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عیدی کارمندان اب حقوق هبمن واریز یمشود

تیتر روز

وزیراقتصاددربارهادعاینامزدهایانتخاباتیواموالشان:
ادعاهایشانسندیتندارد،باورنکنید

فال روز
ایصاحبفال،امروزبهاطرافیانتاحترام
بگذار ،نه که قبال نمی گذاشتی ،بیشتر
احترام بگذار .تا بفهمن که احترام چیز
خوبیهواوناهمبهتاحترامبذارن!

غش نکن  ،هنوز آن
چنان رونق اقتصادی
که قولش رو داده
بودیم ،مونده!

مردم :ای بابا ...خوب شد گفتین
داشتیم باور میکردیم ها!

شعر روز

تولیدخودرویسواریدریکخودروسازیکشور 2برابرشد

تفاوت تقویم ما با مسئوالن!

دارکوب :کاش همه چیزش کامل باشه و الزم
نباشه خریدار از اول چرخ رو اختراع کنه!
رئیسسازمانپژوهشوبرنامهریزیآموزشی:بایداینها
(انتگرال)کناربروندتاجابرایمهارتوسبکزندگیبازبشود

یری
هانگ
ج

من و ...این همه...
خوشبختی...
محاله...

دانشآموزان :اتفاقا انتگرال اصل سبک زندگی
بود ،مالط نصف شوخیهای شوهرعمهها رو
تشکیل میداد!
فرامرزقریبیانازسینمایایرانخداحافظیکرد

کارتونیست :جواد تکجو

مردم :االن فقط مونده فهمیدن فرق بین
فریبرز عربنیا و ابوالفضل پورعرب!
غالمپور:کتکزدنچشمیدرشخصیتمننیست

تخصصمنفقطشکستنگردنوکمر
سرمربیهاست!
دی روزنامه



همچناندستهارابشوییم!

اصلنقداینه،نهاون!
علیرضا کاردار| طنزپرداز

پیامک روز

کارتون روز

توئیتروز

پیامک2000999
تلگرام09354394576

پدر ماساژدرماین ایران دستگیر شد (ایسنا)

نسل ناهماهنگ!
 سال  ۷۴بابای من یه پیکان داشت ،صبح که میزد دنده یک راه میافتاد
وسطهای کوچه همسایهها از پنجره التماس میکردن بزنه !۲
 ماهایی که هنوز گوشیهامون پشتش یه دونه دوربین داره باید بیشتر هوای
همدیگر رو داشته باشیم!
 بعضیها با یه ماسک هزار تومنی فکر میکنن دیگه ضد رادیو اکتیو شدن!
داداش برو اون طرف عطسه کن!
 تبلیغ پیامکی اومده :رویاندن مجدد موها بدون جراحی ،بدون خون ریزی،
بــدون درد ،بــدون دارو و عــوارض .من نمیفهمم چی کــار میکنین پس؟
میشینید با موها حرف میزنید و ازشون خواهش میکنید دوباره دربیان؟!
 بچه بودیم صدا با تصویر هماهنگ نبود ،بزرگ شدیم زیرنویس با تصویر
هماهنگ نیست!
 عموم میخواست خبر مرگ یکی رو به فامیلش بده زنگ زد گفت پاشو
بیا که فالنی یه خورده مریض شده بردیمش سردخونه!
 من االن باید تو این سن زنگ میزدم
به پسرم میگفتم« :هر گــوری تا حاال
بودی همونجا بمون» نه این که خودم
معلوم نباشه کدوم گوریام!
 دخترهایی که خواهر دارن ،خوش
به حالشونه ،چون دو تا کمد لباس دارن!

هرچهمیخواهددلتنگتبگو!فقط...

نوشتن«دارکوب»ابتدایپیامکفراموشنشود!

دارکــوب میشه بگی چــرا اسمت شد
دارکــوب؟ چرا کالغ خبرچین نشد یا مرغ
عشق و...؟! 
نسرین اباذریان

دارکوب :چون دارکوب به قصد اصالح نوک
میزنه ،ولی کالغ خبرهای بیربط رو جار
میزنه و مرغ عشق هم عشق چشمهاش
رو کور کرده!
دارکوب درباره اجبار بعضی مدارس به
خرید کتابهای کمک آموزشی هم مطلب
بنویس .اگر این چیزها الزم است چرا همین
مباحثراواردکتابهایدرسینمیکنندتا
اینقدر به والدین و دانشآموزان فشار مالی
و روانی وارد نشود؟
یک پدر نگران

دارکوب :حرفتون درسته ولی فشار مالی و
روانی برای شماست ،در کنارش سود مالی و
روانی هم داره که به یه عده میرسه که خب
نمیشه ازش گذشت!

