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تیتر روز

عضوهیئترئیسهمجلس 80:میلیونیارانهبگیرداریم

دارکوب:یعنیخوداعضایدولتومجلسهم
یگیرن؟
یارانهم 

رئیسکلبانک
مرکزی:
ارزپایینآمداما
چسبندگیدر
قیمتکاالها
وجود دارد

وزیرارتباطات:بایدشرطبندیهاوبختآزماییهارادر
فضایمجازیمتوقفکنیم

7
فال روز
ای صاحب فال ،امروز ممکن است به
مسمومیت غذایی دچار شوی .یک
شیشهعرقنعناعهمراهداشتهباش!

آقا اگه میشه این نمودار رو
بیارین پایین ...یقه ما رو
چسبیده ول نمیکنه!

شعر روز

عرق سرد

مردم:آرهبابا،همینستارهمربعهاو
اپلیکیشنهابرایهفتپشتمونبسه!
رئیسکمیسیونبهداشت:مجلسهموارهکناروزارت
بهداشتاست

مردم:حاالیهوقتاییکنارماومشکالتمون
باشیدهمبدنیست!
یک کم دیگه تحمل کن...
با اون تیشه محکمتر بزن شاید
چسبش ول کرد!

ابتکار:امیدواریمبهزودیزنانرادرورزشگاههاببینیم

زنان:باریشیابیریش؟!

کارتونیست :محمد بهادری

پرایددربازارواقعی،۴۸دربازارمجازی ۵۰میلیونتومان/
ایسنا

دارکوب:ودربازارحقیقیفقطهفتمیلیون
تومان!
ایراندارایباالتریننسبتتعدادحساببانکیبهجمعیتدر
جهاناست/فرارو

مردم :از بس کارهامون حساب و کتابداره!


از اون لحاظ

 10گام بعد از مهاجرت
مهدیسا صفریخواه| طنزپرداز

سوژه روز

محاسبه دقیق ارزش واقعی یارانهها
اولی:فهمیدینتحلیلگرانارزشواقعییارانههارو،امروزچقدراعالمکردن؟
دومی:فکرکنمدرحد 15تومنشدهباشه.
اولی:نهخیر،میگنارزششاالنتواینروزبااینتورموفالنواینحرفها،هشتهزارتومنه!
دومی :شوخی نکن! یعنی ما داریم معادل ماهی هشت تومن میگیریم و خودمون خبر
نداریم؟یعنیاگه سنگکدوروکنجدینخوریموازایننونهای 500تومنیبخریم،میشه
ماهی  16تا .خانواده اگر چهار نفره باشه هم میشه  64تا نون .با احتساب این که یکی از

توئیتروز

دانشمند شدن در مقیاس مایل!
تحقیق کردم بعضی از مردم از این که اختالس میشه ناراحت نیستن ،از این
که خودشون نمیتونن اختالس کنن ناراحتن!
به سن و سالی رسیدم که فقط از اوشین و زرینچه و رودگولیت و فرشاد پیوس
مثال میزنم و بقیه با تعجب نگام میکنن که اینا کیان و چیان و داری از چی
یزنی!
حرف م 
میگن آلبرت اینشتین روزی سه مایل پیادهروی میکرده و همین باعث
خالقیت و ایده پردازیش میشده .دلیل دانشمند نشدن ما اینه که فقط میتونیم
به کیلومتر پیادهروی کنیم ،نه مایل!
االن مدیر پخش شبکه یک داره به مسئول فنی میگه آقا
این هارده که سریال مختار توشه کجاست؟ بذارش دم
دست چند روز دیگه کمکم الزم میشه!
یه روستا دیدم اسمش رو گذاشته بودن تازه آباد.
بعد فلسفهاش این بود که تازه آباد شده .خب صد سال
دیگه میخواید چی کار کنید؟ چرا آیندهنگر نیستید؟
ش ــم ــا تــلــفــن رو بـــــــردار تـــصـــادفـــی بــــه هــر
شمارهای می خوای زنگ بزن .بگو ممد آقا هستن میگه
بله چند لحظه ...امکان نداره بگه ما ممد آقا نداریم!
دقت کردین ،گوش دادن به  10تا پیام صوتی 10
ثانیهای خیلی راحتتره تا گوش دادن به یه پیام یک دقیقه
و  20ثانی های؟!
فروشندههایعزیز،هینگیدجنسچینینخر،بیاآلمانیش
رو ببر .ما خودمون عقلمون میرسه ،پولمون نمیرسه!

اعضای خانواده دندون نونخوری نداره و مادر و فرزند اول خانواده هم دو تایی یک نون
بخورن،نیازنونشوندرطولماهبرطرفمیشهوتازهآخرماهچهارتانونهماضافهمیارن.
عالیه!
سومی:متاسفمبراتکهاینقدرسیاهنماییمیکنی ،ماکهواقعا45هزاروپونصدمیگیریم
وفقطارزششمعادلهشتتومنه.یعنیهرنفرماهی 90تانونمیتونهبخره!حاالبازهی
غربزن!
مسئولواریزیارانههایدولتی:آدمواقعالذتمیبرهوقتیایندقتنظروقدرشناسیرو
دربینهموطنانمیبینه.پسباهمینفرمونادامهمیدیم.

