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تیتر روز

ابتکار ،معاون رئیسجمهور :پیگیر قانون تسهیل ازدواج
جوانان هستیم

جوانان:کاشپیگیریتونبهازدواجنوههامون
برسه!

محموددولتآبادی
ازپلیسفتاخواست
کسانیراکهبهناماو
مطالبجعلیمنتشر
میکنند،شناساییو
پیگردقانونیکند

آقای کوروش،شما هم
برای شکایت از مطالب
جعلی اومدی این جا؟ واقعا
شورش رو درآوردن دیگه!

7
فال روز

نه ،امروز به عنوان شاهد برای
دکتر سمیعی اومدم تا نسخه
درمان کچلی به کمک صندل
طبی منتسب به ایشون رو
تکذیب کنیم! جوش نزن ،مثل
ما عادت میکنی!

ای صاحب فــال ،روز درخشانی داری.
یارانههاواریزشده،خوشباش!

شعر روز
فیش بدون صفر!

جمعآوری آبمعدنیهای فرانسوی  50هزار تومانی از
فروشگاههای زنجیرهای شمال شهر تهران

تا ولولهای در این قوافی میشد
در فیش حقوق ،پول ،کافی میشد
با کم شدن چهار صفر از آن کاش
یک صفر به این یکی اضافی میشد!
***
ناگهان افسانه و رویا شدی
خط َفقْ را! آرزوی ما شدی
فیش ما مثل سهچرخه میرود
تو ولی گویا فضاپیما شدی!
***
معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد :رسانه
باید در سبد خانواده قرار گیرد
گفتار تو شد حرف قصار هفته
زیر سخن تو شد جهانی تفته
گفتی :به سبد رسانه «باید» آید
گفتیم :خود سبد گرویی رفته!
عبدا ...مقدمی


سلبریتیها:اگهگذاشتینیهقورتآبخوشاز
گلومونبرهپایین!
آیا غذا میتواند جایگزین دارو شود؟  /عصر ایران

مردم :فعال باید دنبال چیزی بگردیم که
جایگزین غذا بشه برامون!
پارسایی ،سخنگوی کمیسیون اصل ۲۵۰ :۹۰میلیون دالر
برایطراحیصندوقپژو ۲۰۶جدیدهزینهشدهاست/ایسنا

دارکوب :پس اسمش صندوق عقبه ولی در اصل
صندوقگنجه!
کارتونیست :محمد بهادری

سلیمی ،نماینده مجلس :شاهد برخی کارچاق کنیها در
بخش درمان هستیم  /انتخاب

دارکوب:زودقضاوتنکنین،شاید
کارچاقوتراپییهروشجدیددرمانه!


دی روزنامه

مرگ بر اثر خوب دماغ نگرفتن!
علیرضا کاردار| طنزپرداز

آپشنی به نام دستمال کاغذی
اولی:شنیدیخودروسازهاتازگیموقعتحویل،چهچیزهاییروآپشندرنظرگرفتن؟
دومی :چی؟ سامانه مادون قرمز و دید در شب؟
اولی :نه بابا! همین که دید در روز داشته باشیم ،ما راضی هستیم.
دومی :آپشن پارک کردن اتومات ماشین؟
اولی :نه آقا پارک هم نخواستیم ،خودمون یه جوری دوبلش میکنیم.

توئیتروز

سطح پایین مسابقات و مالک ازدواج!
میخوامیهسالیهمسابقهورزشیشرکتکنمبعدازصداوسیماکهاومدنمصاحبهبگم
سطح مسابقات خدا رو شکر خیلی پایین بود ،سال به سال سطح مسابقات داره پایینتر میاد
واسه همین من تونستم رتبه بیارم!
لذتی که خوردن مایه ماکارونی به آدم میده خود ماکارونی نمیده!
 از من به شما نصیحت هیچ وقت خونه عمهتون رمز  wifiرو نپرسید،االن یه
ساله هر وقت اینترنت عمهم اینا تموم میشه ،شوهرش میگه کار این
برادرزاد ههاته!
اونگرگهتومیگمیگ،پولداشتاینهمهترقهوبمببخرهولیپول
نداشت یه مرغ بخره کوفت کنه؟!
 هم اکنون تنها سرمایهام اون پولیه که مامانم قراره بعد از طالق
گرفتن از بابام به عنوان مهریه بگیره بده به من!
همیشه و هرجا بیابان و صحرا و جنگل که میری ،وقتی به
مقصد میرسی تو ارتفاعات میبینی قبل از تو یه پراید واستاده
دراش بازه ،آهنگ محلی گذاشته دارن قلیون میکشن!
 اگر مالک ازدواج کردن رو بذاریم روی دوست داشتن ،من
االن فقط با کوبیده یا خیارشور میتونم ازدواج کنم!
هربار به کسی پیام صوتی میدم و گوش میدم ،میرم از تکتک اعضای
خانواده عذرخواهی میکنم که با این صدا باهاشون حرف میزنم!
 عمهام تو اینستاگرام یه پیج زده دستبندهای دستساز خودشو
میفروشه .مامانم هم یه پیج تقلبی باز کرده میره زیر پستاش
مینویسه همینو تو مترو میدن ۵تومن!

