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تیتر روز

قاضیپور در جلسه رای اعتماد به وزرای پیشنهادی :آقای
روحانی در مجلس دکان باز کرده

7

وزیرصنعتدربازدیدسرزدهازخطوطتولیدایرانخودرو:مردماز
عملکردخودروسازانناراضیهستند/تسنیم

دارکوب :باالخره گالبی مورد نیاز نمایندهها
باید تامین بشه دیگه!

فال روز

این چه وضع تولید خودروئه؟
مردم رضایت ندارن!

ویلموتس ،سرمربی تیم ملی در تمرین ،ژست خوابیدن
گرفت که فضای شادی را بین بازیکنان ایجاد کرد

ایصاحبفال،امروزرویچیزهایمنفی
تمرکز نکن ،فردا هم نکن ...کال تمرکز
نکن،چهکاریهخب؟!

عیب نداره،
عوضش ما خیلی
راضی هستیم!

شعر روز

این یعنی پیشرفتکه بازیکنان به جای تقلید
صدا و قلیانکشیدن با این چیزها شاد میشن!
معاون وزیر کار :کودکانی که در دهه  60متولد شدند توان
دولت برای اشتغال زایی را کاهش دادند

اصالبهچهجرئتیدههشصتیهاتوقعکاردارن؟!
عضوانجمنصنایعکنسرو:قشرمتوسطتوانخریدتنماهی
 ۱۸هزارتومانیراندارد

یک آقازاده :خب مثل ما به گربههاشون
آشغال گوشت بدن!
کارتونیست :محمد بهادری

وزیرارتباطات:اکنونفیلترشکنبهراحتیفروختهمیشود

خیلی راحتنیست،بایدرمزدومداشتهباشیم!
ازتندیسپدرعلمحقوقایرانرونماییشد

مرحوم شانس آورد تندیسش شبیه عموی
علم شیمی از کار درنیومد!


از اون لحاظ

رکورد آبکی و مشکالت پیش رو
محمدعلی محمدپور| طنزپرداز

سوژه روز

لطفاحرکتکنین!
دومی :چرا اینجوری میکنی؟ چه خبر شده؟ چته؟!
سومی :سوسک رفته تو لباست؟ بیایم کمک؟ پسر اون پیفپاف رو بده...
اولی:بازشمادوتااومدینکهحرفهایبیربطبزنین؟مگهنمیبینیندارمتحرکمیکنم؟
دومی :میخوای ستون متحرک بزنی؟ مراقب باش تحرکات مشکوک نکنی که شر
بشه برای این ستون!
اولی :مگه نشنیدین سرپرست فدراسیون ورزشهای همگانی گفته بیتحرکی مردم
ایران به مرز هشدار رسیده؟

توئیتروز

باور کن بعدا بهت زنگ می زنم!
 توپ پالستیکیها شده  2500تومن 25 .تومن بود ها .حس بابابزرگها
بهم دست داد.
این «غرور» هم چیز عجیبیه .میدونی مشکل از خودته ،می دونی حق با طرف
مقابله ولی خب بازم نمیخوای بپذیری!
جمله «دستم بنده بعدا بهت زنگ می زنم» جملهایه که هر موقع شنیده بشه
مخاطب رو بیشتر تشویق میکنه برای بیشتر حرف زدن!
تو اتاق پرو لباس خودمو پوشیدم اومدم بیرون ،فروشنده گفت اصال معرکه
شدی ،رنگش هم خیلی بهت میاد ،از همین کارم برای برادرم برداشتم!
همیشه دلم میخواست مردم در مورد چشما م بگن یه غم عمیق تو چشماته و یه
ت نگاهت .ولی به جاش همش عینکم رو برمیدارن میزنن
عمر تجربه پش 
به چشمشون میگن وای تو که اصال نمیبینی!
زیست شبانه چیه دیگه؟ چقدر تنوع زیستی زیاد شده ،زمان ما
فقط زیست سراسری بود و آزاد!
چند تا پشه دورم بود ،با گوشی صدای فراصوت ایجاد کردم
که اذیت بشن فرار کنن .اصال براشون مطرح نبود .پشهای
که شش طبقه رو میاد باال دیگه قطعا یه هدفون هم میتونه
تهیه کنه!
مردمی که تاریخ نخوانند مجبورند شهریور
دوباره تاریخ رو امتحان بدن تا قبول بشن!

سومی :یعنی تو االن تحرک میکنی تا حرف ایشون رو نقض کنی؟
اولی :نخیر ،دارم تحرک میکنم تا به مشکالتی که بیتحرکی داره دچار نشم .مثل فشار
خون ،اضافه وزن ،مشکالت استخوان و مفاصل و عضالنی و...
دومی :واقعا تا حاال ستون به این پرباری که اینقدر غیرمستقیم به مردم چیزی آموزش
بدیم نداشتیم!
سومی :خوش به حال خودم که این قدر متحرک هستم .با داشتن سه تا شغل که بتونم
خرج زندگی رو دربیارم ،به تنهایی آمار تحرک نصف ایران رو باال بردم!
هوشنگ شرافت (سریال هیوال) :البته تکون خوردن زیاد هم گاهی خوب نیست ،باید
زیرپوستی و چراغ خاموش تحرک داشت!

