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خودروها و خانههای الکچری ممشول مالیات یمشوند

دارکوب :قربون دستتون که برای هر چیزی
یه برنامهای دارین!
به خاطر بنزین در صف نایستید ،سهمیهها نمیسوزند

کجای این خونه
و زندگی الکچریه؟

مردم:توصفنمیایستیم،توماشینمیشینیم!

فال روز
ای صــاحــب فـــال ،بـــرای جلوگیری از
سرماخوردگی و حفظ دمای بدن امروز
مایعات گرم زیاد بخور .البته به شرط این
که به سرویسها و امکانات بهداشتی
دسترسیداشتهباشیکهشرنشود!

خیلی ها
همینم
ندارن!

شعر روز
باشه!

برانکو :فدراسیون ایران من را سر کار گذاشت ،اما عمان نه
زیر
ن ،و
سیا
کربا

فدراسیون ایران :بعد از دو باخت که انداختنت
بیرون قدر سرکاریهای ما رو میدونی!

اقت

پزشکان تا  ۳۰بهمن ملزم به ثبت کارت خوان در سامانه
سازمان امور مالیاتی شدند

صاد

جاماندگان یارانه معیشتی :کاش ما هم
پزشک بودیم تا هی آخرین مهلتها رو برامون
تمدید میکردین!
مسافران سفرهای خارجی از این پس باید مالیات بدهند
کارتونیست :علی کاشی

مردم :کاش پسفردا بگن هرکی خواست بره
خارج قلکش رو هم باید تحویل بده!
تنهایکچهارمازامالکدولتیدارایسندمالکیتاست/ایرنا

دارکوب:بقیهاشروهممردمهدیهدادنبهشون؟!


از اون لحاظ

دوبارهطلوعخواهیمکرد
محمدعلی محمدپور| طنزپرداز

کیکهایآلودهوجایزهمیلیونیشبکهآیفیلم!
اولی:خبرخوششیریندارمبراتونکهبالبودهنتونبازیمیکنه!
دومی :نگو که میخوای خبر تمدید مهلت ثبتنام بسته معیشتی رو بدی که اگه صد سال
دیگههمتمدیدشکننبازمبهاوناییکهنخوان،نمیدن!
سومی:شایدهممیخوایخبرمسابقهشبکهآیفیلمروبدیکهبهپنجنفرجایزهدومیلیون
ریالیمیده!
دومی:مسخرهنکن،شبکهایکهپولندارهبرنامهجدیدبخرهیابسازهوهمشدستدومو
دستصدمکانالهایدیگهروپخشمیکنه،بودجهمسابقهاشهمفقطیکمیلیونتومن
میشهدیگه!
اولی :نخیر! خوشبختانه باخبر شدیم عوامل کیکهای آلوده به مواد دارویی که از سه ماه
پیشفکرمردمرودرگیرکردهبودن،دستگیرشدن.
سومی:چهعجببعدازمدتهایهخبرخوشدادی.کیابودن؟هدفشونچیبوده؟

کمیک روز

اولی :وزیر کشور گفته عدهای از افراد این کار رو بعد از خرید کیک انجام داده بودن ،برخی
هماونکارروبرایتفریحکردهبودن.
دومی:یعنیطرفمیرفتهکارتنیکیکوکلوچهوقرصمیخریدهویکییکیبازشونمیکرده
وتوشونقرصمیگذاشتهومیدادهبهفروشگاهها،فقطبرایاینکهتفریحکردهباشه؟
سومی:اینکهیهتفریحمعمولیه،بروتوشبکههایاجتماعیببینبچهپولدارهاچهتفریحاتی
که انجامنمیدنوخرجشهزاربرابراینچیزهاستو...
اولــی :از بحث منحرف نشیم ،به هرحال به خیر گذشته و کل قضیه سرکاری بــوده و
خوشبختانهمشکلخاصیهمپیشنیومده.
سومی :مشکل خاصتر از این که اعتماد مردم رو خدشهدار کردهبودن و فضای جامعه
ملتهبشدهبود؟
دومی:فضایجامعهکهزودبهزودعوضمیشه،ازبسکههرلحظهخبرهایجدیدیمنتشر
میشهواونخبرهایقبلییادمونمیره.فعالسرمنیکیگرمهبهمیزبانیتیمهایفوتبالو
مربیتیمملیتابازیهخبرجدیدبهمبدینکهایناروبشورهببره!

