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تیتر روز

برداشتهشدناجبار«تراشیدنمویسر»درسربازی

رونماییازسالطینآپارتمانبا 2500واحددرتهرانو 700واحددرشهرری!

دههشصتیها:فقطمشکلمابودیم
کههمتومدرسههمسربازیبایدکچل
میکردیم؟!

ایرانی ها :در واقع پس انداز را به کلی از
زندگیمونحذفکردیم

یکساقیموادمخدر:شرمندهایمکه
ترافیکاجازهنمیدهزودتربرسونیم

شعر روز

قیمتفرهنگ
تا حوصله از سر سخنران سر رفت
با میکروفون مقابل خود ور رفت
فرمود :چرا بها ندارد فرهنگ؟
ب باز باالتر رفت
پس نرخ کتا 
***

منباهاتونقهرم!خیلی
بیمعرفتین!با 2500واحد
تاییدنمیکنین؟حتماباید
سههزارتاسرراستشون
کنمکهتاییدکنین؟!

رفتارایرانیهادرحوزهپساندازتغییرکرد/خبرآنالین

زماندسترسیبهموادمخدردرتهران ۵۸دقیقهشد/
تسنیم

7

مالیاتبرخانههایخالی
تصویبنشد
پول و پله و منصب عالی دارند
پاداش دالری و ریالی دارند
کی در پی مالیات خواهند افتاد؟
وقتی خودشان خان ه خالی دارند
***

اینموضوعرا
نهتاییدمیکنیم
ونهتکذیب

جنگنرختورم

گر بردن فیل داخل فنجان است
یا سانت زدن بین بم و کرمان است
کال همه راحت است نسبت به حساب
بر نرخ تورمی که در ایران است
عبدا ...مقدمی


رئیسجامعهپزشکانمتخصصداخلیایران:سنابتال
بهسرطاندرایرانجوانترشدهاست

دارکوب:باالخرهیهجاجوانگراییکردیم
ظاهرا!

صداوسیما:اگرهمسالمتتونمشکلپیدا
کرد،عددیکروبفرستینتابامحصوالت
تتونبرگرده!
جدیدمونسالم 
از اون لحاظ

متدهای شگفتانگیز کالهبرداری
محمدعلی محمدپور | طنزپرداز

سوژه روز

دوغ بنوش هموطن!
اولی :شنیدی میگن یه تبلیغ دوغ تو صدا و سیما در ماه درآمد هزار میلیارد تومانی واسه
رسانهملیداره؟
دومی:اینواالنشنیدم،ولیهرموقعتلویزیونروشنمیکنمدارندوغتبلیغمیکنن.
اولی:آرهدیگهاینجوریکهحسابکردندرروز 115دقیقهتبلیغاشمیکنن.

توئیتروز

حلزون ،فهمیده ترین موجود زنده !
 اونی که میگه ببخشیدا فضولی نباشه دقیقا چیزی میپرسه که قراره فضولی
باشه!
میخواستیمبریمکافه،دیدیمچراغاشروشنه،زنگزدیمصاحبشگفتیم،این
کافتون چراغاش روشنه ،مگه نباید تاریک باشه؟ گفت امروز کافه تعطیله داداش!
 شنبه رو کال باید اختصاص بدیم به این که یادمون بیاد شغلمون چی بود ،چی
کار میکردیم ،آمدنم بهر چه بود.
 به نامزدم گفتم ببخشید که کوتاه بودن قدم همیشه جلو همه خجالت زدت
میکنه.اونمگفتاینچهحرفیهعزیزم.بعدازروسرسرهبلندمکردگذاشتمروتاب.
روشنفکرهای فیلمباز طوری روی سینمای لهستان و صربستان و «افسکی»
بودن اسم کارگردان تعصب دارن که حتی ممکنه فیلم عروسی لواندوفسکی و
بالژیکوفسکی رو هم تماشا کنند و لذت ببرند.
 تو خارج این جوریه که به طرف ایمیل میزنی کارت راه میفته اما تو ایران اول به
طرف ایمیل میزنی ،بعد باید بهش پیام بدی که ایمیلتو چک کن ،بعد اساماس
بدی که پیامتو چک کن ،بعد یه تکزنگ به گوشیش بزنی تا طرف گوشیشو
چک کنه!
بـــــه نــــظــــرم حــــلــــزون
فهمید هترین مــوجــود زنــده
اســـت .شما بــه شکل حــرکــت و
سرعت اش نگاه کن؛ این بزرگوار این
قدر با وقار و طمأنینه حرکت میکنه که تو
هر میلی متر جابه جاییش میشه هزاران «خب
که چی؟» رو دید.

