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تیتر روز

توئیتمحمدرضاعارف:اعتمادبهزنانوجوانانهمیشه
نتیجهبخشبودهاست

دارکوب:بهویژهدمانتخابات!

7

مرکز آمار ایران :سبد معاش خانوارهای کارگری در هشریور ماه
از مرز  ۸میلیون تومان عبور کرد /ایلنا

فال روز
ای صاحب فــال ،امــروز دلی را شاد کن.
تلفنت را بردار و به ما پیامک بفرست و
هرچهمیخواهددلتنگتبگو!

شعر روز

فعال این بسته
حمایتی رو بگیر ،تا
ببینیم چی می شه!

بیرانوند:امیدوارمروحیهدروازهبانکامبوجخرابنشود

تماشاگرکامبوجی:نهداداشمنحواسمبود!
خانمهاورزشگاهآزادیرامثلدستهگلتحویلدادند

کودکی ما و کودکان امروز

ری
گی

سپسخطاببهآقایانافزودند:اگهیهپوست
تخمهزیرصندلیهاببینیمبازیبعدیروبایدتو
خونهمامانتونتماشاکنین!

هان
ج

یفروشیدرآموزشپزشکی/ایسنا
پسلرزههایجنجالصندل 
انی
گر

صندلیفروشان:پسلرزهنیست،پایهصندلی
لقه،زیرشچیزیبذارینحله!
کشفیکمیدانعظیمگازیدرجنوبایران

کارتونیست :محمد بهادری

اختالسگراندرحالمالیدندستهایخودبه
هم :حاال چه جوری می شه گاز روخورد؟
واکنشمحیطزیستبهخشکشدنچنارهایخیابانولیعصر

ای بابا ...چرا خب؟ نوچ نوچ!


از اون لحاظ

خاطرات جدید محاله یادت بره!
محمدعلی محمدپور| طنزپرداز

رمز موفقیت اینشتین در شیر گاو!
یک آگهی از تلویزیون پخش می شه که توش چند تا بچه خوب و خوش لباس رو میبینیم.
صدایی میاد که میگه« :اگه میخواین دانشمند بشین!» بعد ما یک بچه دانشمند
میبینیم« .اگه میخواین فضانورد بشین!» بعد یک بچه فضانورد میبینیم« .اگه
میخواین ورزشکار بشین!» بعد یک بچه ورزشکار میبینیم و بعدش میگه «خالصه اگه
میخواین موفق باشین »...بعدش هیچی نمیبینیم و با خودمون میگیم البد میخواد
بگه تالش کنین ،درس بخونین! یا ژن خوب داشته باشین! یا درس بخونین اما از بچگی
دنبال رانت باشین تا مدرک رو برای دکور اتاق مدیریتتون بگیرین اما با رانت برین باال!
اما نه از مسیر درست موفقیت میگه یعنی تالش و درس! نه از مسیر نادرست موفقیت
یعنی رانت و اختالس! یهو میگه« :شیرهای طعمدار فالن رو بخورین!» بابا اگه طعمدار

