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تیتر روز

وزارت بهداشت :نوع  Bویروس آنفلوآنزا که قدری خفیفتر
بوده و مرگ و میر آن نیز کمتر است ،هنوز همهگیر نشده است

مردم:چهعجبیهخبرخوبشنیدیم!

رئیس جمهور :ما اکنون در
رشایطی نیستیم که مردم
در اتمین نیازهای روزانه
خود دچار مشکل شوند

نیازهای روزان هتون
رو خرید کنین
دیگه ،چرا معطلین؟
مشکل اینه که
قیمت نیازهای روزانه،
شبانه و ساعتی
میره باال!

ظریف :فکر و دعایمان همراه هممیهنان سیلزده است

سیلزدهها:همراهفکرتونیهمقداریهم
پتو وکنسرو بفرستینبدنیست!

7
فال روز
ای صاحب فال ،اجــازه نده همکارانت
موفقیت تو را به نــام خــودشــان تمام
کنند .سعی کن تو موفقیت همکارانت
را به اسم خودت بزنی!

شعر روز
دوست نمایشی من!
خالیاست همیشه کاور گیتارش
ژست است تمام صحبت و رفتارش
با ناخن قرمز است و دستش فندک
از قد خودش گندهتر است سیگارش!
***
کنار آتیشه ،دلسوز چوبه
تو ویالی شمال ،فکر جنوبه!
لباس بچه ُ
هاش بو گرفته
به فکر گربههای توی جوبه!
***
زندگیش کرده مختل
تمام
ُ
شده یک آدم تنها و تنبل
توی جنگل نشسته پیش دوستاش
ولی رفته با گوشیش پیج جنگل!
امیرحسین خوشحال


نمایندگان از پاسخهای وزیر نفت قانع شدند

دارکوب:کاشقدرایننمایندههایقانعرو
بدونیم،مخصوصااالنکهدمانتخاباته!
بازدید هوایی رئیس مجلس و وزیر نیرو از
شهرستانها و روستاهای سیلزده

مردم  :هوا چطوره؟از اون باالهمه چی خوبه؟!
اینستاگرام عکسهای فتوشاپی را فیلتر میکند
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کارتونیست :محمد بهادری

اینفلوئنسرها:لعنتی،بایدبیشترروی
گریم مونکارکنیم!

سخنگوی سازمان حفظ نباتات :فاز اصلی حمله ملخهای
صحرایی به کشور اوایل بهمن رخ میدهد

مردم:خوبهچندروزوقتداریمیهنفسیبکشیم!


از اون لحاظ

توضیحنمیدهیم،خودتانکشفکنید
محمدعلی محمدپور| طنزپرداز

تاییدصالحیت برایدامادی

دومی:بچههاشماهابرایمجلسثبتنامنکردهبودین؟
سومی:خودتچیفکرمیکنی؟!
اولی:درستهستونمونطنزهولیباهرچیزینبایدشوخیکنیم.
دومی :شوخی چیه بابا! مگه مصاحبه مسئوالن رو ندیدی که میگفتن یکی بهخاطر
شرط خواستگاری پدر دختر مورد عالقهاش اومده ثبتنام کنه که اگه تایید صالحیت
شد ،پدر دختر بهش جواب مثبت بده! میگن حتی چند تا خالفکار هم بین ثبت نام
کننده ها بودن.
سومی :اون جوان عاشق پیشه چه خوش بین بوده! خب اگه تایید می شد و رای می آورد
تکلیفچیبود؟بیخیالعشقاشبهخاطروظایفنمایندگیمیشد؟

توئیتروز

عمرا اگه سوال بیاد!
  من مطمئنم اون موقع که دارم درس میخونم و با خودم میگم عمرا دیگه از
اینجا سوال بیاد یه نوتیف واسه استادممیره و اون از همونجای جزوه یه سوال
 3نمرهای طرح میکنه!
از لحاظ روحی نیاز دارم برگردم به زمانی که همه سر سفره افطار منتظر
بودیم قسمت جدید «خانه به دوش» شروع بشه!
  بعضیها اینجورین که میگن« :میدونم ناراحتت کردم اما میشه ناراحت
نباشی؟ این که تو ناراحتی بهم عذاب وجدان میده و ناراحتم میکنه ».یعنی
خوشحالی ما رو هم برای خودشون میخوان!
زاویهدیدخیلیدرزیباییآدمهایدوروبرتونتاثیرداره،مثالمنخودمازدور
خیلی خوشتیپم .منظورم از دور یعنی از یه کر ه دیگه است!
  سختترین قسمت رفــتــن آد مهـــا او نجــاســت
که هیچوقت با خــودشــون خاطر ههاشون رو
نمیبرن .خواهش میکنم خاطر ههاتون رو
هم ببرین!
صبح آالرم گوشی رو باید جوری بــذاری که
وقتی زد بتونی حداقل سه تا تایم  ۵دقیقهای
بخوابی .این چند تا تایم کوتاه اندازه کل خواب شب
بهت حال میده ،میگی نه امتحان کن!

