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روحانی :میگویند مذاکره کنیم بعد وزیر خارجه را تحریم میکنند

تیتر روز

شعر روز

رونالدینیو :انصافا منم تو اوج آمادگیم همچین حرکتی نمیتونستم بزنم!

روحانی :مثل مادر شوهر اینقدر غر زدند
که شب عروسی (برجام) هم نگذاشتند
(کانال روزنامه ایران)
مردم لذت ببرند.

وزیرنیرو ۱۰۰:سد
میسازیم

دارکوب :وقتی میگن با دست پیش میکشه ،با پا پس میزنه ،همینه!

چندمادرشوهر:ماصالحعروسایگلمونرومیخوایم!

همزمان با اعمال تحریمهای جدید،
ینژاد به دونالد ترامپ نامه نوشت
احمد 

پیکنامهبر ،دمدرکاخسفید:ازساعتچندمنتظرنامه
بودین؟شیش؟هفت؟هشت؟!

وزیر اقتصاد :برای رهن مستاجران وام
خواهیم داد

مستاجران:قربوندستتونپسبرایبازپرداخت
قسطهاشهمیهوامدیگهبدین!

افشاگریبزرگصداوسیما:

برانکو از ۱۲
اردیبهشت قصد
رفتن داشت

برنامه«مثبت»۴۰بااجرایمجریهای
خاطرهسازدهه ۶۰بهتلویزیونخواهدآمد
دارکوب:دههشصتیهاقلبشونضعیفه،ازاین
شوخیهایمثبتینکنینباهاشون!

برانکو :همینجور پیش

کلمهای که بچگی به زبون

اظهاراتامیرجعفری (بازیگر)دردفاعاز آقازاد هها

آوردم االهلی بوده!

مردم:احتماالایشونهمبنزی،چیزیخریده
دارهمقدمهچینیمیکنهذهنهاآمادهبشه!

سوژه روز

روحانی:اینقدرزیاددرزندگیمردم
دخالتنکنیم

مردم:چشم!

از اون لحاظ

شکستعشقیهم بخشیازطبیعتاست

واکس دونات رسید!
اولــی :شنیدین تو یه واحــد تولیدی تو اصفهان ،برای
شکالت روی دونات از واکس کفش استفاده میکردن؟
دومی :امکان نداره ،یه بار دوستهام تو پادگان به جای حلوا بهم
واکس دادن ،هنوز مزه گندش زیر زبونمه! نمیشه کسی واکس
بخوره و نفهمه.
سومی :از پیشرفت فناوری غافلی ،البد االن واکسهایی تولید

محمدعلی محمدپور | طنزپرداز

توئیتروز

بنزسواری بچه هایی که باباشون نخوابیدن!

کارتونیست :حسین صافی

امیر جعفری جوری از بنزسواری بچههای وزرا دفاع کرده و گفته «واال باباش
بیخوابی کشیده» که انگار باباهای ما کل هفته درازکش پای قلیون بودن!
به نظر منم بنز سوار شدن بچه یه وزیر ایرادی نداره
ولی در مملکتی که کارمند ساده هم بتونه واسه
پسرش یه پراید بخره حداقل!
تا زمانی که درس میخونی ،تابستون
بــرات عزیزه چون تعطیلی ،بعدش میشه
ناخواستنیترین فصل سال!
االن کنکوریا دارن با خــودشــون فکر
میکنن این چند روزم بگذره کنکور رو بدن
دیگه تا آخر عمر راحتن ،نمیدونن تازه اولشه!
کل لذت داور مسابقه عصر جدید بودن به
اینه که همون  30ثانیه اول ضربدر قرمز رو بزنی ،نه
این که بشینی  ۵دقیقه باال و پایین پریدن شرکت
کنندهها رو تماشا کنی!
این قدر که ترامپ درگیر ماست ،روحانی
نیست!
دیگه یه لطفی کنید ،با استفاده از قابلیت
جدید تلگرام دوستهاتون رو از محله خودتون
پیدا کنید و در کم کردن ترافیک سهیم باشید!

میکنن که بو و مزه نداره ،مثل بقیه خوراکیها!
اولی :یعنی دارین از این کار دفاع میکنین؟ واقعا که!
دومی :حاال که کار از کار گذشته ،چه دفاع بکنیم و چه نکنیم یه عده اون
دوناتهای واکسی رو خوردن و هضم کردن و تموم شده!
سومی :میشه اینجوری هم به قضیه نگاه کرد که شاید تولیدکننده
این دوناتها میخواسته دل و روده مشتریهاش رو چرب کنه و برق
بندازه تا دستگاه گوارش تمیز و منظمی داشته باشن!
همگی با هم:درسته ،باز هم زود قضاوت کردیم!

