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تیتر روز

واعظی،رئیسدفتررئیسجمهور:پشتمیزنشستن
مسئوالنومدیرانمشکالتمردمراحلنخواهدکرد

7

دست از مبارزه برای حقالناس و حفاظت از مردم برمنیدارم
گام بعدی برایشان تلختر از *800*6#خواهد بود!

مسئوالن و مدیران :بهجای نشستن
چرت بزنیم چی ،حل میکنه؟!

خب حاال که فهمیدیم
اینقدر پول زور دادیم،
چی کار کنیم؟

علیمطهری:پاسخمبهدانشجویگستاخدرخوربود
الزمبودتأدیبشکنم

فال روز
ای صاحب فال ،این روزها محض احتیاط
همیشه لباس مناسب همراهت باشد.
شبها هم با چشم باز بخواب ،به هرحال
فصل؛فصلزلزلهاستگویا!

امشب بیاین اینستاگرام،
با باجناقم تو الیو براتون
توضیح میدیم چه خوابی
براشون دیدیم!

شعر روز

دوبیتیهای زلزلهای!

دارکوب :هم اون تأدیب شد ،هم ما تا سالها
شما رو ببینیم یاد انواع قرص میافتیم!
کالدرون،سرمربیپرسپولیسبهمدیراناینتیمضرباالجل
دادتاهرچهزودترطلباووکادرفنیاشپرداختشود

ری
آذ

وی افزود :اگه پولمون رو ندین هر بازی
میدم پنالتیها رو علیپور بزنه ها!

می
جهر

جلودارزاده،نمایندهمجلس:فردیکهباپولکثیفوارد
مجلسمیشودقانونگذارخوبینیست


کارتونیست :علی کاشی

دارکوب :اتفاقا خوب میتونه قوانین
پولشویی رو مطرح کنه!
وزیر آموزشوپرورش۳۰ :درصد مدارس کشور تخریبی است

برخی از دانشآموزان :اینا نتیجه آرزو
کردنهای ماست ،مواظب خودتون باشین!
رئیسسازمانامدادونجات۶۰:درصدزلزلهزدگاناسکان
یافتهاند،شبرابایددرچادرهاسپریکنند

زلزلهزدگان :اگه شما هم نگین خودمون
بلدیم ،دور و برمون پر از تجربه است!
رئیسسازمانغذاودارو:داروحتمابایدازداروخانهگرفتهشود

دارکوب :اگر داروخانه نداشت ،بعد میتونیم
از دالل و اینترنت و کنار پیادهرو بخریم؟!

سوژه روز

کمک به خسارتدیدهها با الیو!
دومی:چهخبراززلزله؟ایشاالکهخسارتوتلفاتزیادیندادهباشه.
اولی:خسارتکهداشتهولیامیدواریمهرچهزودترهمهچیزبهحالتعادیبرگرده.
سومی :اینو جدی گفتی یا شوخی کردی؟ تو که سرت تو اخباره ،وضعیت زلزلهزدهها و
سیلزدههایقبلیرونمیبینی؟
اولی:حاالسیاهنمایینکن!تواینشرایطمابایدامیدبهجامعهتزریقکنیم.
دومی:راستمیگه،االنتنهاکاریکهبایدبکنیماینهکهشمارهکارتهایسلبریتیهارو
اعالمکنیمتامردمکمکهاشونروبریزنبهحساباونا.
سومی:اجازهبدهاولتکلیفکمکهایقبلیروشنبشه،بعددرخدمتشونهستیم!
اولی:چیدارینبرایخودتونمیگین؟بذارینهرکاریازراهخودشپیشبره،بازتداخل
راهنندازینکهمردمگیجبشنچیبهچیه.

