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تیتر روز

محمود صادقی ،نماینده مجلس ۱۰۰ :نفر از آقازادهها با
رانت بورسیه تحصیلی گرفتند

دارکوب :حاال که چندتا آقازاده هم دنبال
ادامه تحصیل هستن باز ایراد بگیرین .خوبه
برن تو کار اختالس؟!

جهانگیری:
پولدارها برای
مستضعفان
هزینه کنند

باید براشون
هزینه کنی!

7
فال روز

دارم هزینه روحی
میکنم ،نمیبینین
چقدر غصه میخورم
براشون؟

ای صــاحــب فـــال ،بــا ســرعــت خــوبــی به
سوی هدفت پیش م ـیروی ولی مراقب
دستاندازهاوچالههاوپیچهاو...باش!

شعر روز

(ایسنا)

با وام مسکن میتوان  ۱۲متر خانه
خرید  /ایسنا

سقفهربارسوختگیریباکارتبنزینجایگاه۲۰لیترشد

رانندگان:البدفرداهرکیکارتسوخت
نداشتیهبنزینیهمبایددستیبدهبهپمپها!
علیفر،گزارشگرفوتبال:برایجامعهرسانهایمتاسفم!

بینندگان عزیز :دقیقا مثل ما!
سهیالجلودارزاده:باکارنامهضعیفاصالحطلباندرمجلس
ودولت،بعیداستبتواندوبارهازمردمرایگرفت

مردم:نفرمایین،شماراهرایگرفتنروبلدین!
توقفتولیدخودروهایغیراستانداردازدوشنبهآینده
تصویرساز :علی کاشی

دارکوب:کاشایندوشنبهمثلشنبهایکه
منتظریمبرسهتاورزشروشروعکنیمنباشه!
قهریکنمایندهبرسرمیکروفن!

دارکوب:شیفتگیخدمتبهملتتومجلس
موجمیزنه!


از اون لحاظ

خودت باش نماینده
محمدعلی محمدپور| طنزپرداز

سوژه روز

تو برو شکایت کن ،پز بده ،هزینههاش با ما!
دومی:جریاندادگاه CASوحکماستقاللوپرسپولیسچیه،ازبسهمهمتعصبانهحرف
میزنننفهمیدمچیشده.
اولی:دوفصلپیشپرسپولیسقهرمانلیگبرترشدواستقاللقهرمانجامحذفی،بازی
سوپرجام باید بین این دو رقیب برگزار میشد که استقاللیها تو این دیدار حاضر نشدن و
کمیتهانضباطیرایبهقهرمانیتیمپرسپولیسداد.بعدشمدیریتاستقاللکهاینرای
روقبولنداشتبهدادگاهعالیورزشکهتوسوئیسهشکایتکرد.
سومی:چهحوصلهایدارناینا،فکرکننفوتبالهمجزئیازخطایداوریهوبیخیالبشن
بچسبنبهبازیهاشون.حاالحکمشچیشد؟
اولی:برد 3برصفرپرسپولیسوجامروهمکهقبالدادهبودنبهشون.

توئیتروز

اعتراف گیری با قاشق و چنگال یکبار مصرف!
  خدابیامرز پدربزرگم همیشه توصیه میکرد هیچوقت امیدتون رو از دست ندید،
باالخره یه بدبخت امیدوار خیلی بهتر از یه بدبخت ناامیده!
«اگه راستشو بگی کاریت ندارم» چیست؟ بهترین و قشنگترین روش اعترافگیری
مادران ،البته در بیشتر موارد فرد اعترافکننده از چند ناحیه آسیب میبیند!
  از 90درصد ایرانیها بپرسی چه غذایی دوست داری میگن قرمه سبزی .بعد بگی
شام عروسی دوست داری چه غذایی بخوری؟ میگه چلوکباب ،چلوگوشت!
 اگه تا به حال با قاشق و چنگال یکبار مصرف جوجهکباب نخوردین با من حرف از
ریسکپذیری نزنین!
  جاهایی که به نفع مامان بابامه من خرس گندهام
که  26سالشه ،جاهایی که به نفعشون نیست26 ،
سال که سنی نیست ،بچهای هنوزم!
  خرید اینترنتی خوبیش اینه هی طرف نمیاد بهت
بگه «اینو که برای داداشــم بردم عالیه»« ،اون یکی رو
میبینی؟ اصال گذاشتم تو ویترین دلم نمیاد بفروشم
ولی چون شما هستی حاضرم از تن مانکن هم درش
بیارم» بابا ولمون کن!
  اگه هر آلمانی حداقل یه بار تو اتوبانهای آلمان
خالف کرده باشه هم باز قسمتهای «هشدار برای
کبری »۱۱نباید اینقدر میشد!

دومی:بگوچراپرسپولیسیهااینقدرخوشحالن،جامگرفتن.چقدرخرجداشتهبراشون؟
اولی:میگنکههزینهاشباتیمیکهشکایتکردهیعنیاستقاللهوحدود ۶۴هزارفرانک
سوئیس،معادل ۷۵۵میلیونتومانشده.
سومی :اوه! تو این شرایط بد با این هزینه که از جیب ما شده میتونستن یک قسط
بازیکنانشونروبدن.
اولی :البته این هزینه برای دوستان چیزی نیست ،یه نامه میزنن و از دولت میگیرن ولی
هزینههایتیمداریخیلیباالترازاینحرفهاست.غرضکلکلوروکمکنیبودکهاونم
حاصلنشد!
مسترهزینه:داداشیهاوآجیهایگلم،اگهمیخواینهزینههایتیممحبوبتونهمش
بامنباشه،ازصفحهدوستعزیزممسترتبرکهتوکارپاکسازیپوستوموستوترانسفرت
بازیکنبهتیمهایخارجیهدیدنکنین.