دومی:بدیشاینهکهدیگهوالیبالهمنمیتونمببینم.
اولی:چطورمگهچوننصفشبپخشمیشه؟
دومی :نه با نصف شب پخش شدنش مشکلی نــدارم .هی قبلش و وسطش تبلیغ دوغ
میکنن،منمبهدوغحساسمزودخوابممیبره.
اولی:پسکاشوسطشیهتبلیغقهوههمبذارنیهکمخوابتبپره.
کاویانی:خبدیدمصحبتوالیبالشد،اومدمبگماگرمیخواینتیموالیبالکشورموناین
بازیروببرهوسرویسهایغفورتبدیلبهامتیازبشه،همیناالندوغهایعالیماروبنوشید.

پیامک روز
پیامک 2000999
تلگرام 09354394576
نوشتن «دارکوب» ابتدای پیامک فراموش نشود!

کارتون روز

معاون نیروی انتظامی استان قم :سن مصرف قلیان کاهش
یافته است ،مصرف در بین بانوان روند صعودی دارد  /شفقنا

کارتونیست :محمد بهادری

این روزها کالهبرداریها خیلی متفاوت و متنوع شده است .در
هفته قبل خبرهای عجیبی در این باره خواندیم .مثال یکیاش این
بود که یک نفر به صورت میلیاردی به اسم آکادمی کیا از خانوادهها
پول میگرفته تا تشخیص دهد بچهشان استعداد فوتبال دارد یا نه!
ایشان ظاهرا این کار را با گرفتن نمونه خون انجام میداده است و
در یک مورد از یک بچه دو ساله خون گرفته تا این تشخیص را انجام
دهد .واقعا این جا باید به مردم عزیز هم بگوییم کمی حواسشان
را بیشتر جمع کنند ،آخر کجای دنیا با خون بچه دو ساله آینده
فوتبالیاش تعیین میشود؟ من مطمئنم اگر در دو سالگی خون
لیونل مسی را هم میگرفتند کسی فکرش را نمیکرد حتی
توانایی توپ جمع کن بودن را داشته باشد .پس اگر فرداروز یک
نفر هم آمد و گفت آزمایش ادرار بچهتان را بدهید ببریم پیش راجر
فدرر تا تشخیص دهد بچه شما میتواند تنیسور شود یا نه این قطعا
کالهبرداری است.
مورد دیگری هم که در همین هفته شنیدیم شخصی بود که 400
میلیون تومان را برای ازدواج با شخصی نامعلوم و مجازی از دست
داده بود .این شخص توسط مردی که خودش را زن معرفی کرده
بود و قول ازدواج به او داده بود مورد کالهبرداری قرار گرفت .در
این مورد هم ما فکر میکنیم کمی الزم بود مالباخته هوش بیشتری
به خرج میداد .آخر بزرگوار ،توی این فضای بی در و پیکر مجازی
شما چطور این جوری اطمینان میکنی؟ توی محیطی که مردها
خودشان را زن نشان میدهند و برعکس واقعا چرا بعضیها با یک
عکس پروفایل که طرف رویش نوشته« :دنبالم نیا اسیر میشی!» به
دنبال شخص میروند و اسیر میشوند؟ معلوم نیست این شخص
مد نظر اول با شارژ پنج هزار تومانی شروع کــرده ،بعد به 400
میلیون رسیده یا از همان اول شارژ  400میلیون تومانی خواسته؟
به هرحال مالتان را حسابی سفت بچسبید که کالهبردارها خیلی
متنوع شدهاند.

کارتونیست :علی کاشی

سرپیچیصداوسیماازقانونباتبلیغعلنیکاالهای
آسیبرسانبهسالمت!/خبرآنالین

تو این شرایط بازار دیگه مالیات گرفتن و
ارزشافزودهواقعاقوزباالقوزه.
دارکوب:حاالصبرکنقبضهایجدیدبیاد،
قشنگمعنیقوزرودرکمیکنی!
ماهی چرا گــرون شده دارکــوب جان؟
اون رو که تو حوضچه های همین دور و برمون
پرورشمیدن.
دارکوب :مگه شما وقتی میری خرید ماهی،
شناسنامه و محل تولدش رو هم می بینی؟
شاید اینا رو از اون سر دنیا این جور تازه برات
آوردهباشن!
دارکــوب دقت کردی چند وقته اختالس
جدیدیرخنداده؟نگرانشدم،چیشده؟!
دارکوب :نگران نباش ،مگه اختالس گران
عزیزمرخصیوتعطیالتنمیخوان؟!
پسریهستم 30ساله،کارشناسیارشد
و بیکار .دنبال خانمی هستم که منو همین
جوری بپذیره و در ضمن شغل و درآمد و خونه
وماشینهمداشتهباشه.
دارکــوب :داداش گزینه دیگه هم خواستی
تعارفنکن،بگو،جمعخودمونیه!
خوش به حال فرهنگیان که سه ماه سال
و ایام نوروز تعطیل هستند ولی حقوق شان را
میگیرند.
دارکــوب :گاهی منم به همین فکر می کنم
ولیوقتییادبچههایفامیلمیافتمکهمیرن
مدرسه،خداروشکرمیکنممعلمنیستمکهبا
ایناسروکلهبزنم!