توئیتروز



دومی :ما این حرفها حالیمون نمیشه ،کار خودمون رو میکنیم .تازه سلبریتیها یاد
گرفتنبااینستاگرامالیومیذارنواونجوریکمکجمعمیکنن.
سومی:البتهبهشرطیکهمثلبعضیها وسطشدستشونبهدکمهدوربیننخورهودمو
دستگاهوتشکیالتپشتصحنهمعلومنشه!
اولی:حرفبیخودنزنین،توقعداشتینوزیرمملکتتوخونهاشبازیرشلواریراهراهلمبده
بهپشتیوالیوبذاره؟معلومهکهعواملپشتصحنههمدارن.ماتومحلکارمونلیگدارت
برگزارمیکنیم،برایبایگانیوگزارشکارازشفیلموعکسمیگیریم،بعدفکرمیکنین
وزیرجوانبایدهمینطورخشکوخالیبامردمصحبتکنه؟
دومی:اوه!چهتابلوطرفداریمیکنی!پسبههمونوزیرجونتبگوبرایمردمزلزلهزدهو
سیلزدهوآلودگیهوازدهوهمهچیزدههمکمکجمعکنه!
وزیر ارتباطات :مردم عزیز ،برای کمک به هموطنان خسارتدیده مراقب ستاره مربعها
باشید،ازماگفتنبود!#حق_الناس

پیامک روز
پیامک 2000999
تلگرام 09354394576

هرچهمیخواهددلتنگتبگو!فقط...

نوشتن «دارکـــوب» در پیامک فراموش نشود!

کارتون روز

از اون لحاظ

توجه توجه! من خیلی خاص هستم
محمدعلی محمدپور| طنزپرداز

پایانخوش برایته قابلمه ماکارونی!
 زلزله متاسفانه رونالدینیویی عمل کرده .چند روز پشت سر هم بندرعباس
2ریشتر و  3ریشتر زلزله شد ،یهو تبریز رو  6ریشتر لرزوند!
بعد از زلزله ،همسایهمون که بچه سه ماهه دارن از ترس اومده بودن تو کوچه.
جالب اینجاست که خبری از بچهشون نبود ،چون یادشون رفته بود بچه دارن!
 هموطنان عزیزم اولین کاری که هنگام وقوع زلزله انجام میدهید اینه که
بنزین بزنید ،فراموش نکنید! چرا خب؟!
یکی از پسلرزهها  4.8ریشتر بوده .اون دیگه پسلرزه نیست ،مردی شده
برای خودش هزار ماشاال!
 ما که میز ناهارخوری نداریم وقت زلزله میریم زیر سفره!
یکیازچیزهاییکهتهشخوبتموممیشهقابلمهماکارونیه!
داماد ما جلوی تلویزیونی که کنترلش دستش
نباشه نمیشینه ،اصال غــرورش بهش اجازه
نمیده!
 تو دندونپزشکی نوشته اگه سیر خوردید
تماس بگیرید و نوبتتون رو کنسل کنید.
مرد حسابی با اون پولی که تو میگیری این
سوسولبازیا چیه؟!

نوشته درآمد تایلند از
صادرات «زالو» معادل
درآمد صادرات نفت ایرانه!

مردم شانس دارن ،ما
اینهمهزالوصفتصادر
کردیمبهکانادا،تازهبدهی
همگذاشتنرودستمون!

کارتونیست :هادی لگزیان

در خبرها خواندیم شخصی به پزشک مراجعه میکند و پزشک
هنگام معاینه متوجه میشود بیمار حفره ناف نــدارد .پزشک از
این اتفاق نادر متعجب میشود ،در حالی که رویش هم نمیشده
از همراهان بیمار میپرسد« :ببخشید ایشون چرا نــدارن؟» که
همراهان پاسخ میدهند« :داشتهاند ،به دست جــراح زیبایی
سپردهاند و ناف را از بدنشان خــارج کــردهانــد» .خب هدف از
برداشتن نــاف چه میتواند باشد؟ مــردم میروند چــال گونه و
چاه زنخدان میکارند ،بعد شما یک حفره را برمیدارید که پز
نداشتن اش را بدهید؟ یعنی آنهایی که نافشان دیده میشود
ولی ناف ندارند از آنهایی که نافشان دیده میشود هم لعنتیها
خاصتر هستند؟ بعد وقتی شما ناف ندارید و بقیه بفهمند که شما
ناف ندارید همه کنجکاو خواهند شد که شما در جنینی چگونه
تغذیه میکردهاید؟ یعنی تغذیهتان را با لیوان میخوردهاید؟ با
نی؟ مثل بچه آدم پیشبند میبستید و مرتب تغذیه میکردید؟
این واقعا شما را بسیار آدمهای خارقالعادهای از همان بدو وجود
نشان میدهد.
این طور که داریــم پیش میرویم احتماال در آینده به چیزهای
عجیبتری هم میرسیم .مثال میبینیم طرف همه جایش را عمل
کرده و جایی از بیرونیاتش باقی نمانده بنابراین به عمل جراحی بر
درونیاتش روی میآورد .مثال میرود عمل زیبایی میکند و شکل
لوبیایی کلیه را جراحی زیبایی و آن را شبیه نخود میکند .خب این
عمل جالب و خاصی است و طرف اینگونه خیلی خاص میشود.
حاال برای این که کسی ببیند مجبور است هر جا میرسد جمالتش
را با «از وقتی کلیهام رو نخودی شکل کردم طعم تازهای از زندگی
رو چشیدم» شروع کند یا اگر کسی به حرفش دقت نکند هم یک
 MRIاز کلیهاش باید همیشه همراهش باشد تا به همه نشان دهد.