از اون لحاظ

بیاین اینا رو
تحویل بگیرین،به
صحنههاتون اصالحیه
خورده ،برای سانسور
به کارتون میاد!

مواد الزم برای راهاندازی کافیشاپ

کارتونیست :سعید مرادی

در حاشیه
سانسورهای
عجیب
رسیالهای
شبکه منایش
خانیگ در کنار
برانمههای
تلویزیون

اولی :صبح همگی دوستان بهخیر .میشه بگید اینا چیه به صورتتون زدین؟
دومی :این که من زدم دبه ترشی بوده خالی کردیم حاال کشیدم سرم.
سومی :من هم از پاچه شلوار جین قدیمی که داشتم استفاده کردم.
اولی :یعنی به جای ماسک ازشون استفاده کردین تا ویروس نگیرید؟
دومیَ :پ ن پ گذاشتیم واسه خوشتیپی بیشتر.
اولی :اوال که اوضاع اونقدر داغون نیست مجبور به این کار باشید ،ثانیا مسئوالن قول
دادن در تهیه ماسک واسه مردم مشکلی پیش نیاد.
دومی :واقعا هم مشکلی پیش نیومده فقط شما برو داروخونه ببین ماسک رو به چه
قیمتی میدن.

سومی :تازه دو سه میلیون ماسک هم فرستادن چین .بعید نیست اون قضیه پوشک
درباره ماسک هم اتفاق بیفته به همت محتکران.
اولی :البته تولید ماسک رو باید ببرن باال .من شنیدم در جهان یه شرکت تولید کننده
گوشی آیفون هم زده تو کار ماسک.
دومی :البته من میترسم اینجا شرکت دامپروری و الستیکسازی اقدام به صادرات
ماسک کنن.
سومی :تازه یه جا هم شنیدم کالهبردارها ماسکی رو به عنوان ماسک ضدکرونا با قیمت
باال میفروشن.
اولی :بههرحال به نظرم این چیزها رو از صورتتون بردارید و سعی کنید دستهاتون
رو فعال بیشتر بشویید.
سومی :ما داریم دستهامون رو هم میشوییم .فقط شما صداش رو در نیار .میترسم یه
سری دالل بشنون تو مایع دست شوییها هم آب بزنن بریزن تو بازار.

کارتونیست :محمدجواد طاهری

بحث مهم ایــن روزهــــای جــامــعــه ،جــشــنــواره فــجــر ،فیلمها و
حاشیههایش است .البته بعد از بحث ویروس کرونا ،گرانی ،اموال
کاندیداها ،انواع یارانهها ،موج سرما و بحثهای کماهمیت دیگر!
جشنواره فجر همیشه حاشیه داشته است ،مخصوصا انتقاد از
رایها و جایزهها و قهرکردنهای فیلم سازان که «من این جایزه را
نمیخواهم ولی حاال چون اصرار میکنید میبرمش» یا «چون بهم
جایزه ندادین منم دیگه فیلم نمیسازم ...البته از  30سال آینده»!
ولی امسال این جر و بحثها بیشتر در میزگردهای نقد و پرسش و
پاسخ فیلمها دیده میشود .نمونهاش جواب هادی حجازیفر به
خبرنگاری که به ساخت آتابای به زبان غیرفارسی اعتراض داشت و
گفت «مگه تو صاحب سینمایی؟» که خب البد خود آقای حجازیفر
صاحب سینماست و چشم دیدن صاحب جدیدی برایش ندارد! یا
واکنش ابراهیم حاتمیکیا به خبرنگاران که گفته بود «این چه زبان
بیحیاییه» که شاید اگر از ایشان و فیلمش تقدیر و تعریف میشد،
زبان باحیا میشد! یا در جواب خبرنگار دیگری گفت «به شما چه
مربوط است که من چگونه باید نشون بدم» که خب کال به کسی
مربوط نیست فیلم ساز چگونه فیلم بسازد و ما فقط وظیفه داریم
بلیت بخریم و فیلم را ببینیم و بهبه و چهچه کنیم!
البته در این که باید در همه زمینهها احترام متقابل باشد و هرکسی
جایگاه خودش را بداند و وظیفهاش را فراموش نکند و این حرفها،
شکی نیست ولی اگر اوضاع همینطور ادامه پیداکند و رابطه بین
فیلم سازان و خبرنگاران با این فرمان پیش برود ،بعید نیست در
دورههای بعدی جشنواره اول جلسه نقد از خبرنگاران تعهد بگیرند
کهفقطازفیلمتعریفمیکنیدوگرنهحقنداریدپابهسالنبگذارید!
یا به هر دو گــروه فیلم ساز و خبرنگار اجــازه دهند انــواع و اقسام
سالحهای سرد و گرم با خود به سالن بیاورند تا در زمین بیطرف
بتوانند حرف خود را به طور منصفانه به کرسی بنشانند! شاید هم
اجرای میزهای نقد را به استادانی مانند مسعود خان فراستی و سایر
دوستان واگذار کنند که همان اول فاتحه فیلم و فیلم ساز و خبرنگار
و منتقدان دیگر را بخواند و خالص!

