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تیتر روز

یکنمایندهمجلس:مهمتریندغدغهمااشتغالاست

مردم:اشتغالمایافامیلهاتون؟
مازنی،عضوکمیسیونفرهنگی مجلس:تکصداییدر صداو
سیما به گرایش مردم به شبکههای ماهوارهای منجر شده

طبقآماررسمی
خانوارهایایرانی
بهطورمتوسط
در سال حدود4
میلیونتوماناضافه
میآورند!/ایسنا

7
فال روز

نمیدونیم
چهجوری این درآمد
مازاد رو خرج کنیم!

ایصاحبفال،اولهفتهاستومیتوانی
برای شروع کارهایت به اول هفته آینده
رجوعکنی!

شعر روز

مراقب
باش ،اون
قسمت
عمیقه!

صداوسیما:پسربدوبهبهمنهاشمیبگوبره
کمکاونیکهمیگه«لیموشوبدم،هلوشوبدم»
تادوصداییبشه!
معاونوزارتبهداشت ۴۰:هزارپزشکداریمکهکارپزشکی
انجامنمیدهند

دارکوب:درعوضدرعرصهساختمانسازیو
یکشند!
خریدوفروشخودروزحمتم 
پلمبیکمرکزآمبوالنسخصوصیکهسلبریتیهاراجابهجا
کردهبود/ایسنا
کارتونیست :محمد بهادری

سلبریتیها:بهتر،خیلی ِلفتشمیدادن!
احمدینژادبانقلجملهایازترانهمایکلجکسوندرتوئیتر،
تولداینخوانندهراتبریکگفت

دارکوب :البد میخواسته راز «مون واک» رو
بپرسهکهچهجوریادایجلورفتنرودرمیآورد
ولیمیرفتعقب!


کارتون روز

مرگ ساالنه  ۸۰۰تا  ۱۰۰۰کارگر ساختمانی در ایران  /سالمت نیوز

از اون لحاظ

پیامک روز

ِ
شیلنگتوالت
افتتاح

پیامک 2000999
تلگرام 09354394576

محمدعلی محمدپور| طنزپرداز

هرچه می خواهد دل تنگت بگو! فقط...
نوشتن «دارکوب» ابتدای پیامک
فراموش نشود!

کارتونیست :مهناز یزدانی

درآستانهانتخاباتاسفندماهمجلس،اتفاقاتعجیبیداردمیافتد.
یکی از نمایندگان برای یکی از شهرستانهای حوزه انتخابیاش
دستگاه  MRIخرید که این عمل با بلندگو ،بنر و رژه کاروان حامل
دستگاه به سمع و نظر و چشم و چار و طحال همه رسید .مردم
هرچه درخواست میکردند بیاورید دستگاه را به برق بزنید ما توی
بیمارستان کارمان گیر است ،دوستان گوششان بدهکار نبود و
تالشمیکردندهمهراباخبرکنند.کمماندهبودبروندیکییکیدر
خانههارابزنندوبگویند«:فهمیدیدآقایفالنیدستگاه MRIخریدیا
بفهمونیم؟»گویانمایندهدیگریهمچنددستگاهماشینحملزباله
خریده بود که این ماشینها در شهر به همراه بلندگو و بنر به نمایش
درآمدند .اگر اینطوری ادامه پیدا کند و نمایندگان بخواهند همه
کارهایخوبشانراجاربزنندممکناستفرداروزیکنمایندهپول
توی صندوق صدقه بیندازد بعد صندوق را از جا بکنند توی شهر راه
ببرندکهباخبرباشیدآقاینمایندهپولانداختهاست.یاممکناست
مامان یک نامزد انتخابات توی شهر راه بیفتد و پشت بلندگو بگوید:
«آقای فالنی رختخوابش را خودش جمع میکند ،دندانهایش را
منظم مسواک میزند و ماشین لباس شویی را هم خودش روشن
میکند».اماهمینمشغولیتنمایندگانکههمزمانباهفتهدولت
اتفاقافتاد،باعثشدجلساتصحنعلنیمجلسازرسمیتبیفتد
چون تعداد زیادی از نمایندگان حضور نداشتند و بیشترشان قیچی
به دست و کلنگ بر دوش در شهرستانها به مناسبت هفته دولت
داشتند پروژه افتتاح میکردند .اخباری که میرسد نشان میدهد
تاریزترینچیزهابادقتدارندافتتاحمیشوند.افتتاحدیوار،افتتاح
ترانسبرق،افتتاحپیادهرو،افتتاحجویآب!یعنیممکناستببینی
یک عده کت و شلواری دارند روبانی را داخل یک سرویس بهداشتی
قیچیمیکنند،شمامیپرسی«:ببخشیدسرویسبهداشتیافتتاح
شده؟»درجوابتانمیگویند«:نهعزیزم!سرویسبهداشتیازقبل
بود،منتهیتااالنآفتابهایبود،االنشیلنگشروافتتاحکردیم!»

شاخ!
هلویی ظاهرا ،اما پیازی
گرفتی کل دنیا رو به بازی
کلوخی در فضاهای حقیقی
و شاخی در فضاهای مجازی!
***
خودشیفته!
گر موی مرا شانه ببیند خوشش آید!
گر دام مرا دانه ببیند خوشش آید
در آینه زل میزنم و خنده کنم بعد
«دیوانه چو دیوانه ببیند خوشش آید»!
***
بطری پر و خالی!
خودت باش و بدون هر ادا باش
بیا از این حواشیها جدا باش
چو یک بطری خالی پرصدایی
بطری پر بیصدا باش!
شبیه
ِ
امیرحسین خوش حال


دارکــوب موقع رانندگی به جای چهار
جهت ،باید مواظب باال سرمون هم باشیم،
چون حتی ممکنه از آسمون هم یه موتوری
بیفتهروسقفماشین!
دارکوب:تازهبایدمراقبزیرماشینهمباشین
تامباداعابرپیادهایازاونجاسردربیاره!
مزه گوشت داره یادم میره دارکوب ،چه
طعمیمیداد؟
دارکوب:ازشخصاشتباهیپرسیدین!
چــه خبر از بــازداش ـتهــای مسئوالن
خودروسازیهادارکوب؟بهنظرتنتیجهاش
چیمیشه؟باالخرهمیتونمیهماشینبخرم؟
صداقتی،بجنورد

دارکوب:نتیجهاشکهخیرهولیخیلیمنتظر
نباشینقیمتبیادپایین،ازماگفتنبود!
با هزار بدبختی و قرض خــودروی صفر
خریدم ،االن میبینم صد رحمت به همون
لگنی که داشتم ،از بس کیفیت قطعات این
جدیدهبده!
دارکوب:البدبخوایهمونماشینقدیمیرو
بخریبایدیهچیزیهمروشبذاری!
دارکــــوب بــه نــظــرت پــزشـکهــا کــار با
کارتخوانرویادگرفتنیابرمیادشونبدم؟
اصغردستفروش!

دارکوب :کم لطفی نکنین دیگه ،دکتری که
درسهای به اون سختی رو خونده ،محاله
کار با کارتخوان رو بلد نباشه!