ای زلزله پرقدرت و پرآزاری
ایکاش که دست از س ِرما برداری
هرروز به یک شهر روی بیدعوت
انگار تو هم مثل منی؛ بیکاری!
***
شب است و شهر دیگر جان ندارد
خیابان دوربرگردان ندارد
لبالب پر شده از خودرو اما
چرا این زلزله پایان ندارد؟!
***
چه بدموقع به مردم سرزدی تو
چرا ای زلزله با ما بدی تو؟
دودی این شهر کافی است
هوای
ِ
به قصد کشتنم گر سر زدی تو!
بهار نژند

چرا وقتی از قیمت باالی کاغذ و روزنامه
میپرسیم ،صحبت ارز و واردات میشه.
ولی وقتی که صحبت از کاغذ کار تخوان
میشه ،میگن  290هزار درخت در ماه قطع
میشود .به نظرت این درختها بوی پول
نمیده؟
دارکوب :البد نژاد درختهای روزنامهای
با درختهای کار تخوانی فرق داره و ما
نمیدونیم!
دارکوب به من بگو چی دارند بر سر این
کوههاوطبیعتزیبامیآورند؟
نسریناباذریان

دارکوب :خود مسئوالن هم نمیدونن ،چه
برسهبهمندارکوب!
دارکوب سه ماه دیگه اجاره خونهمون
تــمــوم میشه و از ح ــاال خـــواب نــــدارم که
صاحبخونه چی میخواد بگه .تو رو خدا
پیشاپیش بهش بگو که باهامون راه بیاد!
داش مجید

دارکــوب :صاحبخونه داش مجید و سایر
دوستان ،لطفا با مستاجرهاتون راه بیاین،
جای دوری نمیره.
چهخبرازارزانشدنخودروهادارکوب؟
خیلیبیسروصدابازدارنگرونمیشنکه!
دارکوب :یعنی شما هنوز متوجه نشدین که
گرونیها چراغ خاموشن ولی ارزون شدنها
توبوقوکرنااعالممیشن؟!

کمیک روز

فرهنگ لقت!

کارتونیست :مهناز یزدانی

مدیر :این واژه در سالهای اخیر جایگزین کلمه «مسئول» در سیستم
اداری شده است و در بعضی مواقع به افرادی اطالق میشود که دارای
خصوصیات خاص همچون ژن خوب ،همه چیزخواری و همه چیزفروشی
بوده که آنها را در طی کردن ره صد ساله در یک شب ،یاری میکند .این
افراد یا در ادارههای خود حضور نداشته یا دیر حضور مییابند و این حق
رای را برای خود قائل هستند که« :مو دیرم»!
***
آقــازاده :افــرادی که برخالف دیگران از پدر ،زاده میشوند و طی این
زایش ژنهای خوب از والد به فرزند منتقل و باعث برتری یافتن این افراد
بر دیگران در آن اجتماع میشود .از جمله این ژنهای خوب میتوان به
ژنهای خودخواهی ،خودبرتربینی ،خودپسندی ،همه چیزخواری و همه
چیزفروشی که در باال ذکر شد ،اشاره کرد.
ارسالی مخاطب :صادقی