کارتون روز

سوژه روز



گفت مسئول با کمی لبخند:
شنبه قندانتان شود پر قند
شنبه آمد بهجای قندش زهر
غیب شد ردپای او در شهر!
گفت مسئول :هفته دیگر
سرمربی بیاید از این در
هفتهها رد شد و نیامد او
گفت« :آید» دوباره آن پررو!
گفت مسئول :هفته جاری
میشود خوب وضع بیکاری
هفتهها رد شد و نیامد کار
کار چون پونه گشت و ما چون مار!
گفت مسئول :کردهام تحقیق
میدهم یک زمان خوب و دقیق
که بیاید حقوقتان بیشک
گر نیامد بگو به ما متلک
ماهها رد شد و نیامد پول
فرق دارد زمان هر مسئول!
الغرض من فدای تصمیمت
فرق دارد مگر که تقویمت؟
میدهی قول و میزنی زیرش؟
شیوهات را بده تو تغییرش
امیرحسین خوشحال

اینروزها پول درآوردن یک کمی خالقیت میخواهد
و بــس .از اینفلوئنسرها کــه م ـیرونــد ششلیک و
بختیاری نوش جان میکنند و پول هم میگیرند که
بگذریم با کمی خالقیت ،راهاندازی یک کافیشاپ
خیلی نــان دارد بـهخــصــوص نــان ُتــســت و باگت
فرانسوی .اما باید به یکسری چیزها تجهیز شوید:
-1لوکیشن بهشدت درب و داغــان در حد منزل
کلنگی و بازسازی نشده پدربزرگ خدابیامرزتان
که گوشه و کنارش را پرکنید از گلدان اطلسی ،گل
یخ و صدالبته از آن پیچ پیچکیها .ترجیح ًا گلدانها
کــوز های و سفالی باشد اما گلها پالستیکی تا در
مصرف آب و وقت صرفهجویی شود.
-2اگر لوکیشن شما جا دارد یک فولکس یا ژیان یا
الاقل دوچرخه  28هرکولس چینی و کرونا ندیده
بیندازید وسطش.
-3حتی اگر لوکیشن جا ندارد یک حوض با فواره
کوچک تعبیه کنید .باالخره شربت بهارنارنج 15
هزارتومانی شما باید یک وجه تمایزی با همان که
طرف در منزلش میخورد داشته باشد.
-4یک سری کتاب و مجله قدیمی برای دکور تهیه

کنید .دقــت کنید جلد کتا بها باید زرد شــده و
رنگورویشان هم رفته باشد.
-5بهجای اینکه پول بدهید برای لیوان و فنجان،
نوشیدنی سرد را در شیشه مربا و نوشیدنی گرم را در
قوطی واکس و شیرخشک سرو کنید.
-6آخآخ نزدیک بود فراموش کنم ،یک گرامافون
یا رادیــوی قدیمی هم بخرید یک گوشه بیندازید.

ملت برای طعم اسپرسوی  20هزارتومانی شما به
کافه نمیآیند .میآیند در یک لوکیشن قدیمی برای
اینستاگرام عکس بگیرند .حاال کار نداریم همین
آدمها سالی یک بار به مادربزرگشان سرنمیزنند
و نمیدانند داخل انباری منزل خانجون پر است از
همین چیزها   .
صابر مصطفایی