کارتون روز
در حاشیه افشای اطالعات دادگاه متهمان مالی که بدون حتی یک برگ
کپی شناسنامه ،وامهای میلیاردی گرفتند و بردند!

کارتونیست :حسین نقیب

بهتازگی شاهد بودیم نماینده محترم قصرشیرین بابت این که با
همکارانش کار خوبی را انجام داده بودند از خودش و همکارانش
هنگاممصاحبهتشکرکرد.البتهایشانبعداتوضیحدادکهایناتفاق
یکتپقگفتاریبودهولیبهنظرمااتفاقاخیلیهمکاربهجاییبود.
شما ببینید یک متن معروفی هست در اینستاگرام که حتما زیاد
دیدهاید«:آدمبایدگاهیخودشرابردارد،ببردیکگوشهای،دست
بیندازددورگردنخودش،خودشراببوسدوباخودشآشتیکند»
خوب است نماینده مذکور هم اول صبح این متن را توی صفحهاش
میگذاشت و بعد خودش را برمیداشت میبرد مشکالت مردم را
حل میکرد ،در نهایت هم دست در گردن خودش میانداخت و از
خودشتشکرمیکرد.بهنظرمانمایندههابایدبیشازاینهاخودشان
رادوستداشتهباشند.واقعااالنجایدوتاکتابدربازارنشرخالی
است،یکی«خودتباشنماینده»ویکیهم«شرمندهنباشنماینده»
که پس از کتابهای «خودت باش دختر» خیلی کمبودشان حس
میشود .پیش از این هم مسئوالنی داشتیم که کلی خدمت خوب
میکردند و ناگهان خودشان را با یک جایزه یا تسهیالت غافلگیر
میکردند .مثال شهرداری داشتیم که وقتی از خدمات خودش
احساس رضایت شدید میکرد نامه میزد و برای خودش پاداش
رد میکرد یا حتی چند بار برای خودش نامه زده بود که یک واحد
آپارتمانبهخودشاعطاکندولیهیخودشمخالفتمیکردتااین
کهوقتیپافشاریواصرارخودشرادیداشکتویچشمهایشجمع
شدوسرانجامبااعطاییکواحدآپارتمانبهخودشموافقتکرد.ما
از نمایندهها هم میخواهیم بیشتر از اینها قدر خودشان را بدانند.
همچنین برای این که خدمترسانی آنها بیشتر نصیبمان شود
اینروزهاخدماتشانرامدامتویچشموچارماکنندتاماهماندازه
خودشاندوستشانداشتهباشیموبرویمبهشانبازرایبدهیم!

جانمی جان صاحب النه شدم
خانهام پیلهست و پروانه شدم
دست و پایم را گذارم پشت در
بلکه مازاد است قدری گوش و سر
دخترم هم بینیاش بیرون زند
پوشک نوزاد من روی سند
همسرم هم گر کشد کمتر نفس
جای خانه هم بیاید خوب و بس
میهمان ممنوع باشد پیش ما
چون که غیر از جا ،کم است اینجا هوا
ایستاده بوده اینجا خواب ما
نوبتی باشد نشستن از قضا
وام مسکن واقعا متشکریم
دست را کندیم ،اما چاکریم
گرچه جای سوزنی خالی نبود
خانه داریم و همین عالی نبود؟!
سحر بهجو


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

نوشتن «دارکــوب» در پیامک فراموش نشود!

االن سربازها هم دیگه مجبور نیستن
موی سرشون رو بتراشن ،پس چرا بعضی
مدیران مدرسههای پسرانه اینقدر اصرار
در تراشیدن موی سر دانشآموزان دارند؟
دارکوب :به نظر ما هم این کار باید اختیاری
بشه ،از این که تراشیدن موی سر فوایدی
مثل بهداشت و یکدستی و سادگی و ...داره
هم نباید غافل شد.
دارک ــوب ،من که تمام عمر دویــدم تا
بتونم یه خونه  100متری بخرم و به جز
اون آه در بساط ندارم و با حقوق دو میلیون
و  500بازنشستگی و دو فرزند دانشجو
زندگی میکنم ،آیــا حقم بــود که یارانهام
قطع بشه؟
دارکوب :چه سوال سختی کردین ،قطعا
حقتون نیست و ا یکــاش خــودم مسئول
قطع و وصل یارانهها بودم تا اینقدر هرج و
مرج نشه!
معلم فرزندم برای این که هزینه اضافی
به دوش والــدیــن نیفتد فهرست مختصر
و ارزانـــی از وســایــل ســال جدید داده که
دستش درد نکند ولی در بین آنها بهجای
قمقمه نوشته بطری نوشابه یا آب معدنی که
استفاده چندباره از آنها بسیار مضر است.
دارکوب :کامال درست میگین ولی بازم از
این معلم بامالحظه متشکریم.