اولی :پس برای این درباره تایید صالحیت پرسیدی که چون ما رو هم مثل اون خالفکارها
میدونستی؟!
دومی:نهبابا!گفتماگهرفتمخواستگاریوبابایدخترههمچینشرطیگذاشت،چیکار
کنمکهصالحیتمتاییدبشه؟
سومی :اگه همچین شرطی گذاشتن فوری بیا بیرون ،حتی دسته گل و شیرینی رو هم
بیخیال شو و فقط فرار کن .چون کسی که تو این شرایط حاضر شده و جرئت کرده برای
ازدواجپاپیشبذاره،قطعاصالحیتداره!اگهخانوادهدختراینموضوعرونفهمیدهباشنو
قدراونخواستگارروندونن،مطمئنباشخودشونصالحیتعقالنیبرایوصلتروندارن!
اولی:حاالبچهرونترسون،ماهواتوداریماگهبرایتحقیقاتاومدنپیشمون...
پیامکگوشیاولی:اولیمحترم،بهدلیلنوشتنمطالببیمزه،صالحیتطنزنویسیشما
بهتاییدمانرسید.قبلازاینکهنگرانصالحیتدیگرانباشی،یهفکریبرایخودتبکن!

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

نوشتن «دارکوب» ابتدای پیامک فراموش نشود!

کارتون روز

هشدار کارشناسان درباره کاهش سن مصرف دخانیات

کارتونیست :حسین نقیب

مدتی است عد ه زیــادی از مــردم به ما گالیه میکنند که چرا هر
بار بنزین میزنیم بیدلیل از سهمیه بنزینمان دو یا سه لیتر کم
میشود .من هم وقتی خودم بیشتر دقت کردم از این موضوع باخبر
شدم .حتما میپرسید کی فهمیدم؟ صبح جمعه فهمیدم .یعنی
رفته بودم صبح جمعه بنزین بزنم که فهمیدم بیخودی دارد از
من بنزین کم میشود .وقتی موضوع با مسئوالن مطرح شد آنها
ابتدا خواستند تکذیب کنند ولی موضوع خیلی واضح بود و کاریش
نمیشد کرد .پس اولش گفتند شاید مشکل از جایگاهداران است
و آنها کملطفی میکنند اما وقتی بررسی شد ،این مسئله منتفی
بود .بعد مسئوالن کمی فکر کردند و گفتند آهان حتما کارت را زود
درمیآورید .اما مردم قاطعانه گفتند نه ،زود درنمیآوریم و به موقع
هم کارت را درمیآوریم اتفاقا .در نهایت وقتی مسئوالن هر دلیلی
آوردند نشد ،باالخره مجبور شدند شفاف موضوع را توضیح بدهند.
طبق اعالم جدید شرکت ملی پخش فراوردههای نفتی موضوع از
این قرار است :پیمانه تعیین شده توسط مسئوالن بر مبنای 3.99
لیتر قرار داده شده .یعنی شما هروقت میروید جایگاه باید یک
ماشین حساب همراه داشته باشید و یک مضربی از  3.99لیتر
را برای بنزین زدن انتخاب کنید .کافی است شما به جای 3.99
لیتر  4لیتر بزنید آن وقت در هر صورت از شما  3.98لیتر بیشتر
کسر خواهد شد .فهمیدید چه شد یا بگویم ابوالوفای بوزجانی یا
فیثاغورس بیایند توضیح بیشتری بدهند؟
همانطور که مشاهده میکنید در تمام این مدتی که از این موضوع
بیخبر بود هایم مسئوالن از موضوع خبر داشتهاند و االن معلوم
نیست کلی از بنزینمان کجا رفته است .البته در واقع مسئوالن
میدانند کجا رفته است ما نمیدانیم .در کل از این موضوع نتیجه
میگیریم که مسئوالن خیلی به طرح معما عالقه مندند و به همین
دلیلمجبورنیستندچیزیرابهمنوشماتوضیحبدهند.ماخودمان
باید کشف اش کنیم .هر وقت خودمان فهمیدیم شاید لطف کنند
راست اش را هم بگویند.

سوژه روز

مطلب مشخصات یک برنامه تلویزیونی
خوب در صفحه دارکــوب واقعا خوب بود.
دقیقا همین مسائل در برنامههای تلویزیونی
ایــن روزهـــا دیـــده مــیشــود .البته خیلی
چیزهای دیگر هم هست که طبیعی است
نمیتوانید بنویسید.
دارکوب :ممنون از لطف شما ،البته ما همه
چیز رو مینویسیم ولی به زبون دارکوبی!
کــارتــون روز درب ــاره سیل سیستان و
بلوچستان عالی بود .دارکوب جان ،شماره
حساب اعالم کن برای کمک به سیلزدهها.
دارکــوب :بهترین کار اینه که کمکهاتون
رو به نهادهایی که مسئول امدادرسانی
و مطمئن و معتمد هستن برسونین ،مثل
هالل احمر .من رو وارد این کار پرمسئولیت
و سخت نکنین!
دارکــوب به نظرت قیمت خودروهای
داخلی قــراره به کجا برسه؟ چــرا نه خود
قیمتها متوقف میشن و نه کسی جلوشون
یگیره؟
رو م 
دارکـــوب :هیچکس نمیتونه جلوی یک
خودروی داخلی رو بگیره ،حتی قیمتش رو!
دارکوب تو دانشگاه ما جوری امتحان
میگیرن که حتما درس رو بیفتیم تا ترم بعد
هم شهریه بدیم!
دارکــــوب :خیلی بدبین هستین شما،
اینطوری نگاه کنین که شاید دلشون طاقت
فارغ التحصیلی و دورشدن از شما رو نداره!

