دارکوب
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نرخسبدمعیشتازمرز 7میلیونتومان
گذشتهاست

تیتر روز

به زودی جلسه
داریم که قراره توش
براتون سبد تعیین
کنیم...

پزشکیان :در درون فراکسیون امید میتوان  3فراکسیون
دیگر درست کرد

دارکوب :مثال اسمهاشون رو هم بذارین
فراکسیونهای ناامید ،سکوت و گل به خودی!

فال روز
ایصاحبفال،امروزبایدباخودتخلوت
کنی.اگررئیستبگذارد!

شعر روز

الزم نیست برامون
سبد ببافین ،همین
سفره مون رو پرکنین
کافیه!

زنگ خطر مصرف بیرویه آنتی بیوتیک در ایران به صدا
درآمد  /ایرنا

مردم :آخ حالمون بد شد از این خبر .بریم یه
آنتیبیوتیک بخوریم حالمون بهتر شه!

خرید ملک در ترکیه توسط ایرانیان
 ۳برابر شد

وزیر کار

رئیس کمیسیون بهداشت مجلس :افزایش قیمت دارو
تحمیلی و ناشی از سوءاستفاده برخی افراد است

7

مردم :آهان ...ما فکر کردیم همینطور اتفاقی
و بیدلیله!
واکنش سایپا به پراید  ۵میلیونی /ایسنا

کارتونیست :جواد تکجو

یه دونه از صندلیهاشو ببرین باهاش
قانقان کنین!
نوبخت ،معاون رئیسجمهور :باید با دل خونین و لب
خندان کشور را اداره کنیم

دارکوب :پس پشت این لب خندان یه دل
خونینه ...خب خیالمون راحت شد!


دی روزنامه

مسئوالنچگونهیهوییمنتشرمیکنند؟
علیرضا کاردار| طنزپرداز

سوژه روز

منم میخوام نمایشگاه نقاشی بزنم!
اولی :شنیدین یه خودروی امدادی تو میاندوآب سرقت شده؟
دومی :خب،اینروزهاخودرویامدادیوآمبوالنسداشتنازنونشبواجبتره.
اولی :یعنی چی؟ چه ربطی داره؟!
دومی :ببین االن سلبریتیها میخوان برن مراسم رونمایی از فیلمشون عکس بندازن
بایدسریعبرسن،آمبوالنس الزمدارن.دیگهمعلمهایکنکوروبعضیمسئوالن و مدیران
هم که جای خود دارن.

سومی :به خصوص یه سری از مدیران این روزها خیلی آمبوالنس الزم دارن.
اولی :کیا رو میگی؟ حرف بودار تو این ستون نزنین!
سومی :نه جدی ،خب ببین االن مدیران هی باید برن جوی آب و دیوار و کنتور برق و
دستگاه MRIافتتاح کنن ،الزمه که زود برسن تا مردمی که منتظرن به کار و زندگیشون
برسن .پس منتظرن یه آمبوالنس گیرشون بیاد سریعتر برن افتتاحهاشون رو انجام بدن.
اولی :راست میگی .پس منم برم یه آمبوالنس پیدا کنم.
دومی :تو واسه چی؟ نکنه مسئولیتی گرفتی تازگی و ما بیخبریم؟
اولی :نه بابا ،منم میخوام نمایشگاه نقاشیهای بچهام رو بزنم ،باید زود برسم!

کارگردان فیلم boyhoodکه ساختش ۱۲سال طول کشیده میخواد یه فیلم
دیگه بسازه که ساختش  ۲۰سال طول میکشه .اگه من یک صدم صبر و حوصله
این مرد رو داشتم االن وضعیتم این نبود!
آدمها این توانایی رو دارن که سریعتر از اشک ،از چشم بیفتن!
من مطمئنم شبها فضاییها میان منو میبرن تو اردوگاه کار اجباریشون،
صبحها برم میگردونن ،وگرنه این حجم از خستگی صبحها غیر قابل توجیهه!
 بچهمون چهار دست و پا رو دنده عقب میره ،به جلو نمیره ،فکر کنم جعبه
دندهاش معکوسه!
شما چقدر الکچر یاید که دنبال زیست شبانه و اینا
هستید .ما برای زیست روزانه هم پول کم میاریم ،چه برسه
به زیست شبانه!
یه عارضهای تو ژاپن کشف شد به اسم سندروم «ماسک
لبخند» که فرد وانمود به شاد بودن میکنه و بعدش
دچار افسردگی میشه .دمش گرم زندگیم
چه اسم باکالسی داره!
بابام قبال هروقت منو میدید یه نگاه
چپچپمیکردبعدسرشوبهحالتتاسف
تکون میداد که یعنی خجالت بکش .بعد
دید داره آرتروز گردن میگیره منم که آدم
بشو نیستم ،بیخیال شد!

پیامک 2000999
تلگرام 09354394576
هرچهمیخواهددلتنگتبگو!فقط...

کارتون روز

توئیتروز

اردوگاه کار اجباری برای از چشم افتادن!

پیامک روز

نوشتن «دارکوب» ابتدای پیامک فراموش نشود!

