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تیتر روز

فال روز

رئیسکلبانکمرکزی:مشکالتیکهاالندرسیستمبانکی
رخدادهیکشبهایجادنشدهکهیکشبهحلشود/ایلنا

ای صاحب فال ،سعی کن امروز فروتن
و شکیبا باشی .واقعی هــا ،نه از نوع
محمدرضاوهوتنشان!

الفبجیمدال:اگهاجازهبدینمایکشبهحلش
میکنیم ،فقط یه لحظه اون طرفو نگاه کنین!

شعر روز

وزیرعلوم:کنکوریهادرانتخابرشتهعالیقخودرااولویت
قراردهند/ایسنا

یککنکوری:حیفعالقهبرایمانونوآب
نمیشه!
سخنگویسازمانتعزیرات:هماینکهیچسازوکارمناسبی
درخصوصقیمتبلیتهواپیماوجودندارد

دارکوب:یعنیبرعکسبقیهچیزهاکهسازوکار
مناسبدارن؟!
رئیسکلبانکمرکزی:چکپول 500هزارریالیراهمه
میگویند 50تومان!

ممنون که منشی رو عوض
کردین ...االن دیگه خیلی
راضی ترم ...نه اول شما
قطع کنین!...



کارتونیست :محمد بهادری

همه:اینکهچیزینیست،یهعدهقیمتماشین
وحتیپنتهاوسشونروهممیگن 50تومن!

معاوناولرئیس
جمهور:اختیاراتم
خوب استومن راضی
هستم.وضعیتدولت
خوباست،ولی
ممکناستاختالفات
کارشناسیبهوجود
آید؛ولیمنرابطه
خوبیبارئیسجمهور
دارم.



سانازسماواتی،بازیگر:داللهایسینمابهبازیگران
میگویندپولبیاورتانقشبدهیم!/خبرآنالین

یسازهارو
داللسینما:متاسفمکهقدرماباز 
نمیدونین!


دی روزنامه

چای نبات وزیر جوان بعد از آب دوغ خیار!
علیرضا کاردار| طنزپرداز

سوژه روز

مسئوالن چه خوب خبررسانی میکنن!
اولی :شنیدی وزارت جهاد کشاورزی درباره گوشت گوساله چی گفته؟
دومی :آخ! نه چی گفته .کاش مزهاش رو توصیف کرده باشه .حقیقتا یادم رفته گوشت
گوساله چه مزهای بود!
اولی :نه ،گفته گوشت گوساله قیمتش نباید باالتر از  80هزار تومن باشه.
دومی :خب اینو که همه میدونن ،گفتن نداشت.

پیامک روز

اولی :بههرحال همین که به ما خبر میدن چی باید چه طوری باشه یعنی حواسشون
به همه چی هست.
دومی :پس حاال که این جوریه من با تاخیر روز خبرنگار رو به بعضی مسئوالن تبریک
میگم که اینقدر خوب اطالعرسانی میکنن!
یک خبرنگار :حاال ما بخوایم همین خبر رو چاپ کنیم ،باید هزار تا مالحظه این و اون رو
بکنیم ،آخرش هم میترسیم فردا تکذیب کنن بگن ما همچین چیزی نگفتیم .داستانی
داریم ها!

پیامک 2000999
تلگرام 09354394576

هرچه می خواهد دل تنگت بگو! فقط...

نوشتن «دارکوب» ابتدای پیامک فراموش نشود!

کارتون روز

توئیتروز

سورپرایز با لیوان چای!

چنان چه فردی دارای
خالکوبی های مشهود
و نامتعارف باشد  ،این
موضوع مانع از صدور
گواهی نامه می شود /فارس

کولری که تو این گرما خراب میشه دنبال جلب توجهه ،وگرنه قاعدتا
باید عین بچه آدم سرشو بندازه پایین و کارشو کنه!
طرف رفته طبقه آخر برج میالد ،تو بلندترین نقطه تهران ،بادکنک
قرمز و شمع گذاشته زنش رو سورپرایز کرده .منم زنم وقتی بعد پنج
سال فهمید لیوان چای رو آب خالی میزنم و میذارم تو لیوان تمیزها،
سورپرایز شد!
تازگیها خونهمون جنی شده ،شبها گوشیمو میزنم تو شارژ ،صبح
پامیشم میبینم گوشیم رو از شارژ درآورده و گوشی خانومم رو زده جاش!
مامانم فکر می کنه سال  68هستیم به جای سال  10 ،98تومن
میده میگه یه شیشه آب لیمو بخر 10 ،تا تخم مرغ ،یه ماست کوچیک،
اگر رسید  3تا نون هم بگیر!
اگه از روی زندگی من سریال میساختن  ۲۷سیزن اول تماشاگرها
منتظر بودن ببینن سریال کی شروع میشه ،بعد میفهمیدن که کال قرار
نیستچیزیشروعبشه،تاتهش
همینه!
از وقتی فهمیدم آدم از
اونــی که تو آینه میبینه به
چــشــم بــقــیــه  20درصـــد
خوشگلتره ،حالم خیلی
بهتره!

