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تیتر روز

شرکتملیپخش:مردمنگرانکسرسهمیهبنزینخودنباشند

دارکوب :نگران نیستیم ،تو پمپ شما باشه
انگار تو جیب ماست!

* وام ازدواج هر یک از زوجین  ۵۰میلیون تومان شد
* سقف ثبت طالق در دفرتخانهها محدود شد
بعد از این همه سال
حاال که واممون جور
شده دیگه کفاف زندگی
رو نمیده ،تا سقف
دفترخونه پر نشده
بریم طالق بگیریم!

مردم ثروتمند  ۹سال بیشتر از افراد فقیر عمر میکنند

ای صــاحــب فـــال ،خــواهــش میکنیم
مراقب بــاش سرما نخوری .چــون اگر
کارت مثل ما بدون مرخصی باشد ،وای
به حالت است .از ما گفتن بود!
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مردم:زحمتنکشین،ازسیلقبلیهنوزروآبیم!

فال روز

هم

آمادهباش هالل احمر خوزستان در آستانه بارشهای سیلآسا

7

مردم ثروتمند :حاال هی بگین تا عذاب وجدان
قمرگ بشیم!
بگیریم و د 
پرداخت حقوق کارکنان منوط به ثبت در سامانه کارمند شد

کارمندان :خدا رحم کنه باز بساط جدید سامانه
و ثبت و پیگیری و جاماندگان و اعتراض راه افتاد!
فروکش موج همهگیری آنفلوآنزا در ایران

همهگیریش تموم شد ،حاال گلچین میکنه!
کارتونیست :مسعود ماهینی

خودروهای کم مصرف و هیبریدی معاف از مالیات می شوند

مردم :چه خوب شد ما پراید داریم و
زیر منت اداره مالیات نمیریم!

رئیسکل بانک مرکزی :هم اکنون بازار ارز ثبات خوبی دارد

مردم :البته این که ما پول نداریم ارز بخریم هم
بیتاثیر نیست!



از اون لحاظ

آمارعجیبتصادفاترانندگی
مهرشاد مرتضوی| طنزپرداز

شیر،کبدوسیمرغبلورین!
سومی :جریان شیرهای آلوده چیه که باز همه جا سر زبونها افتاده؟
اولی :جریان خاصی نیست ،یه کارشناس اومدهبود تو تلویزیون و گفتهبود شیرهای
پاستوریزه سوپرمارکتها مقدار زیادی آلودگی به سم آفالتوکسین دارن که منجر به
سرطان کبد میشن...
دومی :جدی میگی؟ من هر روز شیر میخورم ،حاال چه خاکی به سرم بریزم؟ دیدم چند
روزه کبدم صدا میده ،فکر میکردم از پیتزاها و نوشابههاییه که میخورم ،نگو از شیره...
اولی :اجازه بده صحبتم تموم بشه بعد سروصدا راه بنداز! بعد از اون حرفها بالفاصله
وزارت بهداشت ،سازمان استاندارد ،فعاالن صنعت لبنیات و چندین کارشناس دیگه
حرفهای غیرکارشناسانه این آقا رو تکذیب کردن و گفتن ما خیلی سختگیرتر از این

توئیتروز

حرفها هستیم و حتی از اون کارشناس هم شکایت کردن.
دومی :خب پس به خیر گذشت .االن که خوب گوش میکنم میبینم صداهای کبدم
هم مربوط به معدهام بوده که به هم ریخته! ولی من هنوز حسم میگه هرچی تکذیب بشه،
یه روزی تایید میشه!
اولی :ولی نه تا این حد که اینهمه کارشناس بیان و موضوع رو توضیح بدن.
سومی :حاال این که دلیل نمیشه ،ولی جالبه که این روزهــا بعضی کارشنا سهای
صداوسیما انگار کمینکردن تا تو یه برنامه ظاهر بشن و اعصاب مردم رو به هم بریزن و
حرصمون بدن ،از موضوعات سیاسی گرفته تا سینمایی و ورزشی و ...
اولی :اونا دیگه گذشته ،بحثش رو پیش نکشین .حرفهاتون تموم شد؟ بریم دیگه؟
مسعود فراستی :اجازه بدین از چند روز دیگه که جشنواره فیلم فجر شروع بشه خدمت
میرسم تا معنی واقعی حرصخوردن رو بفهمین!

کارتون روز

پیامک روز
پیامک 2000999
تلگرام 09354394576
هرچهمیخواهددلتنگتبگو!فقط...

نوشتن «دارکوب» ابتدای پیامک فراموش نشود!