توئیتروز

نمکهای بازی ایران و کامبوج!
 اگه یه دوست پایه مثل تک تماشاگر کامبوج داشتم،
تا االن نوبل ریاضی رو گرفته بــودم .یا الاقل سه ترم پشت سر هم
مشروط نمی شدم!
کم کم سوم
کردن
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  جدی اگه این
ِ
میشدیم!
 کاش علی دایی رو میفرستادیم تو زمین چند تا دیگه گل بزنه رونالدو بهش نرسه!
  بعید نیست کامبوج اعالم کنه که اشتباهی تیم واترپلوش رو فرستاده بوده ایران!
 شما ببین جو ورزشگاه چی بود که حتی طارمی هم دروازه خالی رو گل کرد!
  دیگه بعد از گل دهم وقتش بود بچهها روشهــای جدید گل زدن رو هم تجربه
میکردن ،با دماغ ،با ابرو ،با فوت ،با ترقوه ،با ته ریش!...
 به نظرم بیرانوند هم عمدی پنالتی داد که بعد مهارش کنه ،اصال تو بازی دیده
نمیشد خواست خودی نشون بده!
  این دو تا برادر مهرداد و میالد پس چرا تکنیک برادران تاچیبانا رو اجرا نکردن؟!
این تعداد گلی که بانوان تو یه بازی دیدن ،ما یک سال براش ورزشگاه میرفتیم!
موقع بازی «ایران-کامبوج» متوجه شدم علت کمر درد همیشگیم ،برگردونهایی
بوده که تو کودکی روی آسفالت میزدم و هیچکدوم از دخترهای محلمون نمیدیدن!
  بازیکنان تیم ملی قشنگ نشون دادن همون نسلی هستن که جلوی دبیرستان
دخترونه با موتور تکچرخ میزدن!

بودن شیر رمز موفقیت بود خود کاکائو و طالبی و ...بهجای اسانس شیر بودن ،اندازه
سیب زمینی برو بیا داشتن .شیر طعمدار کلی شکر داره ،کلی افزودنی و نگهدارنده داره و
فقطعاملموفقیتکارخونهتولیدکنندهاست،وگرنهبرایبقیهچاقیوحساسیتمیاره.
شما شیر طعمدار بده دروازهبان کامبوج بخوره ،اگه تونست شوت نوراللهی رو بگیره!
شما شیر طعمدار بده من ،اگه تونستم مطلب بامزه بنویسم .یاد اون تبلیغ تبلت افتادم که
میگفت اگه بچهتون تنبل شده و فعالیت نداره براش تبلت فالن رو بخرین! بعد یک بچه
رو میدیدیم که در حال دویدن با تبلت بازی میکرد! مثل اینه که بگیم اگه بچهتون جمع و
تفریق بلد نیست براش ماشین حساب بخرین .بابا معروفترین دانشمندان و فضانوردها
ته تهش شیر تازه رو دوشیدن ،جوشیدن! و خوریدن ،یا شیر جوشیده رو خریدن .خیلی
خواستن خودشون رو تحویل بگیرن یک قاشق شکر ریختن داخلش.
داش سامان


کارتون روز

رئیس پژوهشگاه هوافضا :اعزام فضانورد ایرانی به فضا
با پرتاب روباتها آغازمیشود

توروخدابااینوضعیت
گرونیواجارهخونهبهجای
این،ماروبفرستینفضا!

کارتونیست :هادی لگزیان

بعضی وقتها خبرهایی از پیشرفت علم منتشر میشود که آدم
یک لحظه با شنیدنشان پشتش میلرزد .بهتازگی دانشمندان
با دستکاری روی مغز تعدادی فنچ موفق شدهاند خاطراتی در
ذهنشان بکارند که موجب تغییر لحن آواز آنها شده است یعنی
ناگهان فنچ شروع کرده به قارقار کردن که البته از این اتفاق پرهای
خودش هم ریخته است .تصورش را بکنید اگر این اتفاق در مغز
آدمها هم جواب بدهد میشود غیر از خاطرات شمال که همین
جوریاش محال است یادمان برود ،کلی خاطره و دانش جدید توی
مغز آدمها کاشت.
یکی از مهمترین بحثها ،آمپول علم است .یعنی با این فناوری
چیزی که قرار است در طول یک ترم برود توی مغز دانشجو ،با یک
آمپولمیتوانیکشبهفروکرد.البتهاشارهمیکنندکهدانشجویان
همین االن هم شب امتحان همین کار را میکنند .اگر این قابلیت
کاربردی شود ،دیگر برای کنکور هم الزم نیست دانشآموز چند
ماه درس بخواند ،فقط کافی است اطالعات مورد نیاز هر رشته
وارد مغزش شــود .پیشبینی میشود در این شرایط موسسات
کنکور از آزمون و کتاب و کالس به سمت تولید قرصها ،آمپولها و
روشهای تزریق دانش بروند مثال« :کاشت فیزیک و شیمی در مغز
شما به صورت تضمینی فقط و فقط با فالن قیمت» .اصال مشکل یاد
گرفتن زبان هم حل میشود .دیگر الزم نیست مدام کتاب  504را
شروع کنیم و فرهادیوار مدام نصفه بگذاریمش .خود من آنقدر
 504را شروع کرده و نیمهتمام گذاشتهام که آن لغت اولش به معنی
«رها کردن» هربار به من التماس میکند رهایش کنم و راحتاش
بگذارم .با این فناوری یک بار برای همیشه هر زبانی را یاد میگیریم
و مثل بلبل حرف میزنیم و تازه به مسئوالن کشور هم میدهیم که
دیگر توی سخنرانیهایشان مشکل نداشته باشند .مهمتر از همه
اینکه بعد از هر انتخابات میتوانیم وعدههایی را که مسئوالن پیش
از انتخابات داده و فراموش کردهاند ،دوباره به آن ها تزریق کنیم.

