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تیتر روز

حجتی ،وزیر جهاد کشاورزی :رئیسجمهور مخالف
افزایش قیمت سبوس است

دارکوب :البد میترسن بازار سیاه راه بیفته
ازبس شما به هرکی دیدی گفتی سبوس بخور!

پزشکیان،
نمایندهمجلس:
جایروحانی
بودمهمهچیزرا
شفافمیگفتم

7
فال روز

دکتر شما چرا
زحمت میکشین؟
بچه ها میان االن...

ای صاحب فال ،ممکن است خبر بدی به
تو برسد ولی نگران نباش ،تلفن را جواب
ندهیحلاست!

اینا رو آوردم بدین به
آقای رئیس بلکه تو بحث
شفافیت کمک کنه!

شعر روز

یکی از متهمان بانک سرمایه :امضاها جعلی است ،شاید
هم نفهمید م و در مهمانی امضا کردم!

ج

رئیس سازمان مالیات :مهلت نصب کارتخوان پزشکان
تمدید نمیشود

زشکیان
پ

خوبه حداقل مهمونیشون شبیه مهمونی ما
معمولیهاست که روی هر کاغذی گیر میاریم
تمرین امضا میکنیم تا حوصلهمون سر نره!

هان
ری
گی

عدهای از پزشکان :ما هنوز فقط روشن و
خاموش کردنش رو یاد گرفتیم ها!
معاون شرکت بازرگانی دولتی ایران :نان امسال گران
نمیشود

کارتونیست :مسعود ماهینی

بهجاش اندازه کلوچه میشود!
 -1وزیر پیشنهادی میراث فرهنگی :تعداد گردشگران
خارجی در  ۴ماهه امسال  ۴۰درصد رشد داشته است
 -2انتشار تصاویری از پاک سازی طبیعت ایران توسط
گردشگران خارجی

دارکوب :اقال به طفلکیها دستکش و کیسه
زباله بزرگ بدین بلکه رشدشون بیشتر بشه!
از اون لحاظ



اضغاث احالم
مهرشاد مرتضوی| طنزپرداز

سوژه روز

بیمه میده خسارت!
اولی :شنیدین اعضای گستردهترین شبکه تصادفات ساختگی در کشور دستگیر شدن؟
دومی :یعنی اونایی که راه میافتادن تو خیابونها و میکوبیدن به ماشینهای مردم تا
دلشون خنک بشه؟
سومی :نه ،منظورش اون بچههاییه که زنگ میزدن به باباشون میگفتن «ددی تصادف
کردم ،سه تومن کارت به کارت کن که بدم به یارو تا دست از سرم برداره» و منظورشون از
یارو ،دوستشون بوده که برن شمال جوج بزنن!
اولــی :چه افکار مغشوشی داریــن شماها! منظور اوناییه که صحنه تصادف درست
میکردن و از بیمه خسارت میگرفتن.

توئیتروز

بوی باران خالی!
دانشجویخوابگاهیکهمیشی،دیگههمتوشهریکهدانشجوییاحساسغربت
میکنیهمتوشهریکهازشاومدی!
ماهیاگهفسفرداشتکهحافظهخودش ٣ثانیهنبود!
از وقتی پاوربانکم افتاد تو دریا دیگه جرئت نمیکنم با شارژ کمتر از۹۹درصد از
پریزبرقجداشم!
یه فیلترشکن دانلود کردم واسه کانکت شدن میگه اول باید ثبتنام کنی ،واسه
ثبتنامرفتمتوسایتشمیبینمفیلتره!
زنگ زدم متخصص پوست و مو گوشی رو که برداشت گفت به
خاطراسترسهبفرمایید!
مردم جهان سفر میکنن که یه مدتی رو به استراحت
بپردازن ،ما طوری سفر میکنیم که برگشتیم خونه یه
روزبایداستراحتکنیمخستگیسفرازتنموندربره!
مهدی طارمی برای تیمش سه تا پنالتی گرفته
و نکته مثبت این جاست که هیچ کدومش رو هم
ندادن خودش بزنه ،فکر کنم آنالیزش کردن دارن
بهترینبهر هممکنروازشمیگیرن!
اسم  ۹۵درصد سریالهای ایرانی بوی بارانه.
بویبارانخالیها،نهمثالبایککمتغییر!

دومی :یعنی بیمه به این راحتی به تصادف پول میده؟ سومی بیا بریم یه سپر به سپر بکنیم
بلکه کاسب بشیم!
اولی :نخیر ،کارشون خیلی پیچیده بوده ،تصادف عابر پیاده با خودرو ،موتورسیکلت با
خودرو و واژگونی عمدی خودرو سه شگرد اصلیشون بوده.
سومی :اوه چه حوصلهای دارن مردم! اینقدر خطر و زحمت و بگیر و ببند و ...خب همین
رو میرفتن زورگیری میکردن یا خود ماشینه رو میدزدیدن دیگه!
اولی :اوی اوی! این حرفها چیه تو این ستون؟! بعدشم یه شبکه بودن با پنج نفر سرکرده
اصلی و  ۱۵۰سرشاخه و  ۵۰۰زیرشاخه تو چندین استان کشور.
بهمن هاشمی :خوانندگان گل روزنامه ،لطفا این کار رو تو خونه امتحان نکنین( .اینم
برای این که ستونتون بدآموزی نداشته باشه!)

