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تیتر روز

شناسایی ۲۴هزارمیلیاردتومانفرارمالیاتی

دارکوب:صبرکنینصفرهاروحذفکننتا
بتونیمرقمشروبنویسیم!

این تلفن همراه
نیست ،موبایله!

دودگرفتگیوزارتنفتبرطرفشد

فقطیککمبوینفتمیدهکهاونمطبیعیه!

نمایندگان محترم،
قبل از ورود تلفنهای
همراهتون رو بندازین
داخل این سبد!

طرحممنوعیت استفادهاز
تلفنهمراهدرمجلس،به
صحن میآید /فارس

فال روز
ای صاحب فال ،امروز با شخصی دیدار
خواهی کرد ،گفته باشیم که بعدا نگی
نگفتی!

نمی دمش ،اگه
خبرنگارها زنگ بزنن
و جوابشون رو ندم،
شر میشه باز!
دکترگفتهبامغز
کاهوهامباید
سلفیبگیرم!

شعر روز
آذریجهرمی:بهکسانیکهدرهفته
ازدواجبهخانهبختمیرونداینترنت
رایگانتاپایانسالهدیهدادهمیشود!

سازمانسنجش:نتایجاولیهکنکورچهارشنبهاعالممیشود

لحظهشماریمامانکنکوریهابرایگفتن:
اینقدرگفتمسرتتوگوشینباشه!
مسجدجامعی:مجسمهملکالمتکلمیندرمیدانحسنآباد
بهپارکشهرمنتقلشدوحاالمیگویندگمشدهاست/ایسنا

مجسمه:زیندودوبوقوترافیکوبودلمگرفت
گلگشتوپارکوباغوگلستانمآرزوست!
سخنگویوزارتامورخارجه:هیچاتفاقتازهایدربارهرژیم
حقوقیدریایخزررخندادهاست

سخنگوی دولت :هرکدام از فرزندان مسئوالن را که در
خارج از کشور بهوسیله رانت تحصیل کردند میشناسید
به ما معرفی کنید

مردم:فکرنمیکنینخودتونبگردینراحتتر
پیداشونمیکنین؟


از اون لحاظ

تغییر تعریفخشت در فرهنگ لغت
مهرشاد مرتضوی| طنزپرداز

یک دلیل خوب دارم من برای ازدواج
چون شود اینترنت یک سال ما دیگر حراج
درسودانشگاهومدرکراولشکردمبهکل
جای اینها بر سر خود میگذارم تاج گل
از پسرهای عمو آغاز شد این جست وجو
موشکافیمیکنممنیکبهیکراموبهمو
نادر بیکار هم بد نیست ،سلمان بهتر است
گرچهمعتاداستاماخبسیاوششرخراست
از در و همسایه میپرسم من آمار محل
الغر و چاقم ندارد ،مو پریشان یا کچل
همکالسیها اگرچه آس و پاسند و پالس
جیبشان عاری شده از سکه و از اسکناس
کار من چون راه میافتد اهمیت نداشت
چند روزی بیشتر اینترنتم فرصت نداشت
با تشکر از جناب جهرمی با این خبر
میشود آمار عقد ما جوانان بیشتر
پای اینترنت اگر آید وسط ما پایهایم
بهر هر چیزی همه صف بسته و آمادهایم!
سحر بهجو


سوژه روز

ابداع روش جدید آتش سوزاندن!
سومی :چقدر تازگیا آتش سوزی میشه ،نظرتون چیه؟
دومی :هوا گرم شده ،باغ ها و مزرعههای خشک هم زیاد شدن ،آتیش میگیرن .البته
این هتل شیراز به خاطر تشکهایی بوده که بیاحتیاطی کردن و به جای خواب خوش،
کل هتل رو خشک کردن.
اولی :البته یه مدل آتشسوزی هم داریم که خیلی عجیبه و تازه مد شده و مخصوص
خودمونه و میتونیم حتی ثبتش کنیم.

توئیتروز

وااای ...چپ دست!
 هوسبرنام هرنگارنگشبکه ۲روکردمکهبهمنهاشمیرویویدئویلیزخوردن
خارجیهابگه«:مواظبباووووووعوش»!
 ۹درصددوستامروسراینکهتااوناسراغمرونگیرنوپیا مندنسراغشونرو
من ۰
نمیگیرموپیامنمیدم،ازدستدادم!
 اجناس تو ایران به دو دسته تقسیم میشن :اونایی که گرون شدن ،اونایی که
قیمتشونثابتموندهواندازهشونکوچیکشده!
*هنوزبقیهتامیفهمنچپدستمهیجانزدهمیشن،میگنچپدستییی؟!انگار
یهگونهنادردرحالانقراضدیدن!
 من واقعا این زنهایی که نمیذارن شوهرشون پاهاش رو روی میز بذاره درک
نمیکنم .بابا خون ه خودشه بذار راحت باشه بند ه خدا .فوقش شب به شب دستمال
میدیدستشتمیزشکنهدیگه!
این عکسهایی که توی دفتر پیشخوان می گیرن فقط به درد اعالمیه متوفی
میخوره،اونقدربدبختافتادمتوعکسهرکیببینهخون
گریهمیکنه!
 بازاالننسلجدیدلباسشوییهاخوبشده،قدیما
لباسشوییروروشنمیکردیاولپامیشدمیرفت
واسهخودشیهچایمیریخت،بعدمیگفت
شام چی داریم ،اگه شام دلخواهش نبود
میگفت من میرم بیرون یه فالفل بزنم
دیرمیامنگراننشید!

