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تیتر روز

یوسف نژاد ،نماینده مجلس :شرایط برای حذف چهار صفر
از پول ملی در کشور مهیا نیست

شیوه تهاتر
بدهیهای
دولت ابالغ شد

دارکوب :مهم اینه شما کاری رو که دوست دارین
انجام بدین ،شرایط بعدا خودش مهیا میشه!

علیالحسابسند
شرکتهایزیانده
روبدیمبهطلبکارهاتا
ببینیمچیمیشه!

7
فال روز

خوبه،چهارتاصفر
همازپولکممیکنیم
وتازهیهچیزیهمما
طلبکارمیشیم!

ای صاحب فال ،دورت را خلوت کن تا به
کارهایت برسی .اون گوشی چیه قایمش
کردی؟اونمبذارکنار!

شعر روز
مصرف برق رکورد زد!

وزیر صنعت :قیمت حدود  ۸۰قلم کاال یا روند کاهشی
داشته یا بدون افزایش بوده است

واقعااونبخش«بدونافزایش»باعثافتخاره!
مدیرعامل ستاد معاینه فنی خودروهای تهران :وزیر وقت
صنعت گفته بود چه کسی گفته پراید ناایمن است ،مردم
پشت فرمان تخمه میخورند و حواسشان پرت میشود و
همین عامل تصادف است ،نه پراید!

مردم:شانسآوردیمآپشن«ضدتخمه»تو
محصوالتشوننگذاشتنکهقیمتشرو
دوبرابرکنن!

تصویر سازی :علی کاشی

براساستازهترینآماربانکمرکزیکارتهایبانکی
 ۴برابرجمعیتایراناست/عصرایران

تازهکمهمهست،کارتیارانه،کارتاقساط،
کارت حقوق کار اول ،کارت حقوق دوم ...کارت
خریداینترنتی،کارتپساندازیواشکیو!...


دی روزنامه

مبادا دل دولت دل نازکمان را بسوزانیم!
علیرضا کاردار| طنزپرداز

سوژه روز

ِ
سختاستراماچونی!
انگلیسی

اولی :شنیدی استراماچونی نشست خبری رو به چه غوغاکدهای تبدیل کرده؟
دومی :شنیدم که هیچی ،کلیپهاش رو هم دیدم.
اولی :ولی جدی چرا مترجم راه ندادن تو زمین؟
دومی :به نظرم همینجور که دارن همه زیرساختها رو درست میکنن ،میخوان
زیرساخت زبان انگلیسی بازیکنها رو هم درست کنن واسه همین مترجم راه ندادن.

توئیتروز

فرهنگ عبور از زیر پل عابر!
چرا دانشمندها یه تخت خواب اختراع نمیکنن که صبحها مثل توستر پرتت کنه
بیرون؟!
دلیل چربیسوز بودن آب کرفس اینه که وقتی میخوریش معده هزار کالری
میسوزونه که فقط بفهمه این چی بود خوردی آخه!
 من همونیم که وقتی چند ماشین میشیم و میخوایم بریم سفر ،فکر میکنم تو
ماشین بغلی بیشتر خوش میگذره ،موقع برگشت میرم تو همون ماشین ،میبینم
برعکسه!
اگر فرهنگ داشتید و از روی پل عابر پیاده رد میشدید اینجوری
بولوارها ر و نرده نمیکشیدن ،منم االن الی نرده گیر نمیکردم!
 شما به صــورت تصادفی بــرو تو خیابون پشت یه نفر رو
بخارون ،اگه نگفت آره آره همونجا همونجا رو بخارون...
بیا بزن تو گوش من!
من نمیدونم کی با چه قصدی اسم این میوه طفلی رو
گذاشته خربزه؟ ولی هرکی که بوده با خر مشکل شخصی داشته،
یعنی چی آخه خر بزه؟!
 موهام به حدی ریخته که وقتی میرم سلمونی ،آرایشگر
میگه« :داداش شرمنده ،خرده کاری قبول نمیکنیم»!
یه بار تصمیم گرفتم با کفش یکی راه برم تا بتونم راه
رفتنش رو قضاوت کنم ،تا کفشش رو برداشتم اومد مچم رو
گرفت بهم اتهام دزدی زد ،کاش ضربالمثلها رو اصالح کنن تا ما
دچار این مشکالت نشیم!

سومی:البتهاینکهاصالمسئوالناستقاللمدارکمترجمروتحویلندادنهمبیتاثیرنبوده.
اولی :کال چرا مسئوالن استقالل با ارسال مدارک مشکل دارن .اون قضیه فکس واسه
جام باشگاههای آسیا رو یادتونه؟
سومی :چرا بحث رو منحرف میکنی ،از استراماچونی میگفتی.
اولی :آره جالبه که تو کنفرانس هم مترجم اصال یه چیز دیگهای ترجمه میکرد.
سومی :نمیدونم ولی کال استراماچونی هم به انگلیسی سخت حرف میزد.
خیابانی :دست نگه دارید! دیگه من باید به قضیه ورود کنم!

