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تیتر روز

احتمالحذفیارانهعادیافرادیکهحمایتبنزینیرا
دریافتنکردند/ایسنا

قول تولیدکنندگان برای افزایش نیافنت قیمت لوازم خانیگ ایراین

مردم:آهان...خبهمینرو زودترمیگفتین،
نیازیبهاینهمهباالوپاییننبود!

پس موتور و
دم و دستگاهش
کو؟!

معاوناولرئیسجمهور:حتیکشورهایدوستهمجرئت
خریدنفتراازماندارند

( مهر )

فال روز
ای صاحب فــال ،امــروز تنوع میسازی
بــرای خــودت ،مثال دکــور خانه را عوض
میکنی.اگرهمخانهاتاندازهخانهماست
ونمیتوانیچیزیراتکانبدهی،دستکم
جای بشقابها را با لیوانها توی کابینت
عوضمیکنی!

چون قول داده بودیم گرونش
نکنیم و تو این شرایط هم
کمتر چیز یخچالی داریم،
میشه بهجای کمد ازش
استفاده کرد!

دارکوب :دوست رو باید دو جا شناخت:
توی سفر و پای میز معامله نفت!

شعر روز

برایچندمینبارستادانتخاباتبهاشتباهازتصویریکقله
خارجیبهجایقلهدماونددرپوسترشاستفادهکرد

طراحپوستر:قله؛قلهاستدیگه،
مهماینهکیقرارهفتحشکنه!
علیمطهری:بهتربودبهدانشجونمیگفتمقرصبارداریدارم

کارتونیست:محمد بهادری

وزیر صنعت

دارکوب:چوننداشتینوممکنبودحرفتون
دروغ بشه؟!
شرکتملیپخشفرآوردههاینفتی:مواظبباشید ۲لیتر
سهمیهبنزینتاننپرد!

مردم:بااینقیمتشکههوشازسرمونپرید
 2لیترهمفدایسرمون!


از اون لحاظ

وزشبادباهمتمسئوالن
مهرشاد مرتضوی| طنزپرداز

گوجه ،بنز و نت!
دعا کن از تب بنزین نمیری
ببینی با عیالت رنگ پیری
نداریم نون و آب و گاز و دارو
خدایا گوجه رو از ما نگیری!
***
او داخل بنز هست و من توی لگن!
او بر تن فرش خواب و من روی چمن
هرچند لباس او برند است اما
آخر به تن هردوی ما هست کفن!
***
درون سفرهمون املت نداریم
توی یخچالمون کتلت نداریم
از این بدتر زمانیه که دیدیم
درون گوشیامون نت نداریم!
امیرحسین خوش حال


سوژه روز

دلتبسوزه...توانتخابنشدی،یهیهیه!
اولی :مرد سال فوتبال آسیا هم اعالم شد...
دومی :علیرضا بیرانونده؟ علیرضا بیرانونده؟
سومی :خوابی تو؟ نخیر ،اکرم عفیف از تیم السد قطر انتخاب شد.
دومی :ای بابا ...چه جوری اکرم شده مرد سال؟! ولی دلمون رو صابون زده بودیم که اقال
یه ایرانی انتخاب میشه تا حسابی خوشحالی کنیم.
سومی :یعنی توئیت مازیار ناظمی ،مدیر روابط عمومی وزارت ورزش رو ندیده بودی که
زودتر از خود  AFCاعالم کرده بود بیرانوند انتخاب نشده؟
دومی:زودترازاعالمنظرکنفدراسیونگفتهبود؟اینمازیارخانالبدازاونبچههاییبوده
کهتوخونهبهشمیگفتنمبادابهشوهرخالهاتبگیداریممیریممسافرت،یهومیدویده
میرفته در خونه خالهاش و داد میزده ما داریم میریم شمال! حاال از کجا فهمیده بوده؟

توئیتروز

نیمه گمشده با گوجه اضافه!
 ماهایی که جواب پیامهاتون رو زود میدیم ،عالف و بیکالس نیستیم .ما فقط
ارزش قائل میشیم واسهتون که اگه دوست ندارید دیگه تحویلتون نمیگیریم!
 طرف به آرایشگر گفت زیاد کوتاه کردیا ،گفت نه وقتی بعدش بری حموم موهات
تازه حجم خودشو پیدا میکنه!
قاعدتا وقتی بنزین سه برابر قیمت میزنی باید هم سرعت ماشین سه برابر بشه،
همسهبرابربیشترراهبره.امانمیدونمچرافقطسهبرابربیشتربهتفشارمیاد!
قیمت گوجه یه جوری شده که دیگه کنار یه سیخ کوبیده ،یه سیخ کوبیده
دیگه ارزونتر از یه سیخ گوجه درمیاد!
 شایدباورتوننشهولیهنوزتویاینستاگرامبلکفرایدیهستو
مملکت همینجوری دارن تخفیفها رو تمدید میکنن!
کاش باتری گوشی اندازه اونموقع که اینترنت قطع بود دوام
یآورد!
م 
خیلی وقت بود نیمه گمشدهام رو ندیده بودم ،واسه همین تصمیم
گرفتمروپیژامهورکابیامکاپشنبپوشمبرمتاسوپرمارکتمحلمون!
ایــن از مهمترین ضعفهای فرهنگ معاشرته کــه هیچ راه
مسالمتآمیز و مودبانهای برای اینکه از کسی بخوایم کمتر حرف
بزنه وجود نداره!

