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تیتر روز

معاون پارلمانی رئیسجمهور :ورود زنان به ورزشگاهها
نیازی به قانونگذاری ندارد

سازمانهواپیمایی:نرخهایجدیدبلیتهواپیمانسبتبهآذرپارسالکمتراست
ایرالینهاملزمبهرعایتنرخهایجدیدبلیتپروازهایداخلیهستند

7
فال روز

مسافران محترم ،ضمن
خوشامدگویی ،دنبال
کمربند نگردین ...با این نرخ
جدید بلیت همین هم زیاده!

دارکوب :پس نیاز به قانونبرداری دارد؟!

ایصاحبفال،امروزبرایشکستهایت
دیگران را متهم نکن ،برای یک بار هم که
شدهخودترامقصربدان!

شعر روز

بینندگان:چراگریمنرگسمحمدیدرسریالستایش۳
جوانترشدهاست؟

تهیه کننده :هیچ میدونید عینک تو همین
چند سال چقدر گرونتر شده؟!
معاونوزارتآموزشوپرورش:پیشنهاداضافهشدنمقیاسی
بهنام«عالی»بهکارنامهارزشیابیدانشآموزانرادادهایم

عدهای از والدین :اگه گزینه «قربونت برم» و
«فدات بشم» هم اضافه کنین دیگه انتقادی به
نظام آموزشی نداریم!
رئیس پلیس راهور ناجا :خودروسازان تمایل دارند بهجای
پراید خودروی جدید و ایمنتری را به مشتریان ارائه دهند
کارتونیست :مسعود ماهینی

دوست دارن ها ،ولی نمیتونن!
علیفر:فکرکردمسیدجاللسهسوتهرفتهلوانته!

دارکوب :هرجور فکر میکنیم میگمیگ
هم با این سرعت نمیتونه ترنسفر شه!
مصباحیمقدم:دولتبنزینرابه۲هزارتومانبرساند،بعد
سهمیهبندیکند

دولت :آی قربون منتقد چیزفهم!


از اون لحاظ

 10گام سفر در زمان
مهدیسا صفریخواه| طنزپرداز

دومی:چهخبرازکارتخوانپزشکان؟بیشترازسریالستایشکشاومداینداستان!
سومی :مهلتشتمومشدوحتماهمهایندوستانتحصیلکردهثبتنامکردندیگه.
اولی :اتفاقا میخواستم خبرشو بگم ،رئیس سازمان امور مالیاتی گفته تنها  20درصد
پزشکانیعنی ۱۵هزارنفربرایدریافتدستگاهکارتخوانثبتنامکردن.
دومی:یعنی 80درصددیگهکهمیشه 60هزارنفرثبتنامنکردن؟!
سومی:حاالزودقضاوتنکنیم،شایدکارتخوانالزمنداشتنازبسسرشونخلوتهوبیمار

توئیتروز

برانکو و بیرانوند به دنبال سید جالل!
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 یک یخچال هست که اگه درش باز باشه رو گوشیت آالرم میاد .خوب همون رو
یه جوری میساختین که در رو خودش ببنده دیگه!
وقتی رژیم میگیری چربیهای بدن میگن طاقت بیارید و آب نشید ،این نهایت
پسفردا رژیمش رو میشکنه!
 میگن تصمیمات اشتباه باعث میشن آدم رشد کنه ،من دیگه نمیخوام بیشتر
از این رشد کنم!
االن برانکو به بیرانوند زنگ میزنه میگه کجایی؟ اگه لب مرزی وایسا منم بیام
با هم بریم اسپانیا پیش سید جالل!
 مامعمولیهاوقتیمریضمیشیماونقدردکترنمیریمورسیدگینمیکنیم
به خودمون که ویروسه تو منجالبی که با دستهای
خودش درست کرده غرق و نابود می شه!
با پسری که ستایش ۳میبینه ازدواج کنید.
چون وقتی فیلمی با این کیفیت رو ول نمیکنه
قطعا تو رو هم ول نخواهد کرد!
 زندگیم طــوری شده که بعد از هر اتفاق
خوبی دنبال دوربین مخفی میگردم واسش
دست تکون بدم!
گلزار چرا اینقدر پستهای انگیزشی میذاره
تو صفحه اش؟ به چی مـیخــوای برسی دیگه
پسر؟!

ندارن،یاشایدمشکلیداشتن.
دومی:چهمشکلیمثال؟
سومی :شاید گوشیهاشون شارژ نت یا فیلترشکن نداشته و نتونستن این خبررو تو گروه
«دکترهای باحال» و «ما همه دکتر هستیم» و ...بخونن .یا شاید مسافرت کاری رفته بودن
خارج که خانوادههاشون رو ببینن و بلیت برگشت به موقع گیرشون نیومده .یا واحدهایی
کهساختنتواینبازارفروختهنشدهواعصاببراشوننموندهویادشونرفتهبرنثبتنامو...
اولی:آقابیخیال،خبرروگفتیموتمومشد،دیگهالزمنیستتفسیرشکنین!
دکترارنست:متلکهاتونرونادیدهمیگیریمولیمنکهعذرمموجهه،اولینکشتیکه
بیادبهاینجزیره،باهاشبرمیگردمومیرمثبتناممیکنم!

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

کارتون روز

نوشتن «دارکـــوب» در پیامک فراموش نشود!

محققان میگویند جسد انسان یک سال بعد از مرگ راه میرود!

می خواد
ما رو بخوره؟

نه بابا ،مرحوم هنوز
دنبال کارهای وام
ازدواجشه!

