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فال روز

تیتر روز



ای صاحب فــال ،ام ــروز خبر خوبی
خواهی شنید ،پس مراقب باش که
شوکه نشوی و پس نیفتی!

یکمیلیاردیوروارزدولتیگمشد/عصرایران

مادردارکوب:کشوپایینیروخوبگشتین؟
پاشوببینمزیرتونیست...
مسئولامورتوزیعسازمانغذاودارو:برخیدانشگاههای
علومپزشکیبودجهدارورابرایتأمینهزینههایدیگر
صرفکردند/ایلنا

دارکوب:اشکالنداره،باالخرهبهیهزخمی
زدندیگه!
اخذمالیاتازخانههایخالیباراهاندازیسامانهملیامالک

شعر روز

چرا ایرانیها خوددرمانی
میکنند؟

زندگی با دلهره عبور
از میان حباب ها و
کانال ها!

دیدم به مطب که جیب من خالی شد
وضعیت مالیام چو سومالی شد
پیچید چنان نسخه من را دکتر
تا تسویهاش کنم نود سالی شد
***

بِخانهخالی:خوبهپس،تاحرفازسامانه
صاح 
شد،سیستمقطعشد!

عارف :شورای عالی
سیاست گذاری را به بهانه
نقد تضعیف نکنیم

احمدینژادعشقشمذاکرهباآمریکابود؛آنهمتوسط
خودشنهتیمهستهای/شرق

ترامپ:آخ...حیفشددیررسیدم!

دارکوب :بدویین ...آفرین ...شما میتونین!

مردم:چرابهمااینجورینگاهمیکنین؟!
 ۵۱سایتدرحوزهمیراثفرهنگیفیلترشدند/ایرنا

دارکوب:یعنیمحتواشونمیراث
غیرفرهنگیبوده؟!
از اون لحاظ

بازار در اخالل دارو
مهرشاد مرتضوی | طنزپرداز

سوژه روز

وزیر شانه به سر جوان!
اولی :فیلم شونه زدن وزیر به موهاش وسط کنفرانس خبری رو دیدین؟
دومی :کدوم وزیر؟ وزیر نفت یا کار؟
اولی :اون بندههای خدا مو دارن؟ اصال مگه وزیری که موهاش شونه بشه چند تا داریم؟
وزیر ارتباطات دیگه.
سومی :معلومه این کارها از همون وزیر بر میاد دیگه.
دومی :مگه بنده خدا چی کار کرده؟ البد موهاش به هم ریخته بوده ،بهش رسوندن تو

توئیتروز

هسته جداکن مسرت بخش!
االن هر کشتی که از تنگه هرمز میاد بیرون ،رانندهاش به کشتی روبه رویی نور
باال میده و انگشت اشاره اش رو میچرخونه میگه پلیس راه!
تو حیوونها فقط کانگوروها واقعا دستشون تو جیب خودشونه!
کی فکرشو میکرد یه روزی دستگاه هسته آلبالو جداکن بتونه اینقدر
باعث خوشحالی خانوادههای ایرانی تو تبلیغات بشه ،باالخره دانشمندان مزد
زحماتشون رو گرفتن!
موهای بلند فقط تا وقتی برای شوهرها جذابه که وسط زرشک پلو
با مرغشون نباشه!
استعدادم تو چاق شدن این جوریه که اعضای خانواده
چــیــپــس و پــیــتــزا و غـــذاهـــای چــرب
میخورن و من فقط نگاه میکنم ولی
کالری و چربیهاش میره تو من!
روزی که اطرافیانمون بتونن تشخیص
بدن ما تو «قیافه» نرفتیم ،تو «خودمون» فرو
رفتیم ،خیلی خوب میشه!
 بهترین راه واسه از بین بردن کرمهای گیالس اینه
که گیالس تو تاریکی خورده بشه!
شما االن رو نگاه نکن که عــروس و دومــاد
شیک و مجلسی تنهایی ســوار ماشین عروس
میشن ،قبال ماشین عروس پر از آدم بود و حتی به
عروس هم رحم نمیکردن و یک نفر رو کنارش
یدادن!
جا م 

عکس و فیلم بد میافتی ،اینم خودشو مرتب کرده .چرا حاشیه درست میکنین براش؟
سومی :چه معنی داره وسط کنفرانس و صحبت خبرنگارها ،آدم موهاش رو شونه بزنه؟
اولی :حاال تو مو نداری دلیل نمیشه بقیه هم با موی ژولیده تو جمع حاضر بشن!
دومی :ولش کن ،این سومی حسودی میکنه وگرنه باید ازش تقدیر هم بشه که به
ظاهرش میرسه .خوبه شلخته مثل...
اولی :حاال بیخیال ،ستون رو وارد حاشیه نکنین! نتیجه رو بگیریم و تهش رو ببندیم
بریم سرکارمون!
روح اینشتین :سعی کن زیبایی در نگاه تو باشد ،نه در موی روی کلهات!

