دارکوب
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بادامچی،نماینده
مجلس:شرایطی
فراهمشودکه
جوانان وام ازدواج را
پسندهند/ایسنا

تیتر روز

رئیس بانک مرکزی :ثبات نسبی در کشور حاکم شده است

دارکوب:پسخواهشمیکنیمدیگهدستبه
چیزینزنین!

7
فال روز

آقا ته صندوق یه چیزی
هم بذارین برای ما بمونه،
باور کنین پس میدیم!

ای صـــاحـــب فـــــال ،امــــــروز کـــارهـــای
عقبماندهات به سراغت خواهند آمد.
حواستباشدکهمباداانجامشانبدهی!

آقای الف .ب .جیم .دال سالم
رسوندنگفتناونوامشونصد
هزارمیلیاردیبالعوضروبرای
ازدواجشون میخوان!

شعر روز

سخنگوی کمیسیون اصل  :90بازداشت مدیرعامل
ایرانخودرو شروع خوبی است  /انتخاب

 ۱۴رقم میوه جدید تا پایان سال
معرفی میشود

مردم:امیدواریمپایانخوبیهمداشتهباشه!
سخنگوی دولت :افزایش قیمت خودرو قانونی نبوده و باید
بررسی کنیم که خطای نرمافزاری بود یا فردی  /فرارو

خریداران :نکنه خطای دید ما بوده؟!
رئیساتحادیهمیوهوسبزی:قیمتگوجهارزانشده،امارب
گوجهفرنگیهمچنانگراناست

رب فروش :یه شبه که رب درست نمیشه ،گوجه
خریدقبلداشتم!
کارتونیست :محمد بهادری

وزارت صنعت :خرید و فروش رمز ارزها در داخل ممنوع
است  /عصرایران

فروشنده رمزارز:حله!ماکهازفیلترشکناستفاده
میکنیمولوکیشنرومیزنهاونسردنیا!
سوژه روز



از اون لحاظ

تورم فرغونی که ترس نداره!

آژیرهای الکی آمبوالنسهای الکی

اولی:شنیدینرئیسبانکمرکزیگفتهترسهاییمانندتورمونزوئالییدرایرانبرطرفشد؟
دومی:یعنییهچیزیتومایههایترسازارتفاعوترسازتبکریمهکنگووترسازشبحو...
سومی :حالت خوبه؟ داره میگه تورم! یعنی اون تورمی که تو ونزوئال بود و مردم یه فرغون
اسکناسمیدادنوبهجاشسهتاتخممرغمیگرفتن.
دومی:آهان!یعنیدیگهترسمونریختهواگهاینبالسرمونبیادباکمالمیلمیپذیریمش؟
اولی:بااینبحثنکن،یانمیفهمهیاخودشوبهنفهمیمیزنه...
دومی:شایدهمدارمزورمیزنمستونروپرکنم!
سومی:الزمنکرده!ولیخیالمونراحتشدکهدیگهالزمنیستباگاریاسکناسجابهجا

محمدعلی محمدپور| طنزپرداز

پیامک روز

کارتون روز2

کارتون روز1

گردش مالی مواد مخدر  ۱۶۷هزار میلیارد تومان
است  /ایرنا
واقعاشفافیتمالی
ماروهیچشاژمانو
موششهاینداره...تاژه
چقدرهماشتغالژایی
میکنیم!

پیامک 2000999
تلگرام 09354394576
هرچهمیخواهددلتنگتبگو!فقط...

معاون
صداوسیما:
فضای
مجازی،
مخاطبان
رادیو و
تلویزیون را
کاهش داده
 /ایرنا

نوشتن «دارکوب» ابتدای پیامک فراموش نشود!

