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تیتر روز

روحانی:صداوسیمابرخیمواقعهمراهیمیکند،برخی
مواقعهمازسخنانماخوششنمیآید،بایدباهمبسازیم

دارکوب:فقطبسازین؟یابسوزینوبسازین؟!
پروازرفتوبرگشتتهران-مشهدبراینخستینباربادو
خلبانزنانجامشد

حاالبازهیبگین:دختراستدیگر

فعال اینو بزنین
جیگرتون حال بیاد تا
ببینیم چی میشه!

ای صــاحــب فـــال ،دنــبــال صلح کــردن
با اطرافیانت هستی ولی آنهــا تمایلی
نــدارنــد .پس شمشیرت را از رو ببند و
خالص!

هندوانه
صدرنشین کاهش قیمت
در کاالهای اسایس

شعر روز
مرغ یا تخم مرغ!

( عرص ایران)
نوبخت

معاوناولرئیسجمهور:فساداقتصادیدردوزمینهپولو
اراضیبیشازبقیهزمینههارخمیدهد

فال روز

مردم:مگهزمینهدیگهایهممیمونه؟
دولتباتعطیلیپنجشنبههامخالفتکرد

دانش آموزان :بعد دولت توقع رای ازمون داره؟!
وزیرنیرو:بهطورمستمرمخازنسدهاورودخانههابرای
آمادگیگذرسیلپایشمیشود
کارتونیست :علی کاشی

دارکوب:یعنیوقتیپرشداعالممیکنین
مردمفرارکنن؟!
رسیدهایکاغذیدستگاههایکارتخوانماهانه٢٩٠
هزاردرختراقربانیمیکند/ایرنا

انجمنپزشکانبدونکارتخوان:حاالدیدین
تخواننمیگذاریم!
چراماکار 


دیزالو

خود سازی و خود بینی؟
محمدعلی محمدپور| طنزپرداز

سوژه روز

بیمهبیبیمه!
اولی :سخنگوی اتحادیه تلفن همراه گفته این روزها بحث بیمه تلفن همراه داغ شده ولی
بهترهمصرفکنندگانبههمونگارانتیهابسندهکنن.
دومی:یعنیازبسگوشیهاگرونوبزرگشدن،مردمبیمهبدنهوشخصثالثوسرنشین
میکنن؟
اولی :نه ،چیزهایی مثل سرقت ،شکستگی ،آبخوردگی ،نوسانات برق و اینا رو که شامل
گارانتینمیشه،مردمبیمهمیکردنولیازبسبعضیبعضیبعضیمردمدروغمیگفتن
کهگوشیمرودزدیدنیاشکستهو...بیمههاهمگویادیگهزیربارنمیرن.
دومی:اینکهخوبه،بیشترجاهایدنیاکابلوشارژرشاملگارانتیمیشهوبرینمایندگی
شارژرخرابتروبدی،یهنوبهتمیدنولیاینجااینکارونمیکنندیگه.

توئیتروز

عذرخواهی برای کتک خوردن!
عکسکارت ملیامرو کرایهمیدمبرای دفع اجنه وانسانهایمزاحم ،مثل عالمت
حاکمبزرگنشونشبدیخودشونفرارمیکنن!
  ما بچه بودیم کتک میخوردیم بعدش تازه باید میرفتیم از ننه بابامون عذرخواهی
میکردیمکهببخشیدعصبانیتونکردمکهشماپاشدینمنوزدین!
 برید با کسی که قشنگ میذاره چای یخ بشه بعد بخوردش ازدواج کنین،
کسیکهمیتونهچایروتواوناوججذابیتولکنهوبرهتواوجزهرماربودن
بخوردشقطعاشماروهممیتونهتحملکنه!
  باهیچکیمثلخودشرفتارنکنید،ازدستتوندلخورمیشه!
 قیمت لباسها طوریه که برای تکراری نشدن لباسهامون باید آدمها رو
عوضکنیم!
 یادمه فیلم گالدیاتور رو که دیدم ،رفتم کلوپ محلهمون و گفتم
گالدیاتور  ۲دارید؟ یه فیلم بهم داد گفت اینم گالدیاتور .2بعد هر
دو روز میرفتم میگفتم گالدیاتور ۳و ۴دارید؟ یه فیلم تاریخی میداد
میگفتبیااینمگالدیاتور!13
  شبی که فرداش کار دارم و باید زود بیدار شم نه تنها به هیچ وجه خوابم
نمیبرهبلکهانگاردارنتومغزماورانیومغنیمیکنناینقدرانرژیدارم!
 اگرشکداریدکهچاقهستیدیانه،ازیهبچهبخوایدکهشکلشماروبکشه،اگه
شروعبهکشیدندایرهکردبدونیدکهخطرنزدیکه!

سومی :جدی پس دیگه عوض نمیکنن؟ من خودم خیلی وقت پیش سه بار رفتم شارژرم
روعوضکردم.
دومی:یعنیسهتاشارژرخرابکردی؟چیکارمیکردیباهاشون؟
سومی :نه بابا ،شارژرهای فامیل و دوست هام رو که خراب میشدن من میبردم تحویل
میدادموبراشوننومیگرفتم!
اولی :از بس امثال شماها سوءاستفاده کردین ،االن دیگه شرکتها زیر بار گارانتی و بیمه
نمیرن.
نمایندهبیمه:کابلکهخوبه،یارومیاومدمیگفتبهماشینمزدنودررفتن،بعدتهوتوش
رودرمیآوردیممیدیدیمخانمشزدهبهدرخت،میاومدنخسارتشروازمامیگرفتن!
اولیودومیوسومیباهم:حاالالزمنیستشماازفرصتاستفادهومظلومنماییکنی،ما
خسارتحقمونروبتونیمبگیریمخیلیهنرکردیم،چهبرسهبخوایمسرشماکالهبذاریم!