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

کارتونیست :علی کاشی

حتما پست اینستاگرامی وزیر جوان ارتباطات را دیدهاید( .ازبس
عادت کردهایم به آقای آذری جهرمی بگوییم جوان ،استرس داریم
که با آن یکی جوانی که سر از آن سر دنیا درآورد اشتباه گرفته شود،
یامیترسیمصدوبیستسالدیگرهمکههنوزایشانمسئولاست
و پست دارد و پست میگذارد ،با همین لقب جوان صدایش کنند و
پیرمرد بهش بربخورد!) در این پست آقای وزیر عکسی از خودش
و همسرش گذاشته و زیرش توضیح داده در هفدهمین سالگرد
ازدواجشان به کافه رفتهاند .در ادامه نوشته« :واقعا نمیدونم چطور
بایدازهمهمهربانیهاولطفهاییکهدراینهمهسالداشتهاست،
تشکرکنم.امیدوارماینتشکرسادهراازمنقبولکند»ویکشکلک
خنده هم گذاشته .نکته جالب این است که وزیر مملکت برای
سالگرد ازدواج دست همسرش را میگیرد و به یک کافه میروند
و آنطور که در عکس مشخص است دو نفری هم فقط یک چای
نبات (بعد از آب دوغخیار الزم است!) سفارش میدهند با قاشق و
چنگال! بعد همسران ما که با یک کارمند یا کارگر یا کاسب ازدواج
کردهاند ،توقع دارند از یک ماه قبل از روز سالگرد ،یادمان باشد و
هدیههای آنچنانی تقدیمشان کنیم! نکته جالب دیگر هشتگ
باخانواده در آخر پست است که خب جای بقیه خانواده آقای وزیر
در عکس خالی است و این نشان میدهد الزم نیست توی همه
عکسهای خانوادگی ،خواهرزنها و مادرشوهرها و سایر فامیل
وابستههمحضورفعالداشتهباشند!کاشماهممسئوالنراالگوی
خود قرار دهیم و از سادهزیستی ایشان درس بگیریم .به شرطی که
مسئوالن هم لطف کنند و هر از گاهی عکسی از زندگی ساده خود
منتشر کنند تا بدخواهان فکرهای دیگر نکنند! البته چون ایشان
وزیر است توانایی ازدواج در  21سالگی را داشته که خب این یک
موردش از عهده هر جوانی برنمیآید و نمیشود الگوسازی کرد!

در حاشیه پدیده ماشینخوابی
اگر چه کولری بس گرم دارد
ز روی صاحب خود شرم دارد
ندارد ضبط و زه ،شکر خدا باز
که فع ً
ال صندلی نرم دارد!
عبدا ...مقدمی
***
فرق ما با اونا!
خودش معتاد و ضد اعتیاد است
طرفدار شدید حزب باد است
کند از کل دنیا انتقاد و
فراری هی خودش از انتقاد است!
امیر حسین خوشحال
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دارکوبعزیز؛ چرا پولهامون این روزها
زود تموم میشه؟!
دارکوب :چون خرج میکنین! اگه چیزی
نخرین حتما میمونه ،البته شاید اونجوری
هم نمونه!
نمیدونم باید به مدرسه شهریه بدم یا
ندم باالخره دارکوب جان؟! دانش آموز
دارکوب :جوابش خیلی راحته ،اگه ازتون
گرفتن ،شهریه بدین ،اگر هم چیزی نگفتن،
ندین!
دارکــوب؛ به نظر شما آقای خاوریدر
کانادا دار ه چی کار میکنه؟!
دارکوب :طبیعتا داره زندگی می کنه دیگه!
آقکمال خبرنگار؛ روز خبرنگار رو به
شما تبریکمیگم.
آق کمال :البته بنده خردوتر از اویم که بهم
بگن خبرنگار ولی به هرحال دستتان درد
نکنه.
دارکــوب جان چای هم دو برابر شده
تقریبا ،حاال با چی خستگیمون رو درکنیم؟
یک کارگر

دارکوب :علیالحساب با یک خسته نباشید
جانانه از طرف مسئوالن!
مــا کــه مصرف آب کمی داریـــم ،چرا
سازمان آب ازمون تقدیر نمیکنه دارکوب؟!
دارکوب :چون ما کممصرف ها وظیفهمون
رو انجام میدیم ،بهجاش پرمصرف ها رو
جریمه میکنن.

