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تیتر روز

وزیرصنعت:ماباتمامقواتالشمیکنیمقیمتهاتغییرنکند

قیمتها :ولی ما با سه برابر قوا تالش میکنیم!

7

رئیس سازمان برانمه و بودجه :یارانه معیشیت  10روز اول،
یارانه هدفمندی بیسمت و حقوقها بیست و هشمت
هر ماه پرداخت خواهد شد

رئیس پلیس فتای پایتخت :با توجه به قطعی اینترنت آمار
جرایم فضای مجازی به شدت کاهش یافته است

برای ما که شامل
هیچکدوم نشدیم
کی واریز میشه؟

آغازهجومملخهابهکشور

ای صـــاحـــب فـــــال ،ایــــن روزهــــــا در
سرمایهگذاری مالی خیلی دقــت کن.
مثال به جای دالر و طال ،روی گوجه و ربش
سرمای هگذاریکن!

شعر روز

نوبخت

دارکوب :پس برای کاهش مصرف آب و برق و گاز
همیهمدتقطعشونکنیم!

شما از
سی و یکم
ماه به بعد
منتظر
باش!

فال روز

مردم:فقطهمیناروکمداشتیم!
رئیسشورایشهرتهران:افزایشنرخبنزینسببکاهش
ترافیکدرپایتختشدهاست

مصاحبهشوندگانتلویزیونی:تازهباعث
شادابیپوست،کاهشجرایمخودروییو
سرزدنبیشتربهداییهاوعمههامونهمشده!

کارتونیست:جواد تکجو

جنیدی،معاونرئیسجمهور:نمایندگانازگرانیبنزینخبر
داشتند

نمایندگان:ولیفکرمیکردیمشوخیمیکنین!
افزایش ۱۰میلیونتومانیقیمتخودروهایگازسوز/ایلنا

مسئوالن:دیگهوقتشهقیمتگاز
روهمببریمباال!


دی روزنامه

یارانه...پر!
علیرضا کاردار| طنزپرداز

سوژه روز

مصرفبیرویه،کارخیلیعادیایه!
اولی :بچهها حدس بزنین با افزایش قیمت بنزین ،مصرف سوخت در کشور چه تغییری
کرده؟
سومی :طبیعیه که کمتر شده باشه ،خودم این روزها وقتی به قیمت یک باک فکر میکنم
جرئت نمیکنم حتی به خودروام نزدیک بشم ،در حالی که قبال تا بقالی سر کوچه هم
با خودرو میرفتم.
دومی :ولی من فکر کنم مصرف بنزین اضافه شده ،آخه هربار از جلوی پمپ بنزین رد
میشم چند صد متر صفه.
اولی :چه عجب یه بار حرف درست زدی! رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا گفته
باوجودافزایشقیمتبنزین،مصرفآندرکشورکاهشنیافته.قبالمصرفروزانهبنزین

توئیتروز

خرمالو باشیم!
 اینچندروزکهاینترنتقطعبود،چندتاازفالوئینگهایاینستامشبهامیاومدن
دمد ِرخونه،عکسهاییروکهتوآسانسورگرفتهبودنبهمنشونمیدادن!
  یه کانالی عضوم که قیمت طال و ارز و خودرو میذاره .االن متوجه شدم که تمام
داراییممعادلافزایشقیمتامروزیهمدللکسوسه!
 ولییهچیزیکهفهمیدماینبودکهدرسنخوندنمبهاینترنتوگوشیربطنداره،
کالبنیهاشروندارم!
 تو زندگی باید مثل خرمالو ،خورشت کرفس ،بامیه و کلهپاچه باشی ،یا عاشقت
باشن یا ازت متنفر باشن .نه مثل چای که همه میگن یکی بریز ببینم چی میشه!
 جوری هی میگن فرایند وصل شدن اینترنتها تا چند روز آینده ادامه خواهد
داشت انگار نشستن دارن از اول اینترنت میسازن ،خب یه دکمه است دیگه!
فقطدرصورتیدومیلیونپولکفشمیدمکهقابلیتپروازکردنهمداشتهباشه!
 کاشاینترنتایناییکهازاستوریهایتبریکتولداسکرینشاتمیگیرنودوباره
استوری میکنن هیچوقت وصل
نمیشد!
  یــه عــده هــم هستن صبح
که بیدار میشن دوتــا قرص
«کــار خودشونه» میخورن
و میزنن تو کار تحلیل همه
چی!

در کشور  94میلیون لیتر بوده ولی در دو روز گذشته به  105میلیون لیتر در روز رسیده!
سومی :نه بابا! یعنی مردم اینقدر وضعشون خوبه و قیمت بنزین تو زندگیشون تاثیر
نداشته که تا یه دور میزنن ،میرن بنزین میزنن؟
دومی :نه ،من فکر میکنم یا اختال سگرها پمپها رو دستکاری کردن و آب و هوا
قاطی بنزینها میکنن که زود به زود تموم میشه ،یا مردم هی میرن بنزین میزنن چون
میترسن شب بخوابن و صبح بیدار بشن ببینن بهخاطر اختالل سیستمها سهمیهشون
دود شــده رفته هــوا ،یا کــار تشــون یهو خودبهخود سوخته و حتی آتــش گرفته ،یا
ت رو هک کنن و سهمیهها
کالهبردارها روشهای جدیدی یاد بگیرن و کارت های سوخ 
رو باال بکشن ،یا دولت دیده هنوز دخلش با خرجش جور نیست و قیمت بنزین رو شبانه
دوباره سه برابر کرده ،یا...
اولی :بسه دیگه ،غرض این بود که خبر رو به مخاطبان بدیم و بریم.