کارتون روز

ایران از نظر مصرف مواد مخدر پرمصرفترین کشور دنیاست
( اعتماد آنالین)

درست مصرف کنین
که به همهتون برسه!

کارتونیست:محمد بهادری

با چند خبر سینمایی در خدمت شما هستم .ابتدا خدمتتان عرض
جهان
کنمکهتااینلحظهکهدارممینویسمبازیگرجدیدیبهمنتخب
ِ
خوشتیپهاییکهآقای«حسنفتحی»برایفیلماش«مستعشق»
انتخابکردهاضافهنشدهاست.البتهبندهپیشنهادکردمبیایندمن
راهمبرایفیلمخودشانبردارندکههنوزجوابینگرفتهام.بهنظرم
باالخره تماشاگر که توی سینما مینشیند ،میان تماشای این همه
خوشتیپ،گاهیبایدیکنفسیهمبگیردکهمنمیتوانمبهخوبی
این نقش را ایفا کنم .خبر بعد این که تهیهکننده فیلم «متری شیش
و نیم» توصیه کرد فیلم اش را باید هر شش ماه یک بار ببینیم .از این
تجویز بدون نسخه واقعا تشکر میکنیم .باز خوب است نگفت روزی
یک بار بعد از شام ببینید .ما فکر میکنیم بعضی فیلمهای سینمای
ایرانرابایدهرچندوقتیکباردید.مثالهمینفیلم«ابدویکروز»را
خودمنهفتهاییکبارمیبینموکلیدرزندگیاحساسخوشبختی
میکنم.خبر بعدی این که بهتازگی بعضی خبرگزاریها از خرید
گستردهبلیتسالنهاتوسطخودصاحبانفیلمهاخبردادند.متوجه
شدیدچیشد؟دوستانپولخرجمیکنندفیلممیسازند،بعدپول
خرج میکنند تبلیغ میکنند ،بعد هم پول خرج میکنند خودشان
برایفیلمشانبلیتمیخرندواینوسطورشکستهمنمیشوند.در
واقعممکناستبرویدسینماوببینیدفیلمبرایصندلیهایخالی
نمایشدادهمیشود،امااشتباهنکنیداتفاقاآنسئانسکامالپرشده
وخیلیهاهمپشتدرماندهاند.تازهقراراستسئانسفوقالعادههم
گذاشته شود .آدم اینقدر هم خودشیفته خوب نیست .بابا بگذارید
شایددونفردیگرهمبخواهندفیلمشماراببینند،چراهمهاشخودتان
فیلمتانرامیبینید؟بایدبهایندستهازفیلمسازانهمبگوییم«:خود
سازی و خودبینی ،عجب مرد هنربینی!» در کل اینها را گفتیم که
بدانید فرداروز اگر فیلمی رکورد فروش سینمای ایران را شکست و
دیدیدفیلمخیلیبداستبدانیدچهاتفاقیافتادهاست!

مرغ از هر تخممرغ ارزانتر است
تخممرغ این روزها سیم و زر است
من غذایم تخممرغی ساده بود
راحت و زود و سریع آماده بود
آه دیگر از َکفم خارج شد و
جای آن نان سقزدن رایج شد و
از خریدش دیگر اکنون عاجزم
سیرم از این زندگی و میجزم!
مرغ هم از قیمت تخمش شکست!
نان خالی هم مگر خوشمزه است؟
املت این تنها غذای سرسری
ناگهان شد یک خوراک الکچری
تخممرغ امروز شد کاالی خاص
شد گرانتر از طال در السوگاس!
الغرض با معده خالی ز نان
صبح و شب مشغول کارم همچنان
بهار نژند


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

نوشتن «دارکــوب» در پیامک فراموش نشود!

دارکوبعزیز؛ چرا در کاریکاتورهایت
ت میکشی؟!
دماغآقای  ...را چاقو زش 
دارکــوب :کاریکاتور و اصــا طنز ،بر پایه
اغراق هستند ،اگه قرار باشه چهره هرکسی
رو معمولی نقاشی کنیم که دیگه خندهدار
نیست.
کارتون کشف میدان گازی خیلی جالب
بود .ممنون
چی شد دارکــوب؟ باز باید حسرت یه
ِست گرفتن از ژاپــن تو والیبال به د لمون
بمونه؟ این چه مدل بازی کردن بود؟
دارکوب:اولاینکهبهجای ِستبگیمدست،
مگه نمیبینین گزارشگرها چقدر روی این
کلمه حساس شــدن؟! بعدشم ،به نظر من
بچهها بیشتر از مربی ،نیاز به روان شناس و
مشاور دارنکهازنظرروحیتقویتشونکنه،
کالهمهموناینطوریهستیم!
ما چشممون به همین برنجهای وارداتی
ارزون بود که بتونیم هفتهای یک وعده پلو
بخوریم که جلوی واردات اون رو هم گرفتن.
بعد دارکــوب کارتون دربــاره واردات چاپ
یکنی؟
م 
دارکــــوب :حــق بــا شماست ولــی حــق با
کــشــاورزهــا هــم هست کــه محصو لشون
روی دستشون مونده .این وسط دم دولت
گرم که باید همزمان هوای تولیدکننده و
مصرفکننده رو داشته باشه!