دومی :پس چی آپشن شده؟
اولی :االن دیگه ایربگ و ترمز دیسکی عقب جزو آپشنهای خودرو شده!
دومی :آهان یعنی به جای ترمز چی میدن؟
اولی :البد واسهمون دعا میکنن که بدون ترمز چیزیمون نشه! تازه دستمال کاغذی
هم جزو آپشنهاست.
دومی :چه دوراندیشانه! برای وقتی که اگه با سر رفتیم تو شیشه ،با دستمال کاغذی
جلوی خونریزی رو میگیریم .دستشون درد نکنه.

کارتون روز

بدون شرح!

کارتونیست :پیام پورفالح

سرانجام علت مرگ هفت توله ببر در یکی از باغوحش های کشور
مشخصشد.پسازانتشارخبرمرگاینتولههاکهحتیشکارچیان
هم ناراحت شدند (البته قاچاقچیان از این ناراحت شدند که کاش
تولهها بزرگتر میشدند و بعد میمردند تا مساحت پوستشان
بیشترمیشدوجنازهشانهمدستخودشانمیافتاد!)اخبارضد
و نقیضی از دلیل مرگ این زبان بستهها منتشر شد .گروهی تقصیر
را گردن قضا و قدر انداختند که البد عمرشان به دنیا نبوده .هرچند
گروه دیگری میگفتند اینها اگر در بیابانهای آفریقا هم به دنیا
آمده بودند دستکم یکیشان از دست شکارچیان بومی و حیوانات
درنده و گرسنگی و خشکسالی و بیماریهای ناشناخته زنده مانده
بود! عدهای آن را تقصیر نیروی انسانی و کمکاری و سهلانگاری
انداختند .هرچند این اتفاق مانند سقوط هواپیما نبود که مرحوم
خلبان مقصر شناخته شود و پرونده بسته شود و تمام! بعضیها آن را
به گردن خطای پزشکی انداختند که خب این یکی اگر برای انسان
جواب بدهد (که تجربه نشان داده برای انسان هم جواب نمیدهد)
برایهفتتاتولهببراصالجوابگونیست!خوشبختانهدراینمیان
کسیمرگاینبیچارههاراگردنباغوحشرقیبونفرینجادوگران
سرزمینمادریشانوعواملناشناختهفضایینینداخت.
ولی سرانجام مدیرکل محیطزیست خراسان رضوی اعالم کرد
شش توله ببر براثر عفونت تنفسی به تایید دام پزشک در بدو زایمان
تلف شدهاند و یک توله دیگر بعد از خوردهشدن قسمتی از دستش
توسط ماده ببر از بین رفته است .هرچند اگر کسی بخواهد هنوز
هم میتواند با همین دالیل هم بهانهجویی کند که چرا دماغ آن
طفلکیها را خوب فین نکردند و چرا دم دست مادرشان بودند و
چرا مادرشان را گرسنه نگه داشته بودند که هوس خوردن بچهاش
را بکند و ...کال ما میتوانیم هر خبری را هرطوری که د لمان
میخواهدتفسیرکنیم(.مدیونیداگرازاینمتنبرداشتسیاسی-
اقتصای -اختالسی بکنید!)

سوژه روز

پیامک روز
پیامک 2000999
تلگرام 09354394576
هرچهمیخواهددلتنگتبگو!فقط...

نوشتن «دارکوب» ابتدای پیامک فراموش نشود!

دارکــــوب جـــان ،بــه نــظــرم بــازیــگــران
سریالهایی که تلویزیون داره برای بار چند
هزارمپخشمیکنههمدیگهخودشونخسته
شدن ولیچراتلویزیونولنمیکنه؟
دارکـــوب :فکر کنم ایــن موضوع ربطی به
بازیگرها نــداره ،تلویزیون تا وقتی که نگاتیو
فیلمهانپوسه،میتونهپخششونکنه!
راستشمنهمبهعنوانیکبیمارراضی
نیستم از پزشکان مالیات گرفته بشه .حاال که
بعضیهاشون مالیات نمیدن اینقدر ویزیت
میگیرن،بدمیشهاگهدرصدمالیاتروهمبه
حقویزیتشوناضافهکنن.
دارکــوب :اینم حرفیه ،ولی قبول دارین هر
چیزیشفافشبهترازکدرشه؟!
دو بار با باک خالی رفتم دو تا پمپ بنزین
مختلف ،تو یکیش هفت لیتر اضافهتر بنزین
زدم.دارکوبمیشهبرامتوضیحبدیچرا؟
دارکــوب :فکر کنم به نوع بنزینش بستگی
داره ،بعضی وقــت هــا کــش میاد و بعضی
وقتهافشردهمیشه!
میخواستم از دستاندرکاران صفحه
دارکــوب تشکر کنم .حیف دیر این صفحه را
پیداکردم.مخصوصاکاریکاتورعارفوسریال
هزاردستان و همچنین بخش کارتون روز که
عکسمخاطبانراتغییرمیدهد.موفقباشید.
صادقی،فرهنگیبازنشسته،مشهد
دارکوب :ماهمازشماخوانندهپرمهرممنون
هستیم.