سوژه روز

یاد بادا کودکی سخت ما
لعنت و نفرین به وضع بخت ما
چشم را تا وا نمودی آن زمان
یک رقیب دیگری آمد دوان
وقت حسرت یا حسودی هم نبود
پشتمان افزوده میشد بچه زود
اسم هرکس در سجل چیزی دگر
توی خانه شد «بتول» ما «سحر»
نام ما را هم پدر یادش نبود
«هی تو » و «یارو» خطابم مینمود!
در کالس مدرسه ما چفت هم
با نفسهایت هوا هم گشته کم
مثل االن بچهساالری نبود
شأن ما در حد یک گاری نبود
از روان و روح ما باکی نبود
کودکی از وضع خود شاکی نبود
کودکان امروزه بر تاج سرند
یک قشون او را به دکتر میبرند
نام شاهان و پرنسسها که داشت
میرود صدها کالس او صبح و چاشت
صد حشم در خانه باشد نزد او
بوده با صدها مشاور روبهرو
یک نفر بود و کند او سلطنت
«دفع پارتی» دارد او ،با معذرت!
عهد ما رفت و گذشت از ما ...تمام
دور دور کودکان است والسالم!
سحر بهجو


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

نوشتن «دارکــوب» در پیامک فراموش نشود!

خراسان جان ،کاش روزانه صفحهای را
به طنزی تلخ و گزنده اختصاص داده بودی!
درباره زندگی ما بیچارههای بیپول بیآشنا!
دارکوب :یعنی شما تا حاال صفحه دارکوب
رو ندیدین؟!
دارکوبعزیز؛ صدا زدن پدر و مادرها
با اسم کوچکشوندر سریالستایش آیا
بدآموزیبرایما بچهها نداره؟!
دارکوب :اوه ...اونقدر چیزهای دیگه داره
تلویزیون که این در برابرش هیچه ،بیننده
باید حواسش جمع باشه!
دارکــوب فکر کنم یا خونه خریدی یا
با صاحبخونهات تمدید کــردی که دیگه
چیزی از وضعیت وحشتناک رهن و اجارهها
نمیگی.
دارکــوب :نه خونه دارم و نه هنوز تمدید
کردم ،دچار شوک پس از فاجعه شدم و زبونم
بند اومده!
قیمت کتا بهای کمک آمــوزشــی از
قیمت کتا بهای درســی اصلی بیشتره،
دارکوب لطفا بگو معلمان ،والدین رو مجبور
نکنن اینا رو بخرن .مادر دو دانشآموز
دارکــوب :من نمیدونم اگه این کتا بها
اینقدر واجب هستن ،پس چرا کتابهای
درسی رو چاپ میکنن؟ همینا رو بدن به
بچهها دیگه!

