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تیتر روز

مصباحیمقدم،عضومجمعتشخیصمصلحتنظام:
دولتهرچهسریعتروجوهرابهحسابمردمواریزکند

دولت :صبر کنین اقال مردم دو باک بنزین
بزنن تا یه پولی دستمون بیاد!

7

ربیعی،سخنگویدولت:فشارهایزیادیبهجامعهواردشدهاست

فال روز
ای صاحب فال ،شال و کاله ،زنجیر چرخ
و کال امکانات ایمنی یادت نرود تا مبادا
تهاستمیدانند
مثلمسئوالنیکهمد 
قرار است برف بیاید ولی باز هم غافلگیر
میشوند،غافلگیرشوی!

ممنون که خبر
دادین ...آخه خودمون
یدونستیم!
نم 

شعر روز

وزیرآموزشوپرورش:سهمیهسوختسرویسهایمدارسبه
زودیمشخصمیشود

والدین و راننده های سرویس :امیدواریم به
این سال تحصیلی برسه!
مدیرعاملاتحادیهتاکسیرانی:افزایشنرخکرایهتاکسینداریم

دارکوب:کمبودتاکسیچی،اونمندارین؟!
ربیعی

سردارآزموننامزدبهترینلژیونرسالآسیاشد

دارکوب :لژیونر همون بود که بازیهای
خارج مثل رونالدو بازی میکرد و تو بازی
ملی مثل ایشی زاکی؟!

کارتونیست:علی کاشی

یارانه ۴۵۵۰۰تومانیامشبواریزمیشود

مردم :آخ جون 15 ،لیتر بنزین با نصف نون!


دی روزنامه

برایدریافتسبدمعیشتی
پولسبدشراواریزکنید
علیرضا کاردار| طنزپرداز

داخلپرایدساکنشویم؟
اولی:گوشکنید.گوشکنید.یکخبربراتونآوردمازرئیسمدیریتبحرانکشور.
دومی:رئیسمدیریتبحرانکدومبود؟همونکهخوبغافلگیرمیشد؟
سومی:نههمونکهمدیریتبحرانش،دچاربحرانمیشد.هاهاها.
اولی :خب شلوغ نکنین اجازه بدین خبر رو بگم .ایشون گفته اتاقکهای سه در چهار به
زلزلهزدههاووامهای 10میلیونو 50میلیونیخواهندداد.
دومی:پسایندفعهایشونماروغافلگیرکرده.اتاقکسهدرچهار؟مطمئنیگفتهاتاقک؟
منظورشونهمونچادرنیست؟چونخیلیزلزلهزدهداشتیمکهتامدتهاتوچادرزندگی
میکردن.
سومی :حاال کانکس هم دادن .ولی از حالت موقت به حالت دایم دراومــده .خیلی از

توئیتروز

جاروبرقی در اتاق سمندون!
حداقل واسه تولد دوستتون اون عکسی رو که خودتون خوب افتادین و
دوستتون شبیه سمندون شده ،استوری نکنید .اون بدبخت جای خوشحال
شدنفحشتمیده!
  یه ترم یکی از بچهها حساب کرد اگر استاتیک ۲۸بشه مشروط نمیشه ،االن
حسابدخلوخرجمنماینطوریشده!
هیچوقتنفهمیدمچراوقتیقرارهمهمونبیادمادرماولباجاروبرقیمیادتو
اتاقمن.خبمگهموزهاسکهبیانهمهجایخونهروبگردن؟!
  تاکسیهایاینترنتیراستمیگفتنوقیمتاشونروباالنبردن،فقطسرویس
نمیدنوماشینندارنکهاونماصالمسئلهمهمینیست!
تو روزهای سرد ،رفتن زیر پتو عین افتادن تو باتالقه .تا کسی نیاد درت بیاره
دربیانیستی!
  امروز با خودم فکر میکردم کاش پولدار بودم ماشین هیبریدی میخریدم با
برقکارکنهوپولبنزینندم،بعدیادمافتاداگهپولداربودمپولبنزینهمداشتم!
 دیشب خواب دیدم ۱۵تا ماشین دارم ،تو خواب

گریهمیکردمکهچطوریمیتونمپول
بنزین اینا رو بــدم ،میخوام بگم
روحمهمفقیره!

زلزلهزدههایقبلیهنوزتوکانکسزندگیمیکنن.
اولی:دربارهاونوامنظریندارین؟
دومی :ایشون به زلزل ه زدهها گفتن که با  10میلیون برن واسه خودشون یه جایی رو پیدا
کنن؟
سومی:بهنظرمنکهبا 10میلیوننهایتامیشهیهمدتپولبنزینوخوردوخوراکهزینه
کردودنبالخونهگشت.
اولی:آقااینقدرمنفینگرنباشین.شاید 50میلیونروهمبعدشدادن.وعدهدادندیگه.
دومی:آخه 50میلیونتومانهماالننهایتامیشهباهاشپرایدخریدوتوشساکنشد.
سومی:فکربدیهمنیست.میشهداخلپرایدروخالیکردویهاتاقنقلیازشدرآورد.به
درددیگهایکهنمیخورناینماشینها.
اولی:پسختمجلسهرواعالممیکنم.یهبحراندیگهمدیریتشد.