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

نوشتن «دارکوب» ابتدای پیامک فراموش نشود!

کارتون روز

در حاشیه گرانی گوجه فرنگی!

کارتونیست:علی کاشی

در چند روز گذشته شاهد اولین دور از واریز سه مرحلهای یارانه
حمایتی بودیم .همان اضافه پول افزایش قیمت بنزین که مسئوالن
گفتند یک ریالش را جای دیگر خرج نمیکنند و قول تمامش
را به مردم دادنــد اما نکته مهم این بود که نهتنها شامل حال ما
و خــانــواد همــان نشد ،بلکه از هرکسی هم که پرسیدیم تقریبا
90درصدشان گفتند برای آنها هم واریز نشده .البته به همین
راحتی نگفتند ،مقداری حرف دیگر هم با عصبانیت زدند و بعد
هم پرسیدند تو که در روزنامه هستی آیا میدانی کی برای ما واریز
میکنند،کهخبطبیعتاماهممثلشمافقطمیدانیمبایدکدملی
را به ستاره  6369مربع ارسال کنیم تا بلکه دل مسئوالن به رحم
بیاید و برای ما هم واریز کنند! با توجه به اعتراضهای مخاطبان
روزنامه ،خودمان ،خانوادهمان ،اطرافیان ،آشنایان ،دوستان و
سایر وابستگان ،تصمیم گرفتیم بررسی کنیم چرا اینطوری شد.
احتمال اول این که شاید به دلیل قطعی اینترنت ،سیستم بانکی
هم دچار خطا شده و پنج نفر درمیان واریز کرده که خب امیدواریم
جبران شود! شاید هم دیدهاند مبلغ زیادی است و ممکن است
هــدرش بدهیم ،برایمان پسانداز کرد هاند تا خرجش نکنیم!
احتمال دیگر این که شاید برای عدهای بهجای واریز نقدی ،به
صورت اعتباری ریخته باشند .یعنی باید کارت یارانه را ببریم مغازه
و بگوییم دولت اینقدر بهمان اعتبار داده ،سپس نسیه خرید کنیم و
کارت را با شناسنامه گرو بگذاریم و بعد سر ماه که حقوق گرفتیم ،با
فروشندگان تسویه کنیم! یا شاید دولت  60میلیون را به ریال گفته
و منظور 6میلیون نفر بوده که خب کامال طبیعی است فقط یکی دو
نفرشان را ما از نزدیک دیده باشیم!
در نهایت توصیه میکنیم زیــاد بهش فکر نکنید و غصهاش را
نخورید ،اگــر برایتان واریــز کــرده بودند فوقش تا دیشب توی
حسابتان مانده بود و تا االن  10بار تمام شده بود و انگار نه انگار!



دایم سرما میخورم!
هفتهای یک بار سرما میخورم
قبل هر دیدار ،سرما میخورم
گرم هستم لحظه خوابم ولی
تا شوم بیدار سرما میخورم
تا که قدری پول آید در حساب
میشوم بیمار ،سرما میخورم
من سرم گرم است با کارم ولی
چون شوم بیکار ،سرما میخورم
گاه از حافظ شوم گرمازده
گاه با عطار سرما میخورم
فرض کن بردم شبی اسکار را
موعد اسکار سرما میخورم
در فراق یار ،یارو سکته کرد
در فراق یار سرما میخورم
داخل باغ و بیابان گر رود...
توی دستم خار ،سرما میخورم
«موج سرما ،برف و بارش ،ابر و باد»
لحظه اخبار سرما میخورم!
امیرحسین خوش حال

دارکوب فکر کنم به جای آب به گوجه
فرنگی هم بنزین میدن که اینقدر گرون
جعفرعرب
شده این روزها!
دارکوب :جعفرجان هیچی بعید نیست این
روزها ،حتی این که گوجهها هم بنزین بزنن!
دارکوب ،یه چیزی بگم بخندی ،من نه
سندچیزیبهناممهست،نهحقوقبگیرمونه
پساندازی دارم ولی این یارانه حمایتی برام
واریز نشد! جالبه از هرکسی هم میپرسم
براش واریــز نشده ،فکر میکنم فقط برای
شش میلیون نفر ریختن و اشتباهی گفتن
 60میلیون!
دارکـــوب :راستش هرکار کــردم خند هام
نگرفت ،بیشتر غصهام گرفت!
طرحیکهدربارهکمشنواییوکمبینایی
مسئوالن در صفحه دارک ــوب چــاپ کرده
بــودیــد حقیقت و در عین حــال تلخ بــود.
صادقی

دارکوب :ممنون ،البته کاربرد اصلی طنز
همینه که واقعیتها رو طوری با شوخی بیان
کنه که مخاطب به فکر بیفته.
دارکوب جان ،من یارانه میگیرم ولی
این واریــز سه مرحلهای شامل حالم نشد.
چی کار کنم؟
دارکوب :راستش اگه جوابش رو میدونستم
خودم هم همون کار رو میکردم!

