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تیتر روز

روحانی :شبکه ملی اطالعات را آنچنان تقویت کنیم که
مردم نیازی به خارج نداشته باشند

وام ابنک مسکن حدود  9درصد یک آاپرمتان  ۱۰۰مرتی را پوشش یمدهد

مردم :اوخ! یاد «آنچنان رونق اقتصادی»
افتادیم که قرار بود ایجاد کنین!
یارانهبگیران :واال راضی نیستیم بااکراه این
چندرغاز رو بهمون بدین!

فدراسیون:شایددادایکیازآپشنهای
قراردادت جاخواب اتوبوس بودس!
سخنگویستادانتخابات:نسبتبهدورهقبلیبیشاز
 ۱۵درصدافزایشثبتنامداشتهایم

شعر روز

کارتونیست :مسعود ماهینی

دارکوب :کمکم داریم به رکورد
«هرایرانییکنماینده»میرسیم!
بیژنزنگنه:طرحافزایشقیمتبنزینرابهخوبیاجراکردیمو
دستاوردهایخوبیداشت



شادیهایمادرانه
مهدیسا صفریخواه| طنزپرداز



ماجراهای مربی تیم ملی فوتبال
مسیری درهم و قیقاج داریم
دالر «اینقدر»! بهر باج داریم
اگرچه تیم ملی بیمربی است
وراج داریم
بهجایش لشکری ّ
شود ساییده اینجا هر مربی
ی آجداریم
که دارای زبان 
زمانی کیروش و گاهی برانکو
یکی را آن وسط آماج داریم
مربی گر موفق گشت :تهمت
موفق هم نشد ،اخراج داریم!
برای انتخاب سرمربی
ز اهل قدرت استمزاج داریم
برای انحراف حرف یارو
بسی اینکاره دیلماج داریم
برای پختن نان از مربی
به جیب خود تنور و ساج داریم
اگر خواهی شود پیروز ،امروز...
دعا کن! لشکری محتاج داریم
اگرچه صدر جدول را نداریم
بهجایش خب «جناب تاج»داریم!
عبدا ...مقدمی

سوژه روز

راهکارهای بهصرفه برای کاهش اجاره بها!
اولی :معاون وزیر راه و شهرسازی برنامههای دولت برای کنترل اجارهبها رو اعالم کرد...
دومی :قبل از این که ادامه خبر رو بخونی ،اجازه میدین من حدسهامو بگم؟
سومی :باز شــروع شد! وقت کمه و جا هم نداریم ،بــذار خبر رو بگه و بریم سر کار و
یمون.
زندگ 
اولی :حاال بذار چندتا حدس بزنه ،ببینم اگه جای دولت بود چی به فکرش میرسید
برای کاهش اجاره خونه.
دومی :اتفاقا این حدسهام به درد تبلیغات کاندیداهای مجلس هم میخوره! اول این
که همه مستاجرها رو یهجا جمع و بعد سوار اتوبوس کنیم و ببریمشون شهرهای دیگه ،تا
اجارهخونه تو شهرهای خودشون بیاد پایین! میشه همه صاحبخونهها رو هم پیدا کرد و

توئیتروز

چاپار به جای آالرم!
 داییم یه دیپلم خریده ،بعد تو ۴۰سالگی رفته دانشگاه پولی ،حاال زنش
روزدانشجوبراشنوشتهمرسیکهنقاطتاریکجهانروبافانوسعلمروشن
میکنی!
 دانشگاههمواقع ًاجایعجیبیه.استاددارهدرسمیدهاونوقتیکیدارهبا
گوشیبازیمیکنه،یکیدارهچتمیکنه،یکیدارهباتلفنحرفمیزنه...
باباچنددقیقهساکتباشین،ناسالمتیمااومدیماینجابخوابیم!
  خمیر دندون رو دیدین وقتی فکر میکنی تموم شده فشارش بدی تا دو
ماه بعد هم خمیر داره؟ کاش کارتهای بانکی هم یهکم از این بزرگوار یاد
میگرفتن!
 رئیس کارخونه نوتال اگه بفهمه صبحانه مورد عالقه مامانم نوتال با پنیر
لیقوانوبربریه،میرهحلواشکریتولیدمیکنه!
سرماخوردم رفتم دکتر .دکتر وقتی فهمید معلم ریاضیام ،گفت برات یه
روزاستعالجیمینویسمتابچههااستراحتکنن!
 آرزویهرایرانی:بایدازداستانزندگیمنفیلمبسازن!
 مردماینستاگرامدودستهاند:یاازاینستاگرامپولدرمیارن،
یا منتظرن بارون بیاد ،برف پاککن بزنن ،استوری بگیرن!
 گوشیم او نقــدر قدیمی شده که آالرم میذارم
زنــگ نمیزنه ،چــاپــار میفرسته
بیدارم کنه!