کارتونیست :هادی لگزیان

کارتونیست :پیام پورفالح

بهتازگیبحثیداغشدهاستکهعدهایباآمبوالنسهایساختگی
درشهرهایبزرگرفتوآمدمیکنندوبدینوسیلهترافیکراپشت
سرمیگذارند.یعنیهمانزمانکهمامعمولیهاپشتترافیکداریم
به نظافت شخصی گوشها ،چشمها ،بینی و سایر اعضای بدنمان
میپردازیم و به انتقاد کردن از زمین و زمان مشغول هستیم ،این
بزرگواران آژیرکشان از کنار ما عبور میکنند تا بروند به کارهایشان
برسند .اول که خبر را شنیدیم فکر کردیم ،این اشخاص مدیران
هستند که عجله دارند زود پشت میزشان بروند و به ما خدمت کنند.
یا فکر کردیم نمایندههای مجلس هستند که دیرشان شده و اگر دیر
برسند آقای الریجانی راهشان نمیدهد و اینها یک خربزه توی
صندوقگذاشتهاندکهزودتربهمجلسبرسند،آنراباهمکارانمیل
ومشکالتمامردمرادورهمحلوفصلکنند.اماآنطورکهشنیدیم
مسافراینآمبوالنسهایتقلبی،سلبریتیهاهستندوالبتهبینشان
مدرسان کنکور هم پیدا میشوند.سلبریتیها که مشخص است
کارهایمهمدارندوبایدبروندازآخرینکتابهایشعرشانرونمایی
کنند و روی فرش قرمز برای عکاسها ژست بگیرند ،اما مدرسان
کنکور چرا این همه عجله دارند؟ حاال فرزند کنکوری ما چند دقیقه
دیرتر یاد بگیرد که «ماضیش بشه ِخفْ َن امرش میشه َخفْ َن پس ُه َّن
میشه ِخفْ َن َان ُت َّن میشه َخفْ َن» اتفاق خاصی میافتد؟ البته با این
درآمدی که مدرسان کنکور دارند هیچ بعید نیست قضیه آمبوالنس
هملغوشودوبالگردشخصیبگیرندوباآنسرکالسهایشانبروند.
رئیس اداره آمبوالنسهای خصوصی اورژانــس کشور همچنین
در مصاحبهاش گفته بعضی حتی با خودروهای سواری مثل 405
به هیبت آمبوالنس درآمدهاند و در شهر تردد میکنند .یعنی هیچ
بعیدنیستفرداروزشمایکپرایدکفخوابشیشهدودی،باقالپاق
اسپرتهمببینیکهباآهنگ«آقامونجنتلمنه»آژیرکشانازشماراه
بخواهد.یعنیحتیپرایدکهآنرابهگیرندهجانمیشناسیممیتواند
اداینجاتدهندهجانرادربیاورد!

کنیم.مخصوصااگهصفرهاروهمحذفکننکهدیگهبایکبرگاسکناسهممیشهیهشونه
تخممرغخرید.
دومی :مهم وجود داشتن همون یک برگه که ما نداریم وگرنه قبال هم میشد با یک برگ
چک؛خونهوماشینوویالوحتییهمرغداریبامرغهاوتخممرغهاشروجابهجاکرد!
سومی :راست میگه .اصال به آقای رئیس بانک مرکزی پیشنهاد بدیم برای این ترسهای
جدیداسمجدیدبذارنکهجایگزیناونقبلیهابشنوهمونزوئالیینباشنکهمردمخاطره
یباشه!
بدیدارنوهمبوم 
یکشهروندونزوئالییدرحالحملفرغوناسکناس[...:متاسفانهبهدلیلندانستن
زبانونزوئالیی،نتوانستیمجمالتاینشهروندمحترمراکهداشتخیلیهیجانزدهحرف
میزد،ترجمهکنیم]!

داد مسئولی به مردم مژدهای
که جماعت! صبرهاتان بار داد
سعی دانشمندهای داخلی
میوههای خوشمزه بسیار داد
چارده میوه عمل آمد ،درخت
میوههایی در خور بازار داد
از درخت به برآمد خربزه
شاخه سیب آخر سر نار داد
سالها اصرار کردیم آنقدر
که چنار انگورکی ناچار داد
با هزاران «من بمیرم»های ما
در نهایت میوهای هم خار داد
گر چه میگفتش تهیدستم ولی
سرو هم یک انبه باالجبار داد
الغرض ای هموطنها! مشتلق...
یک نفر اما زد از حضار داد:
که برادر! چارده نه چارصد
میوه هم باشد نه بر ما بار داد
صاحبان جیب خالی را چرا
باید ای مسئول جان! آزار داد؟
میوه خوردن بعد از این در خواب شد
ب شد!
میوههای قبل هم نایا 
عبدا ...مقدمی


دارکــوب جان ،به نظرت خط فقر داره
به ما نزدیک میشه یا ما داریم با این سرعت
بهش میرسیم؟
دارکــوب :فرقی نمیکنه ،نتیجه جفتش
یکیه ولی در نهایت باید مواظب باشیم ازش
رد نشیم که دیگه واویالست!
دارکوب یادته یه زمانی قبضها دو ماهی
یکبار منتشر می شــدن؟ االن شــدن یک
ماهه ،زیبا نیست؟!
دارکــــوب :زیــبــا کــه چــه عــرض کــنــم ،ولی
ایـنجــوری کمتر گرونی قبضها رو حس
میکنیم که این زیباست!
ســام مــن رو بــه معامالت امالکیها
بـــرســـون و بــگــو هـــمـــونطـــور کـــه پشت
شیشههاشون کاغذ میزنن و صاحبخانهها
روبهرعایتانصافدعوتمیکنن،خودشون
هم موقع گرفتن حقالزحمه مراعات کنن.
دارکــــوب :الزم نیست مــن چــیــزی بگم،
خودشون این پیامک رو میخونن ایشاال!