پیامک روز

کارتون روز

پیامک 2000999
تلگرام 09354394576

در حاشیه رسیدن
سالتحصیلی
و افزایش
چندبرابریقیمت
نوشتافزار!

هرچهمیخواهددلتنگتبگو!فقط...

نوشتن «دارکوب» ابتدای پیامک فراموش نشود!

کارتونیست :حسین نقیب

جناب رئیسجمهور گفتهاند« :کشور نیازمند نقد دلسوزانه و نه
تخریب کینهتوزانه است» ما هم به مناسبت هفته دولت تصمیم
گرفتیم امروز هوای دولت را داشته باشیم و در ادامه چند مورد نقد
دلسوزانه را جایگزین تخریب کینهتوزانه کنیم تا دل ایشان را به
دست بیاوریم:
بهجای این که مغرضانه بگوییم« :واقعا گرانی دمار از روزگارمان
درآورده ،سکه و طال به کنار ،حتی رب نمیتوانیم بخریم که به
نان بمالیم و بخوریم ،چه برسد به یک ماشین قراضه تا عصرها
مسافرکشی کنیم »...باید مشفقانه بگوییم« :با کمال احترام
خدمت ســروران گرامی در هیئت دولت و با عرض پوزش از این
که وسعمان نمیرسد پوشک بچهمان را زودزود عوض کنیم و
هوا کمی بودار شده است ،متاسفانه به علت پارهای مشکالت که
اصال تقصیر هیچکس بهجز خودم نیست که عرضه پول درآوردن و
پرداخت اجارهبها را ندارم ،اگر ممکن است برای واگذاری قسطی
یک دستگاه کانکس حتی بدون پنجره ،برای سکونت اینجانب و
خانوادهام دستور الزم را بفرمایید»! یا بهجای« :شما که میگفتین
بنزین سهمیهبندی نمیشه ،پس این کاهش  60لیتر به  30لیتر
چیه؟» بگوییم« :با تشکر از مسئوالن که در یک حرکت کاتدار،
خیلی یواشکی بنزین را سهمیهبندی کردند تا بیش از این شاهد
آلودگی هوا ،افزایش تصادفات و دوردور جوانان نباشیم ».یا بهجای
غر زدن از وضعیت کندی ،قطعی و فیلترینگ اینترنت ،فقط یک
توئیت به وزیر ارتباطات بزنیم« :سالم مهندس بیداری؟ بیزحمت
کابل اینترنت رو یه تکونی بده ،شاید سوکتش دراومــده ،فقط تو
رو خدا کسی رو توبیخ و جریمه نکنیها .ما دلسوزیم ،طاقت قطع
شدن کارانه مدیران رو نداریم !»...و در عوض کینهتوزی نسبت
به وضعیت آتشسوزی جنگلها ،تراشیدن کوهها ،ساخت و ساز
در حریم رودها ،ریختن زباله به دریاها و ...دلسوزانه توی دلمان
بگوییم« :دستکم یه درخت سبز و یه قورت آب و یه تپه سالم نگه
دارین تا نسل بعدمون بفهمه محیط زیست چی بود»!

یک خانه به غرب یا که در شرق نداریم
ُمری توی کوچهمان فرق نداریم
با ق ِ
گفتم خبر از فقر بگیرم به اروپا
یکهو پسرم گفت :پدر! برق نداریم!
عبدا ...مقدمی

***
حیوان خانگی!
تو سگ داری ولی من سگ ندارم
که اونو توی ماشینم بذارم
تو هرجا رفتی آوردی سگت رو
منم بز دارم و با خود بیارم؟!
امیرحسین خوش حال

***
سهمیه بندی چراغ خاموش بنزین!
تازگی تغییر هر چیز مهم
بیدلیل و چون و چندی میشود
خواب بودیم و یهو بنزین ما
یشود!
یخبر سهمی هبندی م 
ب 
سحر بهجو


از مزایای انرژی خورشیدی بنویسین
هم رایگانه و هم در دسترس و پاک.سهیلی
دارکــوب :میترسم تا بنویسیم ،هم پولیش
کنن،همسهمیهایوهمیهعدهآلودهاشکنن!
آق کمال ،مگم یک وقت تو زنگ نزنی
احوال دوستات ره بپرسی! اگه شارژ ندری
بگو برات بفرستم!
آق کمال :دوستام که ماشاال همه اینجی
پالسن،ولیشمامخیشارژبفرستیبفرست!
دارکوب من چندتا کارتخوان اضافه
دارم تو مغازه ،اگه هر پزشکی میخواد و میگه
بهش ندادن ،بیاد اینا رو بهش بدم.
دارکــوب :کارتخوانهای پزشکان فرق
داره ،مهمترین فرقش هم اینه که نباید دم به
ساعت قطع بشه!
بر فــرض تولید پراید رو متوقف کنن،
از کجا معلوم یه ماشین استاندارد بهجاش
تولید کنن؟ شاید یه چیزی جایگزینش کنن
که بگیم صد رحمت به پراید؟
دارکوب :انصافا هرچی دیگه جایگزین پراید
بشه ،به این ُشلی نمیشه!