وزیر علوم :امسال۲۵۰هزار صندلی در دانشگاهها خالی میماند
نوبت منه ،بحث امروز درباره
حذف اصطکاک هواست...

همکاران اجازه بدین
دانشجوی عزیزمون نفس
تازه کنه که مبادا از درس و
دانشگاه ما دلزده بشه!

حاال بریم
سراغ
بحث
پالنکتون
ها...

کارتونیست :علی کاشی

وزیرجوانارتباطاتخبردادماهوارهناهیددرپژوهشگاهفضاییاست
وپسازمدتیباتوئیتعکسیدرکنارآنوباتوضیح«منوناهیدهمین
االن»سالمتیماهوارهناهیدرااعالمکرد.ضمنتشکرازآقایآذری
جهرمی که اینقدر بهروز و شوخطبع و مردمی هستند که با تیشرت
میروندداخلآزمایشگاهیکهدرعکسهایدیگردیدهشدهبایدبا
پوششمخصوصواردآنجاشد،فکرکردیماگربقیهوزیرانبخواهند
مثلایشانباشندتابینمردممحبوبترشوند،چهبایدبکنند.
مثال آقای زنگنه ،وزیر نفت باید با لباس راحتی برود کنار ساحل
و در حالی که روی شنها لم داده ،با دکل نفتی که در دوردست
دیده میشود سلفی گرفته و بنویسد« :من و دکل ،دو دقیقه پیش
یهویی.خوشبختانهدارههمینجورنفتمیکشهبیرونتابپاشهسر
سفرههاتون»!یاوزیرصنعتدرحالیکهکالهکاسکتسرشگذاشته
وکاپشنچرمپوشیده،پشتفرمانپرایدبنشیندواستوریبگذاردکه:
«منوپرایدُ ،سرو ُمروگنده.حاالشایدسالدیگهتولیدشرومتوقف
کنیم ولی هنوز معلوم نیست ،غصه نخورین عشقا ،باالخره یه چیزی
تولیدمیکنیمکهبرایخریدشوامبگیرینوصفبکشین»!یاآقای
نوبخت ،رئیس سازمان برنامه و بودجه دوربین به دست برود توی
خزانهودرحالیکهنگهبانهادارندقفلهایگاوصندوقهارابرایش
بازمیکنندوصدایشمیآیدبرایمانالیوبفرستدکه «:اینماز بودجه،
همیناالن...نگاهکنین،وضعبودجهخوبه،اصالنگراننباشین،با
خیالراحتخرجکنین»!
یا حتی آقای جهانگیری که شاید خودش خیلی میانهای با دنیای
مجازینداشتهباشد،ازفرزندی،آشنایی،همکاریبخواهدازشفیلم
بگیرند و منتشر کنند در حالی که رو به دوربین میگوید« :االن داره
ضبطمیشه؟...آهان!خبمردمعزیز،ماسعیمیکنیمآنچنانرونق
اقتصادی برایتان به وجود بیاوریم که ...چی؟ یعنی چی تموم شد؟
صبحشارژشکردهبودم...آهان،مهلتدولترومیگی؟اوکیحله»!



ترکیه از پول ما آباد شد
وضع ناجوری یهو ایجاد شد
فیلم ترکی آنقدر تزریق شد
کلههامان خانههای باد شد!
هموطن در دلماباغچه ،آنکارا
آنقدر مانده که خانهزاد شد!
در کنار ساحلش هرکس که رفت
از هوای تازهاش دلشاد شد
میرود دنبال «بالیخان» سریع
مدتی باشد که او داماد شد
«مهند» منتها
بعد از آن باشد ُ
قاطی مرغان و زندهیاد شد!
«خرم» و «فاروق» را هم چون ندید
سهم او زاری شد و فریاد شد
پولها و مغزها رفت و دلت
از کساد کشورت غمباد شد
ترکیه با ثروت ایرانیان
کشوری از بیخ نوبنیاد شد
سحر بهجو

دارکـــوب هــر روز تــو صفحه یــه بخش
مسابقه بذار که مردم بگن اون روز چه جنسی
سلیمان
گرون نشده! 
دارکـــــوب :اونجـــــوری هــجــوم میبریم
بخریمش که اونم گرون میشه!
تصمیم گرفتیم با ماشین شخصی بریم
مسافرت ،از بس عــوارض دادیــم و جریمه
شدیم،بهایننتیجهرسیدیمکهاگهباهواپیما
رفته بودیم ارزونتر درمیاومد!
پدر سه تا بچه

دارکوب :مطمئنین؟ االن تنها روش ارزان
مسافرت ،پیادهرویه!
مــا کــه م ــدت هــاســت چــنــد تــا صــفــر از
درآمدمون برداشته شده ،دیگه نگران حذف
صفر و پول جدید نیستیم!
دارکــــوب :ایــن صفرهای جــدیــد ،بــا اون
صفرهای قدیمی کــه از درآم ــد همهمون
برداشته شده فرق داره!
آقکمال؛ اونچیهبهتومن باال میرهو به
ریال پایین میاد؟!
آق کمال :باید ا یجـــوری بگم که او چی
یادم میه همه چیز
نیست؟ چون تا جایی که ُ
همیجوره!

