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تیتر روز

سخنگوی دولت :اشتباه کردیم ،باید واقعیتهای تحریم
را به مردم میگفتیم

7
فال روز

به ازای هر کریس مجلس  55نفر ثبتانم کردهاند (ایسنا)

ایصاحبفال،اینقدرسادهنباشکههمه
از اخالقت سوءاستفاده کنند .هرچند
مردم اینقدر تیز شدن که حتی اگه ساده
همنباشیبازمسوءاستفادهمیکنن،پس
خودتباش!

مردم :شنیدن کی بود مانند دیدن!
دوستان
با شنیدن
صدای بوق
لطفا روی
صندلی خود
بنشینید!

عارف ،رئیس فراکسیون امید مجلس :مسئولیت حمایت
از دولت را بپذیریم

رایدهندگان :دقیقا! مثل ما که مسئولیت
حمایت از شما رو پذیرفتیم!
وزیر صنعت :قیمت خودرو از سوی خودروسازان به هیچ
عنوان افزایش پیدا نکرده است

شعر روز

دارکوب :پس البد از سوی خودروخریداران
افزایش پیدا کرده؟!
وزیر ارتباطات :هیچ سورپرایزی بهتر از گام برداشتن برای
سالمتی مردم نیست

دارکوب :مهندس دیگه داری فاتحه معنی
کلمه سورپرایز رو میخونی ها!
کارتونیست :محمد بهادری

وزیر مسکن ۴۰ :درصد از ثبتنام کنندگان مسکن ملی،
مشمول این طرح نمیشوند

دارکوب 60 :درصد دیگه هم پولشون به
سپردهگذاریش نمیرسه!


دی روزنامه

مجریمیزشکنیاگربهترس؟!
علیرضا کاردار| طنزپرداز

سوژه روز

از پشت بام نشینی تا راه پله خوابی

اولی :تا حاال به این فکر کردین که بام رو هم میشه فروخت؟
دومی :چی؟ شیب؟ بام؟ فروش پشتبام؟
سومی :آره بابا ،این االن خیلی رایج شده .در بعضی مناطق ،هر پشتبام را که نگاه کنی،
پشتبام نشینیش در میان بینی.
دومی :احسنت! احسنت! چه شعر زیبایی .نگفته بودی شاعر هم هستی؟
اولی :ای بابا! بحث رو منحرف نکنین دیگه .این پدیده چند سالیه در کالنشهرها راه
افتاده که متاسفانه شکل دیگهای از همون حاشیهنشینیه.

توئیت روز

کارنامه های یک بار مصرف!

هروقت وزیر جوان تونست پهپاد یهبار مصرف بزنه اونوقت پست با پهپاد
جواب میده .چون خیلیهامون پهپاد رو پس نمیدیم!
 وضعیت هوای بعضی شهرها یه جوریه که دیگه بر اثر آلودگی هوا مدارس
تعطیل نمیشه ،بر اثر سالمت هوا مدارس باز میشه!
 هروقت خیلی از یه چیزی سورپرایز شدین،
یادتون بیفته که من با شوهرعمهام شش واحد
برداشتم و هردو درس رو بهم  ۹داد!
  استقاللیها تازه متوجه شدن اونی که استقالل
رو بعد از عمری برد صدر جدول استراماچونی
نبود ،بازیهای عقبافتاده لیگ بود!
 از وقتی این جریان رمز پویا اومده بحثها
داغه تو گروههای فامیلی که وای حاال چی
کــار کنیم؟ هیچی عزیز من همون صبح به
خیرت رو بفرست!
 اپراتورهای تلفن یه طوری بستههای کوتاه مدت و
حجم پایین اینترنتشون رو حذف کردن که باید یه بسته
سه ساله بخری تا بهصرفه دربیاد!
 جدی کرمهای شب تاب چه جوری میرن دزدی؟!
  اگه تو دانشگاه هم میگفتن کارنامههاتون رو بدید
باباهاتون امضا کنن ،من شیشترمه دکترا میگرفتم!
 من اونی که پدر و مادرم میخواستن نشدم ،توقع
داری اونی بشم که همسر آیندهام میخواد؟!

دومی :حاال مگه بده یه خونواده سرپناهی داشته باشه؟
سومی :بله بد ،غیرقانونی و غیرایمنه .نمای شهر رو هم خراب میکنه .پشتبام قاعدتا
لونه کبوترها باید باشه.
اولی :آخه این همه خونه خالی .چرا یک نفر نباید بتونه تو خونه زندگی کنه و مجبور بشه
بره تو کانکس یا رو پشتبوم؟
یک مسئول :حاال خیلی شلوغش نکنین .نکته مثبتش رو ببینید که مشکل مسکن
بههرحال یهجوری حل شده.
یک پشتبام نشین :پس تو باغچه خوابی و تو راه پله زیستی هم کمکم راه میفته و مشکل
کامل حل میشه دیگه!

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

نوشتن «دارکوب» ابتدای پیامک فراموش نشود!

