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اعرتاض مطهری به یارانه نقدی:

تیتر روز

توضیحوزارتارشاددربارهآموزشخودکشیدریککتاب
کودک/پانا

دارکوب :حتما گفته این دهه نودیها
خودشون گودزیال تشریف دارن!

آذریجهرمی:بستهشدنسایتهایدانلودفیلمبهمن
مربوطنیست

فال روز
ای صاحب فال ،امروز از اخبار دوری کن
تا اول هفته آرامی داشته باشی .هرچند
اخبار از تو دوری نمیکنن!

مردم ابید کار کنند و به دولت
پول دهند

نه این که دستشان دراز ابشد

شعر روز

(ایسنا)

دیگه چه خبر؟
هوا ناسالم است و ما مریضیم
پر از صد وعده ضد و نقیضیم
بهقدری در ریه گرد و غبار است
که گویا ارگ بم در قطع ریزیم!
***
از گوجه پر از خاطرههای کهنم
رب هم که نگو! آب بیفتد دهنم
گفتم به پدر ناهار املت بخوریم
یعنی الکی الکچری و خفنم
***
پیاز اشک خالیق را در آورد
و اشک هرچه عاشق را در آورد
بهقدری شد گران و خاص و کمیاب
که حتی اشک سارق را در آورد!
***
شص هفتاد میلیون فقط یک پراید
گرانتر ز تور سفر با سه !Guide
کنون استوریهای من چیپ نیست
پراید و من و استوری نیست !Hide
*=Guideراهنما=Hide ،مخفی

من فقط وزیر شدم که دعوت به آب دوغ خیار
رو قبول کنم و توئیت بزنم «بیدارین؟»!

اعالمآمادگییکشرکتخودروسازداخلیبراینوسازی
ونهایفرسوده/ایسنا

البته امیدواریم منظورشون ترکیب پراید و
ونهای موجود نباشه!

لی

چراازنیسانبابارآهنبایدبترسیم؟/خبرآنالین

شهروندان :چون ما از نیسان بدون بارش هم
میترسیم

وی افزود :نهایتا به دلیل کیفیت بدش به
فکننده آسیب بزند!
مصر 
برخیقوانینباعثسالمندآزاریمیشود /ایسنا

مدیران سالمند :به خصوص همین قانون منع
به کارگیری بازنشستگان!


از اون لحاظ

الگوبرداری از چشمهای موش کور
محمدعلی محمدپور | طنزپرداز



سوژه روز

وقتی کپیرایت ،کپی و رایت میشود
دومی:توکهسرتدایمتواخباره،چیشداینجریان...
سومی:جریان ّاره؟
اولی:اویاوی!اگهبخواینازاینحرفهابزنین،اینستونروفردامیکوبموبهجاشفتوکاتور
میدم،راحتوبیدردسر!
دومی:میخواستمبگمجریانفیلتروبستن...
سومی:جریاناونیکهدستورفیلترکردنوبستنتلگرامرودادهبودمنظورته؟
دومی:می شه بذاری سوالمو بپرسم؟ منظورم جریان سایتهای دانلود فیلم که یکییکی
دارنفیلتریاقطعمیشنه.
اولی :جریانی نداره ،یه سری سایت بودن که فیلمهای روز دنیا و ایران رو بیاجازه و بدون
پرداخت حق تهیهکننده زیرنویس و دوبله میکردن و رایگان میگذاشتن برای دانلود .دارن