اولی :طبیعتا از آقای تاج رئیس فدراسیون که اونجا بوده.
سومی:جالباینجاستکهآقایتاجهمبااینکهمیدونستهبیرانوندانتخابنشدهبهش
نگفته تا طفلی با کلی ذوق و شوق بره هنگکنگ و یهو تو سالن تا علی بیرو رو دیده زرتی
بهش گفته تو انتخاب نشدی!
دومی :اینا کی بودن دیگه! بیشترین تالش تو این انتخاب با البیهای مدیران و رایزنیها
با بقیه کشورها برای رایگیریهاست .البد اینا ذوق هم میکردن که ...
اولی :بحث رو دیگه رنگی نکن ،مسئله تیم ملیه.
سومی :به ایشون و اطرافیانش هم چیزی نگین که باز شر میشه برامون!
اکرم عفیف :باورکنین یک موی تنم هم راضی به گرفتن این جایزه نیست ،وقتی میبینم
شماها اینقدر ناراحت شدین ،ولی چاره چیه ،انتخابم کردن دیگه!
تاج و ناظمی و سایر دوستان:ایناروتحویلنگیر ،مبارکتباشهاکرمجان،ایشاالبیرانوند
هم سال دیگه به حقش میرسه!

کارتون روز

گوجهفرنگی در برخی فروشگاههای الکچری به کیلویی
 44هزار تومان رسید!
عزیزم ،دارم میرم از
دستفروشهای زیر برج
ایفل چند کیلو گوجه بخرم،
نتر درمیاد!
ارزو 

کارتونیست:علی کاشی

مسئوالنکشوردرروزهایگذشتهتالشزیادیبهخرجدادندتاهوای
کشور و بهخصوص شهرهای بزرگ را تمیز کنند .از تالشهای این
عزیزانمیتوانبهمواردزیراشارهکرد:
 -۱تعطیلی مدارس در شهرهایی که احتمال ناراحت شدن والدین
بچههاوجودداشت.وگرنهبچههایشهرهایدیگرکهششندارند،
«دودشش»دارندوباانواعآلودگیمحیطیخوگرفتهاند-۲.تعطیلی
دانشگاهها :شاید فکر کنید این هم یک چیزی تو مایههای تعطیلی
مــدارس است؛ اما اشتباه میکنید .تعطیلی دانشگاهها کامال با
مدارس متفاوت است و یک آیتم مجزا در زمینه تالشهای مسئوالن
محسوبمیشود.دلیلشراهمازخودشانبپرسید-۳.دقتوتمرکز
بیش از اندازه به آسمان و اخم کردن به ابرها جهت بارش یا حداقل
وزیدن باد -۴.دادن وعده مسئوالنه برای وزش قریبالوقوع باد و
تمیز شدن هوا -۵.حضور در رسانهها پس از تمیزشدن هوا و گرفتن
ژست قهرمان و تبیین آیتمهای قبلی که جزو تالشهای مسئوالن
برایتمیزشدنهوابود-۶.اضافهکردن«پاکسازیدوروزههوا»به
فهرستدستاوردهایدورانمدیریتشان.
ع ــاوه بــر همه ایــن تــاشهــا ،مسئوالن زحمتکش ایــن حــوزه
دستورالعملهایی را هم به مردم ارائه دادند که اگرچه تاثیر زیادی
نداشت ،ولی چیزی از ارزشهای این زحمتکشان کم نمیکند .از
ایندستهمیتوانبهاینموارداشارهکرد-۱:درخواستازمردمبرای
بوکشیدن هوا تا تمام شدن کامل آالیندهها و تمیزی حداکثری-۲.
ممنوعیتترددخودروهاوزوجوفردکردنآنهابهمنظورخلوتشدن
شهروزودتررسیدنمسئوالنبهسرکارهایشان-۳.دستوربهاستفاده
از وسایل نقلیه عمومی مربوط به جنگ جهانی اول که هر 30دقیقه
یک بار امکان عبورشان وجود دارد و اگزوزشان جوری عمل میکند
که پالک عقبشان سالهاست زیر دودها به خواب خوش فرو رفته.
تازهیکیازشانسهایما،تغییروزیربهداشتبود.وگرنهآقایدکتر
هاشمیکاررایکسرهمیکردندومیگفتند«:بادچیه؟میخوایتمیز
شهخودتفوتکن!»
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پیامک روز
پیامک 2000999
تلگرام 09354394576
هرچهمیخواهددلتنگتبگو!فقط...

نوشتن «دارکوب» ابتدای پیامک فراموش نشود!

کارتون دربــاره گریه مسئوالن از دیدن
حسابهایبانکیمردمخیلیخوبودرعین
حالمتاثرکنندهبود.سپاسازشما.
دارکوب :حاال چند تا مطلب دیگه دارکوب رو
بخونینتا تاثرتونازبینبره!
ماکهدرحالقطععضووذاتالریهوبرفتا
کمر میرفتیم مدرسه ،این شدیم .وای به حال
اینبچههاییکهیکروزدرمیونتعطیلمیشن!
دارکــوب :بچهها که گناهی نــدارن ،اگه ما
خودمون مراعات کنیم تا هوا اینقدر خراب
نشه ،ایــن طفلکیها به درس و مشقشون
میرسن.
دارکوبیهچیزیبگمغشکنیازخنده!
برای پدربزرگ و مادربزرگ من که هرکدوم
چندتاخونهوماشینبهنامشونهست،یارانه
معیشتیواریزکردنولیبرایماکهازداردنیا
هیچینداریم،چیزینریختن!
دارکوب :بیشتر از این گریهام گرفت که شما
با این پدربزرگ و مادربزرگ چرا وضع خودت
اینجوریه؟!
دارکــــوب نــشــونــی خــونــه کـــدوم یکی
از مسئوالن رو داری کــه بــدی بریم از سر
کوچهشونگوجهفرنگیبخریم؟
دارکوب :با این قیمتها االن خود مسئوالن
هم دارن مثل ما گوجه سبز به جای گوجه
فرنگیمیخورن!