کارتون روز
علیرضاحیدری،کارشناسحوزهکار:مصوباتدستمزدیمانهتنهاشرایطزندگیرا
برایکارگرانبهبودنبخشیدهبلکهاوضاعراخرابترکردهاست(ایسنا)

کارتونیست:مسعود ماهینی

فیلم مصاحبهای از یک مجری تلویزیون منتشر شده که به گفته
خودش پنج سال است هفتهای چند روز آنتن زنده را در اختیار دارد
(هرچند بنده یک دقیقهاش را هم ندیدهام و ایشان را نمیشناسم
که خب خاموش بودن تلویزیون در بیشتر ساعات هفته هم در این
نشناختن بیتاثیر نیست!) در این فیلم خالصه حر فهای خانم
مجری این است که مجریان صبح با خود برنامه میریزند که امروز
چه بگویند و میز را چپه کنند و پایشان به هم گره بخورد و صندلی
بشکند و گربه بیاید توی استودیو و خالصه کاری کنند تا فیلم شان
در فضای مجازی بچرخد که بعدا مشهور شوند و آنتن ساعت بهتری
بهشان بدهند و ارتقا بگیرند .هرچه باشد ،شنیدن این که مجریها
با برنامه جلوی دوربین میآیند خوشحا لکننده است ،چون تا
قبل از این فکر میکردیم این عزیزان تا از خواب بیدار میشوند
میآیند جلوی دوربین و هما نجا هرچه را به دهن و ذهنشان
میرسد میگویند! نکته جالب دیگر این است که خوشبختانه
حتی صداوسیما هم به این نتیجه رسیده که باید از راه شبکههای
اجتماعی برای خودش بیننده جورکند و کار برعکس شده که الزم
نیست بقیه برای معروف شدن دست به دامن تلویزیون شوند.
حال که ترفند دیدهشدن لو رفتهاست ،بد نیست دوستانی که در
صداوسیما برنامه دارند چند راه مطمئنترش را تست کنند ،به
امتحانش میارزد.مثال فحشدادن به هرچه فیلم روی پرده است
و فیلم ساز و بیننده و سایر عواملش توسط کارشناس برنامه ،تا هم
مخاطبانسینماباالروندوهمبینندگانبااسموقیافهتانآشناشوند
و معروف شوید! درآوردن حرص بینندگان توسط مجریان با گفتن
جمالتی که مطمئن هستید لجشان درمیآید و بعد هم رو به دوربین
لبخند بزنید .تضمینی یک ساعت بعد فیلم تان دست به دست
میشود! یکی دیگر هم این که مسابقات ورزشی را طوری گزارش
کنید که بینندگان و شنوندگان آرزو کنند رادیو و تلویزیو نشان
بسوزد که در این صورت بی برو برگرد معروف خواهید شد!



زمین و زمان دود!
زمین را بنگری و آسمان دود
سر و روی همه اطرافیان دود
نفس کم آمد و ششها شده شوک
زمان که هیچ ،حتی در مکان دود
نهتنها مشهد و تهران و شیراز
که یزد و تفت و حتی اصفهان دود
نهتنها چشم و گوش و حلق و بینی
همه اعضای ما ...حتی دهان دود
زمستان روزگاری از دهانت
بخار آمد برون اما االن دود
نیازی نیست بر سیگار و قلیان
بیاید از درونت هر زمان دود
هوا محدود شد اما عجیب است
که حتی قلب از ما بهتران دود
اگرچه میروند آنسوی دنیا
برای چه؟ دوا درمان آن دود!
سحر بهجو

دارکوبعزیز؛ با خرمایکیلویی۱۸هزار
تومنآیامیشهبرایمردگانمونخیراتکرد؟!
دارکـــوب :خیرات که فقط خرما نیست،
ضمن ایــن که بیاین سوپری سر کوچه ما
خرمای ارزونتر داره!
پیشنهاد میکنم بعضی مسئوالن که با
وجود گرانی و سایر مشکالت مردم اینقدر
بیخیال هستند و فقط توضیح واضحات
میدهند ،یک دوره کال سهای «چگونه
اینقدر بیخیال شویم» برگزار کنند!
دارکوب :پیشنهاد خوبیه ،واقعا االن بهش
نیاز داریم!
چرا ته ِفیلم و سریالهای ایرانی همهاش
ج و خواستگاریو از اینحرفاست؟!
ازدوا 
دارکوب :اگه ازدواج هم نذارن که باز شما
شاکی میشین چرا همش غم و غصه است!
یه جوری مجری های تلویزیون میگن
آخر هفته خوبی داشته باشین ،انگار اینجا
سوئیسه ...آخر هفته کارگرها سر کارن،
کارمند هم تو خونهاش نشسته نه تفریحی نه
هیچی ...اگه یه ناهار دور هم بخورن نهایتا!
دارکوب :اوال که همه کارگر و کارمند نیستن
و مدیر و آقازاده و ...هم داریم! ولی همون سر
کار بودن و ناهار دور همی خوردن هم میشه
خوب باشه دیگه.