حرف روز

کارتون روز

پیامک 2000999
تلگرام 09354394576

در حاشیه فیلم برداری های یواشکی این روزها

ماست دبهای چرا این قدر گرون شده؟

کارتونیست :محمد بهادری

همان طــور که میدانید دولــت فعلی خــودش را به عنوان محیط
زیستیترین دولت نام نهاده است .این را که ما نگفتیم ،خودشان روی
خودشانگذاشتهاند .ظاهرااینبزرگوارانخیلیازعملکردخودشان
راضی هستند و حاضر نیستند این لقب را از روی خودشان بردارند.
اصال آقای کالنتری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ،هر صبح
خودش را توی آینه نگاه میکند و میگوید« :محیط زیستیترین کی
بودی؟»حاالهمینآقایکالنتریبهتازگیدراظهارنظرجدیدیگفته
است«:سرمایهگذاریدرحوزهاطفایحریقجنگلهاتوجیهاقتصادی
ندارد و آتشسوزی پدیدهای طبیعی است» .یعنی اینکه جنگل آتش
گرفته است به ما چه .آتش جزئی از طبیعت است و ما نباید در طبیعت
دست ببریم .احسنت! واقعا هم چوب برای سوختن است دیگر .اصال
خیلی ناراحت هستید بروید جنگل پالستیکی با مــواد ضدحریق
درستکنیدکهآتشنگیرد،چرابهحفاظتمحیطزیستگیرمیدهید
حسودهایپالستیکی؟فقطآمارنشانمیدهدحدود 85تا 90درصد
آتشسوزیهاعمدیهستند.مثالیکنفرشکستعشقیمیخوردو
یک«شعله»خانمیرابهشنمیدهند،اوهممیرودیکجنگلرابهآتش
ن میسوزاند .حتما در این
میکشد و همه جا را به یاد شعله ،شعلهکشا 
شرایطهمرئیسمحیطزیستمیگویداشکالینداردشکستعشقی
هم بخشی از طبیعت است .با همین شیوه مدیریتی میتوانیم بگوییم
با سنگ کشتن تولهخرس هم بخشی از طبیعت بود .سنگ بخشی از
طبیعتاست،آدمیزادیکهسنگراپرتکردهمبخشیازطبیعتبود.
خیلیسرتانرادردنیاوریمآقایکالنتری.بفرماییدبرویمهمانملخمان
را بخوریم که آن هم جزئی از طبیعت است .ما میدانیم تنها چیزی که
جزئیازطبیعتنیستاذعانبهناکارآمدیوکنارهگیریاست.

تصویر سازی :علی کاشی

بره احتماال میگن اولین

شنیدم وزیر آمده در سخن
که صد سد خودم میزنم در وطن
به هر جا که رودی روان مانده بود
خودم را رسانم به سرعت چو دود
به ریگ و به خاک و به سیمان و سنگ
بسازم مالتی خفن با شلنگ
همین بنده باال زنم آستین
ببندم سر رودها را؛ ببین!
نه تنها ببندم سر رود را
کنم ِخفت هر جو که باشد رها
به هر آبباریکه یک سد زنم
به هر جا که آبی بیاید زنم
به مجلس ظریفی تپق زد که :مرد!
ز صد سد زدن ما نگیریم درد
برو سد بزن بر همه آبها
به ما چه؟ تویی صاحب آبفا
ولی حال که دست تو میرسد
بیا بتّ رکان یکی دانه سد
بیا بشکن این سد روی حقوق
که بر این چنین وضع بیپول ...بوق!
بر این آبباریکه رحمی بکن
که درهم شده وضع از بیخ و بن
ببین روی سرچشمه فیش ما
خدایی شده چندصد سد هوا؟
بزن صد سد ُق َ
لتشن در وطن
سد بر فیشها را شکن
ولی ّ
عبدا ...مقدمی

دارکــوب :البد میخوان ماستهامون رو
کیسه کنیم!
میشه بگین االن دفترچه بیمه سالمت
به چه کارمون میاد؟
دارکوب :به کار حفظ سالمت ،گوشههای
تــیــزش بــه درد پــاک کـــردن الی دنــدون
م ـیخــوره تــا از مراجعه بــه دندا نپزشک
بینیاز بشیم!
با این اجاره خونهای که االن ما داریم
میدیم ،چند سال پیش میتونستیم قسط
خونهای رو که خریدیم بدیم! اینو طنزش
کنین تو صفحه دارکوب.
دارکوب :انصافا هرچی بهش اضافه کنیم
از بار طنزش کاسته میشه!
کمال جان حالت خوبه داداش؟ بعد
از ای کجا باید دنبالت بگردم؟ خیلی تغییر
کردن ،بیزحمت آدرس ستونتان ره بدن.
مجیدشادلو
دستت طال 
دارکــوب :آق کمال سالم رسوند و گفت:
!Kamal is coming