توئیتروز

مشکلم با آبپاش پارکها و کلوزفرند اینستاگرام!
دستفروشای مترو هم دلشون خوشه ،بابا ما اگه قرار بود بریم تو مترو 20تومن خرج کنیم که
اسنپمیگرفتیم.
یهبچهمحلداریمتزریقیه.امروزنشستهبودمپایصحبتهاشمیگفتننهممیخواستدکتر
بشمبابامخلبان،االنمثهدکتراتزریقمیکنمبعدشمپرواز!
دوتافلشدعوامیکردنیهفالپیداشتهردمیشدهمیگهفرمتهاازبینرفته.
عالوهبرانتگرالتوریاضی،اسمابرهاتوجغرافیهمهیچوقتتوزندگیبهدردموننخورد!
بنیامینتویکیاﺯآهنگهاﺵمیگه«:آﺭهخوﺏبلدﻡکهقدﻡبزنم»ﻭاقعاآﺩممیمونهﺍزاینهمه
ﺍستعدادﻭتوﺍناییکهخدﺍبهﺍینبشردﺍده.
منازینآبپاشچرخوناهمغمممیگیره.هیباخودممیگماالنبهبعضیچمناآبنمیرسه.
اینایی که هنوز از بقیه ساعت می پرسن یعنی نه موبایل دارن نه ساعت مچی؟ واقعا خوش به
حالشونکهتوقیدوبندزماننیستنوانقدآزادورهازندگیمیکنن.
منبزرگترینمشکلمبااین«کلوزفرند»اینستاگرام،اسمشه.
بایداسمشوبذارن«اوناییکهاشکالندارهایناستوریمو
ببینن».
شمام وقتی یه چیز نو رو از تو جعبهش درمیارید
وقتیمیخوایددوبارهبذاریدتوشدیگهجانمیشه؟!
مشکل بعضی از ما اینه که با کسی مشکل داریم به
خودشنمیگیممیریمبههمهمیگیم.

بهار نژند

پیامک روز

اینارومیبندن.
سومی:راستهکهسایتهایدانلودوپخشرسمیفیلمازشونشکایتکردن؟
اولی:معلومنیستچونبعضیازاونسایتهاگفتننقشینداشتنتواینبستهشدن.
دومی:یعنیاینسایتهایرسمیکهمیگین،حقپخشفیلمهایروزدنیارومیخریدنکه
االنعصبانیشدنچرابراشونرقیبغیرقانونیپیداشده؟
اولی :نمیدونم ولی گویا تهیهکنندههای خارجی از این سایتهای رسمی ما شاکی شدن و
میگنایناهمفیلمهایاوناروبیاجازهدوبلهوپخشمیکنن.
دومی:اوهچهبلبشوییشد!مثلاینهکهمنکبابیبزنموبگمبقیهکبابیهایشهربایدتعطیل
بشنتامردمبیانازمنبخرن.
سومی:تازهباگوشتقاچاق،کبابتهمسوختهیافاسدباشه!
یرایت :اجازه دارم سرمو بکنم تو سیدی درایو کامپیوتر و هی دکمه بسته شدن
خالق کپ 
درشروبزنم؟

پیامک 2000999
تلگرام 09354394576
هرچه می خواهد دل تنگت بگو! فقط...

نوشتن «دارکــوب» در پیامک فراموش نشود!

کارتون روز
پزشک قالبی با درآمد روزانه 8میلیون تومان بازداشت شد /عصر ایران

کارتونیست :حسین نقیب

امیر خجسته ،نماینده همدان در مجلس ،گفت :یک خودروساز یک
زمانی  ۱۰۰میلیون دالر در سنگال سرمایهگذاری کرده ولی «هیچ
تولید و منفعتی» نداشته است .ظاهرا دلیلش هم این بوده که بعد از
تکمیلشدنهمهکارها،ناگهانآمدهانددوشاخبرقکارخانهرابهبرق
بزنند که متوجه شدهاند سنگال اصال توانایی تامین برق مورد نیاز را
ندارد .خب احتماال شما االن خندهتان گرفته است .مثل این میماند
کهشماحوالیکویرلوتیکایستگاهقایقسواریتفریحیبزنیدبعدکه
میخواهیدبهرهبرداریاشکنیدناگهانمتوجهشویدکویر،آبندارد.
االنیکچیزمیگویمکهخندهتانخیلیزودقطعشود.بهنظرتانپول
این ضرر را چه کسی داده است؟ آیا مدیران بیتدبیر جریمه شدند و از
جیبشان دادند؟ خیر پول این ضرر را همین من و شما که یک گوشه
داریمنانماستمانرامیخوریموباکلیقسطوواموقرضوقولهیک
خودرو از این شرکت محترم خریدهایم ،میدهیم .چون گفته شد زیان
اینسرمایهگذاریکهبیشتربهشمیخوردسرمایهدودکنیباشدباعث
افزایشقیمتخودروشدهاست.
یعنیشماببینیدهرلحظهممکناستیکیازشرکتهایخودروسازی
به سرش بزند برود یک ماجراجویی عجیب کند بعد پولش را ما باید
بدهیم .مثال شرکت خودروسازی میرود به یک نفر میگوید بیا چراغ
جلویماشینماراطراحیکن.شخصطراحهمیکرقمنجومیبرای
طراحیاش طلب میکند .در این جا شرکت خودروسازی برای تامین
این هزینه  20درصد روی قیمت خودرو میکشد .بعد این طراح عزیز
همچراغراباالگوگیریازچشمهایقناریطراحیمیکندکهطبیعتا
نور الزم برای خودرو را فراهم نمیکند .خودروی مورد نظر وارد بازار
میشود ،کسانی میخرند و به دلیل این اشکال جانشان را از دست
میدهندتاباالخرهشرکتخودروسازیتصمیممیگیرددوبارهچراغ
را بدهد کس دیگری طراحی کند .حاال شانس بیاوریم نفر بعدی برای
طراحیچراغجلوازچشمهایموشکورالگوبردارینکند!