کارتون روز

در حاشیه اخبار ضد و نقیض درباره هم ترازی دوپامین
تولیدی کاکائوی تلخ با حشیش!

کارتونیست :علی کاشی

اگرشمابهفکرمهاجرتهستید،یادتانباشدبعدازمهاجرتاین10
گام را برای تثبیت موقعیت خود انجام دهید وگرنه امتیاز این مرحله
را نخواهید گرفت و به کشور متبوع خود برگردانده میشوید .در
گام اول سه روز بعد از مهاجرت تیک تنظیمات زبان فارسی سیستم
عاملتانرابرداریدوبهزبانهمانجاصحبتکنید.حتیاگرکلمهها
را اشتباه به کار ببرید هم مهم نیست .در گام دوم سه روز بعد از سفر
ادعا کنید شهر مادریتان شلوغ ،بیدروپیکر و پر از اتوبانهای تازه
است .باورکنید تا یک دهه بعد از رفتنتان هیچ اتوبان تازهای افتتاح
نخواهدشد .در گام سوم هرچیزی را با قیمت داخلی ارز بسنجید،
حتی اگر سر یک کار با حقوق چند ده هزار دالری هستید .در گام
چهارم از تفاوتهای ایران و خارج استندآپ کمدی بسازید .در گام
پنجم هنوز در خلوت خود حقوق جراحان ایرانی را به دالر و جراحان
خارجیرابهریالمحاسبهکنید.درگامششموقتیسرماخوردیداگر
راستمیگوییدآموکسیسیلین ۵۰۰بخرید،کلکشورتانرادرگیر
جهش ابرویروسی آنتیبیوتیکی کردید ،حاال با شلغم و لیموشیرین
خودتان را درمان میکنید؟ در گام هفتم به مرخصی استعالجی
بینالتعطیلینبروید،البتهبایکشمشیردرقفسهسینهتان!درگام
هشتمخاطراتآبدوغخیارخوردنتانرافرمتووانمودکنیدسبک
زندگیتان«استیکفیلهمینیونی»بودهاست.درگامنهمدر«بفرمایید
شام» شرکت کنید و خودتان را فرار مغزها و دانشمند هستهای جا
بزنید ولی برای هزار دالر کانادا هموطنتان را داخل خورشت قیمه
بادمجان بریزید .در گام دهم از فرستادن دعوتنامه برای دوستان
وآشنایانپرهیزکنید؛امادایمازنبودندروطنابرازدلتنگیکنید!



اوضاع زمان میطلبد مرد
گویی که ریال میشود طرد
با این جریان اقتصادی
باید برود به کار ،هر فرد
از دیدن نرخ میوهها ،من
دیروز شدم عجیب سردرد
امروز اجاره را که دادم
رنگم شده بود مثل چی زرد!
زیرا که ته جیب عزیزم
مانده است کمی خاک و کمی گرد
این بود که با وجود گرما
شد فاش دلیل عرق سرد!
شیما اثنی عشری

پیامک روز
پیامک 2000999
تلگرام 09354394576
هرچه می خواهد دل تنگت بگو! فقط...

نوشتن «دارکوب» ابتدای پیامک فراموش نشود!

فروشنده سوپرمارکت محل ما خودش
قیمت روی اجناس رو پاک میکنه و قیمت
جدید میزنه!
دارکوب :باز از اون فروشندههایی که بدون
پاک کردن قیمت قدیمی ،به قیمت جدید
میفروشن که بهتره!
دارکوب دمت گرم ،همینطور با قدرت
به انتقاد کردنت ادامه بده.
یاشار

دارکوب :چشم یاشارجان ،ایشاال که تاثیری
هم داشته باشه!
دارکوب عزیز ،چرا خانواده عروس باید
سیسمونی تهیه کنن؟ مگه عروسخانم بچه
رو از خونه باباش آورده؟ خب خانواده داماد
هم باید همکاری کنن دیگه!
دارکوب :حرف حساب جواب نداره .تازه ما
که میگیم حتی همون جهیزیه رو هم عروس
و داماد باید با هم بخرن ،ولی کو گوش شنوا!
اینترنت تلفن همراهم را شارژ کردم،
مبلغش دوبار از حسابم کم شد .چه کار کنم؟
دارکوب :خدا رو شکر کنین  3بار کم نشده!
آق کمال ،گوشیمه از بیخ گوشم دزد زد،
گوشیندریبیامازتقرضبیگیرم،وسعمبه
داشمحمود
خریدشنمرسه .
آق کمال :الهی خیر نبینه دزده ،نه دداش
گلم ،یکی داشتم که دادم به مسود رفیقم که
اویم گوشیشه زده بودن!