تا آخر دوره کرده دربست سکوت
«عارف» تو نگو؛ جناب «یک دستسکوت»
با صحبت آخرش ولی ثابت شد
که زینت آدمی سکوت است ،سکوت
***

تاج :اگر ترامپ به فیفا
گفته پول ما را ندهند کار
سخیفی کرده است

نامرد! ز حامیان تاراج نشو
اینفانتینوا! اسیر این باج نشو
با هر که رفیق نیمهٴ راه شدی
با بچه زرنگ توپ ما -تاج -نشو
عبدا ...مقدمی


کارتون روز
پیامک روز

هیئت ورزشهای همگانی یزد به ازای تحویل هر قلیان یک
بسته ورزشی هدیه میدهد  /ایسنا

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

کارتونیست :سعید مرادی

وزیر بهداشت از سرنوشت نامعلوم یک میلیارد و  300میلیون
دالر ارز تخصیصی به تجهیزات پزشکی و دارو و وجود رانت و فساد
در حوزه سالمت و اخالل در بازار دارو خبر داد .راستش ما (من
و اطرافیانم) االن در وضعیتی هستیم که سر یک میلیون ریالش
همدیگر را ریش ریش میکنیم و داخل ساالد الویه میریزیم،
بعد آقای وزیر خیلی خونسرد میفرمایند آن قدر دالر نیست؟
دست شما درد نکند به هر حال ،اصال ما شیفته همین نظارت
دقیق و محکمتان بر امور وزارتخانه شدیم .با این رقمهایی که شما
میفرمایید ،دیگر اخالل در بازار دارو نیست ،یک بازار داروی
مختصری داریم که وسط اخاللها برای خودش دستوپا میزند و
به کسی هم کاری ندارد.
البته یکی از مفسدان آگــاه حــوزه سالمت و دارو در واکنش به
آقای وزیر تاکید کردند« :این که میفرمایند سرنوشت این پول
نامعلوم است شایعهای بیش نیست .هیچ اخاللی هم در حوزه
سالمت رخ نداده و قطره قطره این پول برای مصارف پزشکی به
کار رفته .خود بنده رفتم لیزر موهای زاید کردم ،همسر و خواهر
و خواهرزادهام رفتند انواع عملهای زیبایی را انجام دادند ،حتی
به فکر درمانهای روحی هم بودیم و دستهجمعی رفتیم همین
بغل (مالدیو) یک هوایی عوض کردیم ،بقیهاش را هم دسته بیل
وارد کردیم که در دعواهای خانگی کاربرد زیادی دارد و باعث
افزایش آمار شکستن دست و پا و مراجعه بیشتر به اورژانس و
در نتیجه درآمدزایی بیشتر بیمارستانها میشود .بازم بگم یا
قانع شدین؟» برخی فعاالن مشکوک حوزه درمان ،با شنیدن
تحلیل این رانت خوار گرامی کامال قانع شده و کف و خون هم
قاطی کردند که طبیعیتر جلوه کند .ما هم تشکر میکنیم که
اینقدر به فکر بستگان خودتان هستید که باالخره جزئی از مردم
محسوب میشوند.

کارتونیست :محمد بهادری

وزیرصنعت:بهدنبالیافتنیاایجادمنابعمالیدیگری
غیرازبانکها،برایتأمینمالیتولیدکنندگانهستیم
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دارکوب اگر ما نخواهیم در این اوضاع
پولمان برای فوتبال هزینه شود ،چه کسی
را باید ببینیم؟
دارکــــوب :جــســارت نــبــاشــه ه ــا ،ول ــی به
خواستن و دیدن ما نیست!
یک سال شده که ثبت نام فوری خودرو
کــرد هام ولی هنوز تحویل نداد هاند .یا من
معنی فوری را نمیدانم یا خودروسازان!
دارکــوب :در صنعت خودروسازی ،فوری
یک بازه زمانی بین یک روز تا بی نهایته ،پس
هنوز دیر نشده!
با تشکر از صفحه دارکوب که به مسائل
روز میپردازد و به جای مردم ،حرف دل آنها
اسحاقی ،مشهد
را میزند .
دارکــوب :با تشکر از شما خواننده خوب،
امیدواریم حرفمان تاثیری داشته باشه.
ت هواپیما تو یک مسیر
دارکوب ،چرا بلی 
و حتی یک پرواز اینقدر با هم فرق داره؟
دارکــوب :با توجه به تخصصم تو پــرواز ،به
احتمال زیاد به جهت باد بستگی داره!