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

کارتون روز

نوشتن «دارکوب» ابتدای پیامک فراموش نشود!

در حاشیه تعطیلی مدارس برخی شهرها به علت آلودگی هوا

بیا برو مدرسه
الکی هم بهانه نیار
من که آلودگی نمیبینم!

کارتونیست :حسین نقیب

کالهبرداران عزیز که بهصورت شبانهروزی در حال فعالیت
هستند،پسازهراتفاقیزحمتخودراچندبرابروفعالیتبیشتری
میکنند .مثال پس از هر زلزله و سیل و حادثه طبیعی غیرمتفرقهای
کمین می کنند تا طعمههای خود را از بین افــراد حادثهدیده
انتخاب کنند و یک چادر سوراخ یا کانکس زنگزده و آب و کنسرو
کپکزده را با چندبرابر قیمت به آن بندههای خدا غالب کنند .یا
در مرحله بعدی از احساسات پاک هموطنان که قصد کمک دارند
سوءاستفاده و شماره کارت خودشان را اعالم میکنند! اینها که
طبیعیهستند،طبیعینیستند،یعنیحادثهطبیعیهستند،ولی
اتفاقات غیرطبیعی هم بستر خوبی برای فعالیت این قشر است.
نمونهاش همین گرانی بنزین و سبد حمایت معیشتی دولت که
پلیس فتا دربارهاش هشدار داده است .البته از حق نباید گذشت
که دیگر این ترفند قدیمی شده و هرکه گولش را بخورد واقعا باعث
خجالت است ولی بد نیست یک بار دیگر ما هم هشدار بدهیم.
شما هیچگاه در هیچ مسابقهای برنده نمیشوید که در آن شرکت
نکرد هاید یا برگزارکننده مسابقه به شما زنگ بزند و بگوید اگر
جایزهتان را میخواهید باید شماره رمز اول و دوم و کد امنیتی
و تاریخ انقضای کارت و همه مشخصات خودتان و جد و آباءتان
را به او بدهید! ضمن این که اگر چیزی برنده شوید ،الزم نیست
برای گرفتن آن پول پست یا کارمزد یا شیرینی و ...بدهید .فوقش
هروقت جایزه را آوردنــد دم در ،انعامشان را نقدی بدهید یا اگر
خیلی اصرار به پرداخت غیرنقدی دارند بهشان اجازه بدهید از روی
جایزهتان هرچقدر الزم دارند بردارند و بقیه را به حسابتان بریزند!
در این مورد اخیر هم در جریان باشید الزم نیست برای دریافت
سهمیه سوخت یا دریافت بسته حمایت معیشتی از خانوادهها،
همه چیزتان را به دیگران بدهید ،دولت همه شماره حسابها و
مشخصات ما را دارد و اگر هم احیانا نداشته باشد ،با پیامک از ما
نمیخواهد به یک سایت عجیب برویم و پنج هزار تومان بریزیم تا
ثبتناممان کند! یا نقدی میگیرد یا قبال با ما حساب کرده!

سوژه روز

خطاب به آقازاده های اختالسگر!
ما شام نداریم؛ تو داری اما
آرام نداریم؛ تو داری اما
ِ
زحمت کارگرش
در کافه برای
انعام نداریم؛ تو داری اما
در حومه شهر؛ خاک باید بشویم
اهرام نداریم؛ تو داری اما
کشمش َو نخود درون آجیل من است
بادام نداریم؛ تو داری اما
همراه غذایمان سس مایونز
مهرام نداریم ،تو داری اما
صابون سرمان زدیم و بعد از حمام
ما «مام» نداریم تو داری اما
غیر از دو سه تا لباس و یک حوله خیس
بر بام نداریم؛ تو داری اما
جز آب و اگر پا بدهد دوغ ولرم
در جام نداریم تو داری اما
افسوس که خواب راحت و لحظه خوش
از وام نداریم تو داری اما
آنقدر گرفتار خودیم کاری با
هر جام نداریم تو داری اما!
امیرحسین خوش حال


دارکـــوب میشه بپرسم چــرا بعضی از
خیابانهاوکوچههارادوبارهآسفالتمیکنند
درصورتیکهنیازینیست؟ نسریناباذریان
دارکوب :البد مسئوالن اعتقاد راسخی به
«کار از محکم کاری عیب نمیکنه» دارن!
خوشحالم که یارانه من بازنشسته با پنج
سر عائله رو قطع کردن تا باری از روی دوش
دولت برداشته بشه!
دارکــــوب :االن جــدی گفتین یــا متلک
انداختین؟!
مــدتهــاســت بـــرای کـــارت سوخت
پیگیری کردیم اما هنوز نگرفتیم تکلیف
مون چیه؟
دارکوب :تکلیفتون که خیلی روشنه ،فعال
آزاد بزنین تا کارت سوختتون بیاد!
آق کمال اگه بخاریهاته درست نصب
نکردی مو بیام مجانی نصب کنم برار؟
آق کمال :نه برار گلم ،دمت گرم ،فکر کن
اگــه تا حــاال نصب نکرده بــودم که قندیل
بسته بودم!