سومی :همین که روی کیک تولد اسپری برف شادی میزنن؟
اولی :نه اون که بینالمللیه .گویا عکاس یکی از خبرگزار یهای معروف قزوین به
نیت عکاسی از خسارات وارد شده به باغستان سوخته قزوین میره اونجا که میبینه
آتشنشانان آتیش رو خاموش کردن .این عکاس برای طبیعیتر جلوه دادن عکسهاش
یه گوشه اون باغستان رو آتش می زنه که کلش دوباره خاکستر میشه!
دومی :احسنت ،آتش افروزی واقعی یعنی این ،بقیه اداشو درمیارن!
ملکی ،سخنگوی آتش نشانی تهران :آقا برو کنار ...الزم نیست وسط آتیش سلفی
بگیری ...راه بده ماشین آتشنشانی رد بشه ...داره میسوزه!...

پیامک روز
پیامک 2000999
تلگرام 09354394576

کارتون روز

هرچه می خواهد دل تنگت بگو! فقط...

در حاشیه تعیین سقف قیمت برای مرغ توسط نهادهای
مختلف و توجه نکردن به آن ها!

نوشتن «دارکوب» ابتدای پیامک فراموش نشود!

کارتونیست :هادی لگزیان

رئیس سازمان نوسازی ،توسعه و تجهیز مدارس کشور که برای بیان
کردن ِسمتش مجبور شدیم خاور خبر کنیم ،از حذف تمام مدارس
خشتی و گلی تا مهر  98خبر داد .راستش با توجه به تجربهای که
از وعدههای مسئوالن وجود دارد ،مطمئنیم به وعدهشان عمل
میکنند ،منتها نه آن طوری که ما انتظار داریم .یعنی شک نکنید
که تا مهر  ،98دیگر حتی یک «مدرسه خشتی و گلی» هم پیدا
نمیشود .ولی این شکلی نیست که مثال آبان 98وارد یک روستای
دورافتاده بشوید ،ببینید مدرسه ساختهاند اوف! این جمله که
«مدرسه خشتی و گلی نخواهیم داشــت» میتواند این معنی را
بدهد که مدارس یا خشتی میشوند یا گلی ،ولی جفتش با هم نه!
یک احتمال دیگر این است که تعریف خشت ،گل یا مدرسه در
فرهنگهای لغت تغییر کند .در این صورت شما جلوی مدرسه
میایستید و میبینید که خشتی یا گلی است ،ولی در واقع خشتی
و گلی نیست! باز یک راه دیگر وجود دارد و آن اینکه کال مدرسهها
را تخریب کنند و کالسهای درس را در ادارات و سازمانها تشکیل
بدهند .به این شکل دیگر هیچ مدرسهای باقی نمیماند که خب
مدرسه خشتی و گلی هم زیرمجموعهاش است .ولی با توجه به
اینکه همه اینها خرج برمیدارد و مسئوالن ما هم انسانهای
کمخرج و سادهزیستی هستند ،جدیترین احتمال این است که
منظور این مسئول محترم از مهر  ،98مهر  1798 ،1498یا حتی
 3298باشد که تا آن زمان کلی وعده دیگر ذهن مردم را به خودش
مشغول میکند و اصال تا آن موقع مدرسه را کی داده ،کی گرفته؟

تصویر ساز :علی کاشی

فقطرژیمغذاییشبههمریختهکهداره
روزبهروزالغرترمیشه!
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دارکــوب جان ،به نظرت اگه صفرهای
پول رو بــردارن ،تغییری تو زندگی ما ایجاد
میشه و فرقی به حالمون داره؟
دارکوب :معلومه که تاثیر داره ،مثال میری
مغازه دیگه سرگیجه نمیگیری که قیمت
اجناس به تومنه یا ریال!
چرا یهو و بی سر و صدا کرایه تاکسیهای
آنالین اضافه شد دارکــوب؟ این تاکسیها
اول که اومــدن قیمتها رو شکستن و حاال
کــه مــردم بهشون عــادت کــردن و تاکسی
تلفنیها کارشون کساد شده ،شروع کردن
به گران کردن.
دارکوب :چه چیزی با سر و صدا و خبر قبلی
گرون میشه که این دومیش باشه؟!
من یک مشاور امالک هستم .دارکوب
اینو بگو که ما هم راضی به قیمتهای خرید و
فروش و اجاره نیستیم ،اگه قیمتها کم بشه
صاحبی
ما هم کارمون بیشتر میشه.
دارکوب:راستمیگین.البتهاینمقبولدارین
کهبعضیازهمکارهایشمابهخاطرپورسانت
بیشترقیمتهاروباالمیبرن؟بعضیهاشون!