در حاشیه خبرهای ضد و نقیض وجود
مواد غیرمجاز در شیر

اهدای خون در سرما
 وسط برف بازیها و استوری گذاشتنهاتون یادتون نره هوا که سرد میشه ،اهدای
خون هم کم میشه و سطح ذخایر خونی کشور کاهش پیدا میکنه .اگه شرایط اهدای
خون رو دارید ،دریغ نکنید.
اومده میگه از تو آبی گرم نمیشه .راستش ما آبگرمکنمون هم دیگه آبی گرم
نمیکنه ،چه انتظارها از آدم دارن!
 آرامش قبل از توفان فقط پنبه الکلی قبل از آمپول!
از وقتی پاوربانکم افتاد تو دریا دیگه جرئت نمیکنم با شارژ کمتر از ۹۹درصد از
پریز برق جدا شم!
منطق زمانی مادر من به این شکله که هم االن «یه ربع دیگه غذا حاضر

میشه» ،هم نیم ساعت دیگه!
فرقی نداره  8صبح بری سرکار یا  3بعدازظهر یا  10شب ،هر
ساعتی باشه همون موقع خوابت میاد!
 هربار که برای داییم سیدی رایت میکنم ازم تشکر
میکنه و میگه تو مخ کامپیوتری!
حساب کردم ،اینجوری که پیش میره  ۱۷۰۰سال
دیگه میتونم برم خارج ،البته به عنوان نفت!
عجیب نیست آد مهــا هرچی رو بهت میگن
فراموش میکنن اما هرچی رو بهشون میگی ،نه؟!

هم غذاست،
هم سفیدکننده،
هم روغن پالم داره،
هم آفت کشه ،هم...

کارشناس شایعهساز

کمتر خالی ببند،
من با اینهمه ادعا
نمیتونم همچین
مادهای اختراع کنم!

پروفسور بالتازار

کارتونیست :حسین نقیب

براساس آمار ،بیشترین میزان مرگ و میر در جهان به انواع سکته،
مرگ طبیعی و سرطان مربوط میشود .ولی خوشبختانه ما در ایران
این بچهبازیها را نداریم .سکته برای کسانی است که چیزی برای
از دست دادن دارند ،سرطان هم وقتی اتفاق میافتد که یا هوا آلوده
باشد ،یا آب و غذا مسموم و بیکیفیت باشد ،یا عامل وراثت در آن
دخیل باشد یا انسان در معرض اشعه و موارد مشابهش قرار بگیرد
اما چون ما همه این آپشنها را با هم داریم ،منفی در منفی میشود
مثبت و سرطان همین که خودش مبتال به ما نشده شانس آورده.
مرگ طبیعی هم مال یک سنی است که ما حتی نمیدانیم آیا واقعا
انساناینقدرعمرمیکند؟!شایدبپرسیدپسچی؟ماهمدرجواب
میگوییمپسچیچی؟شمابازهمسوالمیکنیدپسعواملاصلی
مرگ و میر در کشور ما چه چیزهایی هستند که در پاسخ باید بگوییم
آهان! منظورت این بود؟ و ادامه میدهیم:
یکی از مهمترین عوامل مرگ و میر در ایران ،تصادفات رانندگی
است .وقتی کیفیت جاده و کیفیت خودروها و پشت فرمان نشستن
رانندگان خوشدست وطنی را کنار هم بگذاریم ،میبینیم که تا
همین االن هم باید منقرض میشدیم .مثال در تصادف یک دستگاه
پراید با یک کامیون 38 ،نفر ممکن است جا نشان را از دست
بدهند 11.نفرشانسرنشینانپرایدهستندکهبافنگشوییداخل
خودرو جا شدهاند .یک نفر راننده کامیون است که بعد از مطالعه
شرایط بیمه و قیمت دیه قالبش تهی شده ،یک گزارشگر تلویزیون
که رفته برای گزارش حادثه ،ولی باالخره نفهمیده تصادف یک
دستگاه کامیون با چی؟ چون اصال چیزی باقی نمانده .بقیه هم
شاهدان عینی هستند که خودشان پراید دارند و با دیدن صحنه ،از
شدت خنده هیستریک نصف شدهاند.تازه این تصادفات معمولی
جادهای بود ،سوار اتوبوس و قطار نشدهاید که قدر عافیت را بدانید.
خوشبختانه پول طنزنویس به هواپیما هم نمیرسد.

سوژه روز

مطلب چالش غــذادادن به بچه نوشته
خانم صفری خواه خیلی خوب بود .یاد غذا
خوردن خودم وقتی بچه بودم افتادم!
دارکوب :ضمن تشکر از شما ،ببخشید که
یاد خاطرات ترسنا ک دوران کودکیتون
افتادین!
دارکوب من کارگرم با  ۳۰تا کارگر دیگه
تو یه پیمانکاری .حقو قمون زیر  ۴تومنه،
چطور به اونا بسته حمایت معیشتی تعلق
گرفته به من نه؟ همه هم وضع بهتری از من
دارن .اعتراض کردم میگن یارانه رو هم قطع
یکنن.
م 
دارکوب :خوب برید توی گوشه موشههای
حسابهای بانکیتون رو بگردین شاید یه
چیزی هست که خودتون خبر ندارین! یا
خــوب فکر کنین شاید یه زمانی مسافرت
خارجی رفتین و یادتون نیست! به هرحال
مسئوالن الکی و بدون مدرک و سند یارانه
کسی رو قطع نمیکنن!
م بگو!
دارکوبعزیز؛ از دههشصتیها ه 
دارکوب :چی بگم ازشون که دل خودشون
و خوانند هها خــون نشه؟ از ایــن که با این
سنشون هنوز کــار درستی گیر نیاوردن
یا از این که هنوز دنبال نیمه گمشد هشون
میگردن بگم؟!