پیامک روز
پیامک 2000999
تلگرام 09354394576

نخستین پیوند رس انسان ات قبل از  2030انجام یمشود

کارتونیست :زهره اقطاعی

این روزها ،روزهای خاصی برای فوتبال کشورمان است .فدراسیون
پنج ستاره ما گویی که ستارههایش پشت ابر پنهان مانده باشند،
روزهای اندکی فرورفته در ظلمت را سپری میکند( .اون اندکی
رو گذاشتم که متهم به سیا هنمایی نشم!) البته میدانم ستاره
قاعدتا شبها درمیآید ولی این موضوع چیزی از تعبیر زیبایی که
به کار بردم کم نمیکند .شما ببین اصال داستایفسکی هم به این
خوبی میتوانست وضع موجود را توصیف کند؟ ظاهرا این روزها
فدراسیون حسابی شلوغپلوغ و پر از جلسه است چون قرار است
سرمربی تیم ملی مشخص شود .البته هم اکنون رئیس فدراسیون
نداریم و دوستان هر کدام یک گوشه کار را گرفتهاند و این گاری
را به سمت پایین هل میدهند .شنیده و دیده شده افراد مهمی به
فدراسیون رفتوآمد دارند .مثال علی دایی در این چند روز صبح
ساعت هشت میرود داخل فدراسیون و شب آخر شب در فدراسیون
را قفل میکند کلید را میگذارد زیر پادری .بعد وقتی خبرنگاران
ازش پرسیدهاند« :آیا شما قرار است سرمربی تیم ملی شوید؟» پاسخ
داده« :کسی با من درباره تیم ملی صحبتی نکرده است» .ببخشید
ببخشید پس شما هرروز میروید توی فدراسیون درباره «گرمایش
جهانی ،مشکالت فراروی بشر و نجات کواالها» حرف میزنید؟
البته یک احتمال هم این است که دایی میرود فدراسیون فقط آب
میخورد که این حالت هم کامال منطقی است.
اما بهاروند سرپرست فدراسیون گفته« :دایــی ،قلعهنویی و یک
مربی خارجی گزینههای ما هستند» .البته آن مربی خارجی را که
گفته ،خیلی جدی نگیرید .فقط این را گفته که یک کورسوی امید و
دلخوشی کوچکی برای آقایان زیدان و مورینیو و گواردیوال که هنوز
توی صف هستند باقی گذاشته باشد .ما که میدانیم آخرش علی
دایی سرمربی تیم ملی میشود .فقط منتظریم خبر رسمیاش را
مازیار ناظمی ،سخنگوی وزارت ورزش بدهد و بنویسد« :دوباره
طلوع خواهیم کرد» .بعد هم حمید استیلی الیک کند و ایموجی
عالمت پیروزی بگذارد .شما هم خسته نباشی آقای استیلی.

سوژه روز

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

در اداره گفتم آقای رئیس!
صندلی من شده مرطوب و خیس
ِ
گردن و کتف و کمردردیم ما
چون گلی پوسیده و زردیم ما
گفت باشه! میشود تعویض زود
میرسد یک بار از تبریز زود!
موی من شد مثل دندانم سفید
من ندیدم صندلیهای جدید!
یک شبی در پیش صاحبخانهام
گفتم از آلودگی دیوانهام
پلهها را میکنی قدری تمیز؟
سیمها را میبری توی پریز؟
گفت باشه! روی چشمانم ُگلم!
من خودم پاکیزه مثل سنبلم!
الغرض طی شد سه سال و تا االن
هیچ تغییری نداده در مکان!
آمدم روزی به پیش یک رفیق
گفتم ای همراهم از عهد عتیق!
تو خودت از حال و روزم آگهی
آن طلبهایی که دارم میدهی؟
گفت باشه! اول بهمن که شد
میدهم کل بدهکاری خود
حال یک سالی گذشت و همچنان
او نداده دست بنده یک تومان!
ما ُپریم از «باشه»های سرسری
اینوری هستیم و گوییم آنوری!
باشه فردا ،باشه حتما ،باشه چشم
باشههایی که کند ایجاد خشم
«باشه گفتن» را کمی کمکن عزیز
یا اگر گفتی عمل هم کن ،پلیز!
امیرحسین خوش حال


دارکوب جان ،من تمام روزنامه خراسان
را از اول سال تا امروز ،ماه به ماه آرشیو کردم.
نظرت چیه آخر سال کل صفحه دارکــوب در
سال 98رابهنمایشبگذاریم؟
دارکوب:فکرخوبیه،قبلازآخرسالیهعکس
قشنگازصفحههابگیرینوبرامونبفرستینتا
بهامیدخدابااسمخودتونچاپکنیم.
درمطلبطنزغذادادنبهبچه،خیلیزشته
که نویسنده از واژه اسگل استفاده کرده .اونم
یکنویسندهخانومبرایمطلبیکروزنامهکه
خوانندههایزیادیداره.
دارکــوب :با تشکر از توجه شما ،این کلمه در
کاربرد عامیانه به معنی گیج و منگ بــودن و
سرکارگذاشتناستفادهمیشهکهطبیعتامعنی
بدینیست،مخصوصادریکمتنطنز.بازهم
ممنونازاظهارنظرتون.
دارکوب جان تو روسیه به هرخانوادهای
کهسال ۲۰۲۰بچهبهدنیابیارن۱۰۶میلیون
پولمیدن،بعداینجایارانهماروقطعمیکنن!
دارکوب :این که خوبه ،نشون میده وضعمون
ازروسهاچقدربهتره!
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