جواد تکجو

وزیرصنعت:برنجهایوارداتیبهشالیکارانآسیبنمیزند

کاش دولت قبل از هر کاری خودروهای
آالیــنــده خــودش رو تعمیر م ـیکــرد ،مثل
اتوبو سهای شرکت واحد و کامیو نهای
سازمانها و ...بعد به خودروهای مردم ایراد
میگرفت.
دارکوب :در کل که فرقی نداره ،دودش به
چشم همهمون میره!
درســتــه کــه کــرایــه مــا تاکسیهای
اینترنتی زیاد شده ،ولی مگه ما جزو همین
مردم نیستیم که جنس گرون میخریم؟
دارکــــوب :حــق بــا شماست ولــی ایــنــو به
مدیران اون شرکتها بگین که قرار بود این
تاکسیها ارزان و بهصرفه باشن ،نه این که از
تاکسی دربست هم گرونتر بشن!
ما به هیچ وجه از حذف قبوض کاغذی
راضــی نیستیم ،اینو بــه گــوش مسئوالن
برسونین.
دارکــوب :ما هم نیستیم ولی اوال به فواید
زیست محیطی اون فکر کنین ،بعد از اون هم
به این فکر کنین که رضایت ما مهم نیست،
مسئوالن باید راضی باشن که هستن!
قرار است یارانه دهکهایی که حذف
شده چه شود؟ آیا به جیب دهکهای بعدی
میرود؟
دارکـــوب :دیگه مهم قطع شدنش بــود،
بقیهاش به ما مربوط نیست ،جسارتا!
دارکـــــوب جـــان ،مــن ســهــام عــدالــت
آق رضا
میخوام ،چیکار کنم؟
دارکوب :رضاجان داشتههاش پشیمونن،
بشین زندگیتو بکن با خیال راحت!

کمیک روز

به دنبال چندین مورد تلفات جانی یا صدمه بدنی ،وزارت میراث فرهنگی بخشنامه کرد که در معرفی جاذبههای گردشگری ،مخاطرات و هشدارها ،روشن و برجسته درج شود!
سایکوکلماتور
*موفقیت چند مرحله دارد-1 :اول مسخره میشوی -2سنگ پیش پایت
میاندازند-3کا ِرتکهگرفتپولدستیمیخواهند
* در تصادف سپرها به هم میخورند اما از سر تصادف ،آدمها به هم توهین
میکنند!
* وقتی پول حرف اول را میزند ،حرفهایی که آدمها وسطش میزنند،
شنیدهنمیشود!
*خیلی درگیر استوری گذاشتن نشوید ،زمین بــدون استوری شما هم
میچرخد.
*اگرباکسیروبهروشدیکهبهگذشتهاتاهمیتنمیدهدوحرفازساختن
آیندهمیزندبدانوآگاهباشطرفتوکارنت ورکه!
سیدمصطفیصابری

اگر میخواهی رنگینکمان را
ببینی یا باید تا آخر باران صبر کنی یا
تو گولگ جست و جو کنی!
هادی لطفی