اونا رو هم فرستاد یه جای دیگه تا مستاجرهاشون الزم نباشه اجاره بدن و مجانی زندگی
کنن! یه راه سادهترش اینه که جای موجر و مستاجر رو عوض کنن تا هردو مزهاش رو
بچشن...
سومی :نگفتم؟ مگه تا حاال از این دومی حرف درست و حسابی شنیدیم؟ اصل خبر رو
بگو تا مخاطبان دلگرم بشن که قراره یه اتفاق خوبی براشون بیفته.
اولی :راهکارهای دولت اینه ،گرفتن مالیات از خونههای خالی ،تکمیل واحدهای
مسکونی مهر ،تولید و عرضه مسکن با اجــرای طرح اقــدام ملی و را هانـــدازی نظام
اجار هداری حرف های.
دومی :دیدین روشهای من بهصرفهتر و ساده تر بود! فقط اون بخش مالیاتش رو نگفته
بودم که چون میترسم ازش ،به زبون نیاوردم!
مسئول بررسی پیشنهادهای روزنامهها در هیئت دولت :با تشکر از شما دومی عزیز،
لطفا هرچه زودتر برای دادن مشاورههای کارشناسانه به ما ،به این سازمان مراجعه کنید!

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

نوشتن «دارکوب» ابتدای پیامک فراموش نشود!

کارتون روز

اینترنتکهوصل
شد ،چرا با دود
عالمتمیدی؟

دلتخوشه؟
گوشتگرونه،چربی
انداختمتوآتیشکه
جلویهمسایهها
آبروداریکنم!

کارتونیست:حسین نقیب

من از خوردن چیپس و پفک و کالباسهای یواشکی همیشه لذت
میبرم .هروقت بچه سر میرسد و یک گاز از آنها میخواهد با
گفتن یک جمله خودم را نجات میدهم :ماما نجون تنده .این
جمله بین من و فرزندم یک مرز باریک میکشد و هر دو از معاشرت
با هم بیشتر لذت میبریم .البته او بیشتر ،چون یک مادر فداکار
دارد که همه غذاهای تند دنیا را از جلوی دستش برمیدارد و من
با حسی شبیه وجدان درد به خودم دلداری میدهم که بهخاطر
خودش گفتم.
وقتی مــادر میشوید لــذ تهــای دنیا تغییر میکنند .شما از
سوارشدن روی سفینه و رنجر در شهربازی لذت نمیبرید و همیشه
نگران این هستید که کمربند ایمنی باز و مغزتان پخش زمین شود.
شما نگران مردن خود نیستید ،بیشتر نگران این هستید که بچه
این صحنه را نبیند .برای همین لذتهای مادرانه هزار بار ایمنتر
شدهاند ،انگار یک استاد شبیهسازی دوز آدرنالین را در آنها پایین
میآورد و جاهای خالی را با سروتونین پر میکند! شما به اندازه
سوار شدن به قطاربرقی ،با مشاهده اولین دندان بچه احساس
شادی میکنید .وقتی اولین بار خودش به دست شویی میرود،
حس راحتی میکنید و ب ه اندازه پدری که به سه تا دخترش با حقوق
کارمندی جهیزیه داده ،به خودتان افتخار میکنید .وقتی بچه
اولین «دوستت دارم» را مینویسد کفشهایتان را آویزان میکنید
و بکوب میخوانید برای مربیگری در لیگ دسته برتر مادران!
احساس میکنید یک مایکل فلپس به دنیا دادهاید که اگر تا بقالی
هم برود قرار است با مدال طالی المپیک شنای آزاد برگردد.
شما با هر کار خوبی از طرف فرزندتان خوشحال میشوید (این
خاصیت هورمونهای مادرانه است) در حالیکه همسرتان برای
غافلگیرکردن شما از مرحله آخر مسابقه «عامل ناشناخته» عبور
میکند ،برنده جایزه یک میلیون دالری استعدادیابی میشود و
همه دوستان مهدکودکتان را برای جشن تولدتان دعوت میکند
و شما دنبال پیچاندن جشن به بهانه خستگی هستید!

ای صاحب فال ،امــروز غذای الکچری و
هیجانانگیزیخواهیخورد.ممکناست
خوراکگوشتباسسقارچباشد،یااملت
باگوجهفرنگی!

ربیعی ،سخنگوی دولت

دنیزلی بعد از اخراج از تراکتورسازی :مجبور بودم خیلی
از مواقع در اتوبوس تیم بخوابم

باخانمان

فال روز

این وامتون ...برای
بقیهاش هم میتونین
سانداز یاران ههاتون
از پ 
استفاده کنین!

واعظی:بهپرداختیارانهاعتقادینداریم،اماچارهاینداریم

مردم :خب خدا رو شکر که از دستاوردهاش
اقال شما راضی هستین!
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دارکــوب من معتاد فالهای هر روزت
شدم ،اصال روزنامه رو میخرم یا تو سایت
میبینم که بدونم امروز چه بالیی سرم میاد!
دارکوب :معتاد که خوب نیست ولی سعی
میکنیم از فالگیرمون بخواهیم که کمتر بال
برای خوانندهها پیشبینی کنه!
داســتــانــک «ســس اضــافــه» در صفحه
دارکــوب خیلی خوب بود .ممنون از شما،
تقریبا زبان حال خودمان بود!
حسن زاده ،تربت

دارکوب :به نوعی زبان حال همهمون بود!
مــن یــک مسافرکش شخصی هستم
که از صبح تا شب درحال رانندگیام ولی
حتی پول بنزینم هم درنمیآید .به نظرت
چه کار کنم؟
دارکوب:البتهشوخیمیکنمولیبدنیست
شیفت شب تا صبح رو هم امتحان کنین!
دارک ــوب من راضــی نیستم از پــول ما
اینقدر بــرای فوتبال و مربیان بیلیاقت
خارجی خرج کنند .خود دانید!
دارکــوب :اتفاقا من و دوستانم هم راضی
نیستیم ،خود دانند!