سع

ید

دارکوبعزیز ،در روزنامه جایعکس 
ت
واقعا خالیه ،چرا عکسترو چاپنمیکنیتا
چهرهماهت رو ببینیم؟!
دارکــــوب :درســتــه کــه خیلی رک حرف
میزنم ولی راستش یه خرده خجالتیام!
به وزیر بهداشت بگین اگه کلینیکها
رو جمع کنه خودش میاد خرج زندگی ما و
امثال ما رو می ده؟ از طرف فرزند یک منشی
که تا چند وقت دیگه مادرش بیکار می شه.
دارکوب :من که خبری در اینباره نخوندم
ولــی چــشــم ،بهشون میگیم و مطمئنیم
مسئوالن ما با رعایت همه جوانب یه حرفی
میزنن!
دارکــوب جــان ،مگه افــراد دهکهای
باال جزئی از این جامعه نیستن ،پس چرا
میخوان یارانهمون رو قطع کنن؟
دارکــوب :واال این مبلغ یارانه االن به درد
دهکهای پایین هم نمیخوره ،چه برسه به
باالییها ،واقعا الزمش دارین؟!
دارکوب واقعا خسته شدیم از این همه
گرونیهای بی حساب و کتاب.
دارکوب :تنها کاری که از ما برمیاد اینه که
بگیم :خسته نباشین!

کمیک روز

در حاشیه افزایش روزافزون تکدی گری در شهرها!

کارتونیست :حسین نقیب

*سر حرف باز میشود ،با کلید لبخند تو
*بهترین شاعر هم ،بعد لبخند تو ،قافیه را میبازد
*توپ سرنوشت من ،هیچ وقت به پای تو نمیرسد
*دستانت را کشیدی ،دنیا از دستم رفت
سید مصطفی صابری


دالیل موجه پزشکان برای ثبت نام نکردن کارتخوان
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کاریکلماتور

سوژه روز

کارتونیست :هادی لگزیان

اگرشماهمازآندستهآدمهاهستیدکهفکرمیکنیدباسفردرزمان
میتوانیداشتباههایخودراجبرانکنید،ایننکاترادرنظربگیرید:
اول،نسخهکاملزندگیخودتانراتاقبلازسفردرزمانحتماتماشا
کنید،حتیاگرتکراریوخستهکنندهباشدطاقتبیاورید.دوم،برای
سفر در زمان از بهترین نسخه خود استفاده کنید .اگر قرار است در
زمانگذشتهیاآیندهمانندحاالباشیداصالالزمنیستاینقدرهزینه
کنید.سوم،قبلازسفردربارهاصالحژنتیکدرزمانآیندهاطالعاتی
کسب کنید .اجازه ندهید دالالن ،ژنتیک یک آدم بازنده را به شما
بیندازند.چهارم،انجامسفردرزمانمثلعروسیبداخالقترینآدم
فامیلاست.ازکوچولوهایعزیزدرفرصتبعدیپذیراییمیشود،
لطفا بدون بار اضافه در زمان سفر کنید .پنجم ،دارایی خود را نقد و
به آن بهعنوان یک فرصت مهاجرت نگاه کنید .اگر چهارتا از همین
تکنیکهایاخاللبازارارزرابهساکنانآیندهوگذشتهبزنید،بارتان
را بستهاید .ششم ،قبل از سفر یکی دو دست کلیه و قلب و لوزالمعده
برای خودتان فراهم کنید .طبق یافتههای سینمایی آنهایی که
در زمان سفر میکنند بیشتر از بقیه در معرض خرید و فروش امعا
و احشای داخلی قرار میگیرند .هفتم ،اگر قصد سفر به گذشته را
داریدباورکنیدنیازیبهوایفاینخواهیدداشت،پسباخیالراحت
بگذاریدهمسایههاازوایفایتاناستفادهکنند.هشتم،اگرقصدسفر
بهآیندهراداریدپارتیبزرگفامیلراهمراهخودتانببرید.تجربهثابت
کردهرانتهاهمانهاییهستندکهدرکاناداوآمریکاسرمایهگذاری
میکنند و ظرفیت ثروتمندترین فرد جهان شدن را در آینده دارند.
نهم ،قبل از سفر در زمان پول شارژتان را پرداخت کنید وگرنه بعد از
بیدار شدن اولین چهرهای که خواهید دید ،مدیر ساختمانتان در
ماشینزمان روی صندلی کناری است .دهم ،تمام مدت سفر در
دسترس باشید وگرنه در سفر برگشت با میلیونها پیامک بیپاسخ
«کدومگوریهستی»روبهرومیشویدوطبیعتاتاپایاندنیاهرگزقادر
نخواهیدبودبهخانهقبلیتانبرگردید،همانخانهایکههمسرتان
درآنبیصبرانهمنتظربازگشتشماست.

سوتی علیفر در انتقال جالل حسینی
به تیم لوانته ،باعث شد فعال گزارش
نکند
علیفر رفت و افسوس از نبودش
گزارشهای او مانند جوک بود
خود سید جالل از انتقالش
دو روزی طفلکی هی توی شوک بود!
***
برانکو از االهلی اخراج شد
آن عزیز قلب هر قرمزپسند
هرچه در ایران به فرقش تاج شد
ناگهان آمد خبر از دورها
پروفسور از تیم خود اخراج شد !
***
قهر بیرانوند پس از محرومیت یک
جلسهایاش از همراهی پرسپولیس
یه مرد هیکلی با قد رعنا
شده بیچاره و درگیر یک مشت
کند قهر و بگوید او «نوموخوام»
همین اطوار گوگولش مرا کشت!
سحر بهجو


