگاهندارند،اجباردرآموزشزبانانگلیسیمیتواند
در ضعف تحصیلشان تاثیر بگذارد که خب اصال پیشنهاد میکنیم
هرکهنمیخواهددانشگاهبرود،کالمدرسهنرودوهیچییادنگیرد
کهدرضعفتحصیلشاثرینداشتهباشد.طرفدیگرآموزشگاههای
زبانهستندکهمثلناشرانکتابهایکمکآموزشیباالخرهآنها
همبایدناندربیاورندواگرقرارباشدهمهچیزرادرمدارسیادبگیریم،
نانآنطفلکیهاآجرمیشود.پسکالمدارسراتعطیلکنیموهمه
برویمآموزشگاههایآزادوخالص!

با پاکت سیگار؛ فقط عکس گرفت
با ساعت دیوار؛ فقط عکس گرفت
چون بود به فکر ژست روشنفکری
با کاغذ و خودکار؛ فقط عکس گرفت
میخواست 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
میخواست که عکس پیج او خاص شود
با خشتک شلوار؛ فقط عکس گرفت
داماد چو از خرج عروسی ترسید
با سرد ِر 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 هیچکسی نبود در اطرافش
با آینه ناچار فقط عکس گرفت!
امیرحسین خوش حال


دارکوبعزیز؛ با علماین کهکیسههای
پالستیکیتا صد ســالطــولمیکشد در
طبیعتتجزیهشــود ،پـس چــرا بــاز تولید
میشود؟
دارکوب :چون ما و شما از سود این صنعت
غافلیم!
بــا حـــذف قــبــوض ک ــاغ ــذی ،تکلیف
ما مستاجرها چیه؟ و تکلیف اونــایــی که
شـــمـــار هشـــون رو عــــوض مــیک ــن ــن؟ یا
سالمندانی که کار با این روش پرداخت رو
بلد نیستن؟
دارکــوب :حاال کمکم مشکالت دیگهاش
هم درمیاد که خب مسئوالن قطعا یک فکری
براش خواهند کرد!
دارکوب چه جوری به مخابرات و شرکت
گاز و برق و ...بفهمونیم ما قبضها رو دادیم
و الزم نیست اینهمه بهمون پیغام و پسغام
بدن!
لشکری ،مشهد

دارکوب :پرداخت قبض بهانه است ،شاید
میخوان صداتون رو بشنون و حالتون رو
بپرسن که هی زنگ میزنن!