کارتون روز

هوای طبیعت را داشته باشیم...

کارتونیست :مسعود ماهینی

مدیرعاملآبوفاضالبتهرانگفته«:تابستانامسالرکوردمصرف
آب نه فقط در تهران بلکه در کل کشور زده شد» .بعد متوجه شدهاند
بارشهای امسال از عوامل اصلی این اتفاق بوده است .یعنی یک
عدهباخودشانگفتهاندحاالکهبارانزیادباریده،موقعمسواکزدن
شیررابازبگذاریمیانیمساعتزیردوشبرایخودمانآوازبهنامبانی
بخوانیموپرشپرشکنیم.سوایاینکههمسایهطبقهپایینیازاین
کارتان منزجر میشود ،این چه طرز فکری است آخر؟ هنوز یادمان
نرفته موقع سیل هم یک عده میگفتند شیر آب را باز بگذارید تا آب
سد برود پایین و سرریز نشود .عزیزان ما دچار خشکسالی بلندمدت
هستیم،حاالچهارروزبارانباریدبهاینمعنینیستکهمشکلحل
شدهاست.البتهخیلیهاهستندکهآبرابیرویهمصرفمیکنند.از
سریالسازانماکههمینجورآبرارهامیکنندتویسریالهایشان
و چیزهای آبکی تحویلمان میدهند ،تا افرادی که پول شویی و ّآب
زیادی مصرف میکنند .حاال ما که در روز پول خاصی دستمان
نمیآیددستمانزیادکثیفشود،ولییکعدههستندکهتمامروز
با پول سروکار دارند و زحمت شستن پولها با ایشان است که باعث
میشودمشکالتزیادیایجادشود.
مطمئنم االن یک عده میگویند سخت نگیر ،سدهای زیــادی پر
هستند.ولیخوباستبدانید 59شهرکشورازنظرآبیدروضعیت
قرمز ند .بسیاری از دشتهای کشور فرونشستهای چند برابر حد
بحرانی دارند .االن خود دشت مشهد ساالنه  10تا  15سانتی متر
نشستدارد،یعنیبهنحویآببرداشتهاندکههمینطورداریمفرو
میرویم و خانهمان از طبقه همکف به زیرزمینی تبدیل خواهد شد.
همچنیناعالمشدهاتوبانآزادگانتهران 13تا 14سانتیمتردرسه
سالاخیرفرونشستداشتهوبهاینمعنیاستکهبااینرویهدرآینده
اتوبانبهمسیرمترویزیرزمینیتبدیلخواهدشد.

استفاده از آمبوالنس برای رفت و آمد
مثل بعضی از مشاهیر بزرگ!
بعد از این جای تماست با آژانس
چون که دیدی راهها باشد شلوغ
خانه خاله برو با آمبوالنس!
سحر بهجو

***
بررسی طرح بازگرداندن خانواده
مسئوالن از خارج در مجلس
«باز آ ،باز آ ،هر آنچه هستی باز آ»
فرزند وزیر و سرپرستی باز آ
این کشور ما ،کشور بیعیبان نیست
صدبار اگر رفتی و گشتی باز آ!
شیما اثنی عشری

***
طارمی در 3بازی  5پنالتی گرفت
انگار که بوده لقلقو ساز ه تو
پیچیده به «دایو» نام و آواز ه تو
از اول عم ِر فوتبالش گلری
عمر ًا نزده شیرجه انداز ه تو!
عبدا ...مقدمی


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

نوشتن «دارکوب» ابتدای پیامک فراموش نشود!

دارکــوبعــزیــز؛ نوکتطــا از ایــن ک ه
با زبــانطنز حر ف ما را بهگوشمسئوال ن
میرسونی!
دارکوب :ارادتمندم ،سعی میکنم با همین
نــوک کند حر فهای تند شما رو به گوش
مسئوالن برسونم!
دارکــــوب چــرا خــودروهــا حتی صفر
بعد از چند وقــت مــدام سر از تعمیرگا هها
مریم اباذریان
درمیآورند؟ 
دارکــــــوب :البـــد دلـــشـــون بــــرای خــونــه
اولــشــون تنگ میشه ،آخــه اونـــا هــم مثل
تولیدکنندههاشون دل دارن!
دارکــوب ،مامان و باباهای دخترها به
خواستگار دخترشون میگن دخترمون از هر
انگشتش یه هنر میباره؛ آیا مامان و بابای
خانم فاطمه عبادی میگفتن دخترمون از
هر انگشتش شن میباره؟
دارکــوب :فکر کنم اون زمــان همون هنر
میباریده ،بعدا کمکم رفتن تو کار شنبازی!
دارکوب تو در جریانی چرا ماهی اینقدر
گرون شده؟ اون که دیگه تولیدش به سختی
یک بازنشسته
گاو و گوسفند نیست.
دارکـــــوب :راســتــش مــن در ایـــن زمینه
تخصصی ندارم ،باید از پلیکان بپرسین!