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

نوشتن «دارکوب» ابتدای پیامک فراموش نشود!

کارتون روز

بدون شرح!

کارتونیست :هادی لگزیان

هما نطور که میدانید ،در یکی دو هفته گذشته نرخ دالر به
شدت سقوط کرده است .در نتیجه این اتفاق ،قیمت خودرو که
مدتی مورد اعتراض مردم واقع شده بود هم با کاهش مواجه شد.
همچنین اقالم مصرفی خوراکی مانند لبنیات ،گوشت و برنج که
حباب قیمتی شدیدی را تجربه میکردند ،برای اولین بار در تاریخ
ارزان شدند .کارشناسان اقتصادی پیشبینی کردند شیب کاهش
قیمتها از این هم بیشتر شود و احتماال در ماه آینده ،دولت مصوبه
حذف صفر از پول ملی را پس میگیرد ،چون بدون نیاز به چنین
کاری قیمتها تا  10برابر کاهش خواهند یافت.
این پایان ماجرا نیست ،چرا که بانکها با کاهش درصد سود وام،
وامهای بلندمدت و کم بهره بیشماری را در اختیار زوجهای جوان،
مسکن اولیها و خانوادهها قرار میدهند و قیمت مسکن هم به
دلیل خالی ماندن خانهها ،تا  30درصد کم میشود.
در همین راستا یک مقام مسئول در دولــت ،ضمن عذرخواهی
از مردم به خاطر تحمل فشار شدید در ماههای اخیر ،متعهد شد
تا پایان سال ،نرخ تورم واقعی اعالم شود (حاال هر چند درصد
میخواهد باشد) .همچنین دست اندرکاران ورزش کشور ابراز
امیدواری کردند سرانه فضای ورزشی کشور به دو برابر استاندارد
جهانی برسد.
در نهایت ،یک مقام مسئول که نخواست نامش فاش شــود ،با
خوشحالی گفت که اختالس و فساد اداری با دستگیری و مجازات
آخرین عامالن آن ،به طور کامل ریشهکن شده است و پس از این
همه مسئوالن با شفافیت کامل مالی به فعالیت خواهند پرداخت.
(عرقریزان از خواب می پرد و با پارچ ،آب مینوشد)!

رشد موش های خیابانی بر اثر غذا
دادن بیش از اندازه به گربه ها
در تهران!
با جماعت گشته دوشادوش موش
شهرداری گوید اما کوش موش؟
من ولی دیدم که با یک جوب آب
خورده ده تا گربه را هم روش موش!
مست از بوی لجن هی میکشید
عربده با بانگ نوشانوش موش
مرگموش البته بیتاثیر نیست
فوق فوقش میزند یک جوش موش
قاطی مردم شده آنقدر که
نیست جایی که نباشد توش موش
سالها دیگر صدای جیغ زن
در نیاید با صدای موش ،موش!
پیشرفتش بوده باال ،میرود
سوی دانشگاه با روپوش موش
با کالس است آنقدر که میکشد
هی مداد چشم بر ابروش موش
دم کلفت است آنقدر که میرود
توی النه با دم و جاروش موش
الغرض چیزی نباید گفت ،چون
داخل دیوار باشد ،گوش ،موش!
عبدا ...مقدمی


دارکوب چرا میوهها و سبزیجات طعم
و عطر خوش قدیم رو نداره؟ بیشتر تلخمزه و
سوسن اباذریان
زمخت هستند! 
دارکوب :بیاین از میوه فروشی سر کوچه ما
بخرین ،میوههاش تقریبا مال همون دوران
قدیمن ولی با قیمت جدید!
دارکـــوب حــاال کــارتخــوان نداشتن
پزشکان یک بحثه ،این که بعضیهاشون
انگار از بیمار طلبکارن ،یه بحث دیگه!
دارکـــوب :دعــا میکنیم ایــشــاال همیشه
سالمت باشین اما خواهش میکنیم ما رو
وارد این بحث نکنین!
دارکـــوب جــان ظرفیت مدرسههای
دولــتــی اط ــراف مــا پــر شــده ،وس ـعمــون هم
نمی رسه بچهها رو ببریم غیرانتفاعی ،چه
شهابی ،مشهد
کنیم؟ 
دارکــوب :واال کــاری که از دستم برنمیاد
ولی برین به مدیران مدرسهها بگین آشنای
دارکوبهستینیاثبتنامتونمیکننیاکال
بچههاتون رو ترک تحصیل میکنن!
خدا خیرت بده دارکوب که حرف ما رو در
قالب طنز میزنی .دمت گرم و سرت خوش
فریدونی
باد .
دارکوب :دم شما گرم که به ما انرژی میدین.

