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چرا برخی دستگاه های دولتی اعتقادی به دولت 
الکترونیک ندارند؟! / ایسنا

دستگاه های دولتی: چون سیستم همیشه 
قطعه!

کشاورزان شوشتر به علت شوری آب، سیب زمینی و خیار 
می کارند، چیپس و خیارشور برداشت می کنند / ایسنا

دارکوب: با همین فرمون بریم در چیپس و 
خیارشور هم خودکفا می شیم!

سخنگوی سازمان تعزیرات: شاهدیم در برخی خطوط 
هوایی پرمسافر بلیت تا شش برابر قیمت به فروش 

می رسد / فارس

مسافران: همین که شاهدین بازم جای شکر 
داره!

 وزیر بهداشــت: ۷ پالت داروی تاریخ گذشــته قرار بود به 
عنوان داروی بدن سازی به جوانان این مملکت تزریق شود 

یک داداچی: دیگه به معنای واقعی نزدیک 
بود اشتباه بزنیم ها!

عضو کمیسیون صنایع و معادن: ۸۵درصد الستیک 
خودروهای داخل کشور قابل تامین است / خانه ملت

بقیه هم برن دوباره چرخ رو اختراع کنن!

به این مقطع سال که می رسیم وضع خطرناک میشه. چندوقته هی 
فشرده پشت سر هم عروسی و عقد دعوتیم. این جوری که مسئول 
صفحه هی به من پیام میده: »اگه این سری دیر متنت رو بفرستی، 
دیگه کال الزم نیست بنویسی« و منم دقیقه نودی، مویی می رسونم. 
فامیل ما هم حس می کنه تا یکی از عیدهای این چند وقت باید دیگه 
عقد کرده باشه، یا الاقل تا عید قبلی بله برون رو به اتمام برسونه، 
وگرنه امتیاز این مرحله از دست میره. یعنی فکر نمی کنن ما چطور 
این همه کادو بذاریم پشت هم پشت هم. منتها چیزی که این وسط 
مغفول موند اینه که من اصال حواسم نیست جزوی از این مسابقه ام 
و مثل تماشاچی، شرکت کننده ها رو تشویق کردم و قند سابیدم باال 
سرشون و »عروس چقد قشنگهههه« خوندم از بغل زمین. نگو خودم 
مستعد قهرمانی بودم. حاال قهرماِن قهرمان نه، ولی الاقل می تونستم 
فراتر از انتظارات ظاهر شم. من االن تنها مجرد فامیل نمی شدم اگه 
خواستگارهای دخترخاله ام به خاطر داشتن یک جفت چشم آبی و 
کیس های دخترداییم به خاطر وجود استخدام رسمی و بچه های 
عموم به خاطر پدری دارای سه ملک و چهار ماشین و یک کارخانه، 

نبودن.
اما حرفم اینه که اگه می خواین ازدواج کنین، آرام و آهسته اقدام 
کنید. شاید در این نزدیکی مجردی باشد که با این وضع اقتصادی 
و آن اخالق و وجنات نداشته اش... احتمال ازدواج تا ده  سال آینده 
هم برایش پیش نیاید، به خصوص که پدرش قدر یک سایدبای ساید 

جهیزیه، خرج کادوی عقد بقیه فامیل کرد.
همچنین شوهر را شلخته درو کنید چیزی هم به ما برسد.

فصل ازدواج

ما با کالس ها!
ببین! ما باکالسیم و پالسیم
پالسیم و به ظاهر باکالسیم

گیاهی تو، به ظاهر آبپاشیم!
ولی غفلت کنی مانند داسیم
دو ماهه! رنِگ حمام و ندیدیم

ولی خوشبو و ایضا خوش لباسیم
گرفته ژسِت ما کّل جهان و

ولی باور بکن ما آس و پاسیم
نمی دانیم فرِق ارز و عرض و
ولی از دشمناِن اختالسیم!

اگرچه طرز فکر ما عوام است
ولی در گفت وگوها از خواصیم!

امیرحسین خوش حال  

نوشتن »دارکوب« ابتدای پیامک فراموش نشود!

  دارکوب به نظرت حاال که دالر داره میاد 
پایین، ممکنه قیمت ها هم بیاد پایین؟

ــوب: درســتــه در همه زمینه ها نظر  دارکـ
کارشناسی میدم ولی دیگه پیشگوی امور 

محال که نیستم!
   دو تا شغل معمولی سراغ نداری دارکوب 
برای بچه هام، جفت شون کارشناسی ارشد 
دارن ولی از بس دنبال کار دویــدن خسته 
یک بازنشسته شدن.  
دارکوب: شغل که سراغ ندارم ولی همین 
که دنبال کار می گردن خودش یه شغله و سر 

کارن دیگه!
  با حذف قبض های کاغذی، اصال معلوم 
محاسبه  چــطــور  را  مصرفی  مبلغ  نیست 

می کنند.
دارکوب: یعنی قبال شما متوجه می شدین 
چطور حساب می کنن؟! این جوری اقال دیگه 

کاغذ حروم نمیشه.
  عکس ها و کارتون های هر روز صفحه 

دارکوب خیلی خوبن. دمتون گرم. 
ایرجی  
  آق کمال بــه نظرت تــو ای شــرایــط مو 

ازدواج بکنم یا بذارم دالر آرزون تر بره؟ 
داش امیر  
آق کمال: امیر تو هنوز ازدواج نکردی؟ یره 

دیر رفت که، به دالر چی کار دری؟ بجنب!
  دارکـــوب تــو کــه کــارشــنــاس همه امــور 

هستی، یه راهکار برای این روزهای گرم بده.
ــوب: سعی کنین خــودتــون رو خنک  دارکـ

کنین!

پیامک 2000999 
تلگرام 09354394576

پیامک روز

شعر روز تیتر روز

باخانمان

رئیس پلیس راهور تهران: مردم چاره ای جز خریدن پراید 
ندارند / صدا و سیما

مردم: ناچار نیستیم، ناداریم!
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گفت:
 ایشاال!

زهرا فرنیا | طنزپرداز

کله چغوکی

کارتون روز توئیت روز

نصف شب داشُتم خواب مدیُدم که َیگ زمانی مرفِتم ُمغازه با دویست هزار تومن دو تا 
چرخ خرید ره پر مکردم و االن به زور دویست تومن دوتا کیسه ِمره و بعید نیست چند وقت 
دگه دم صندوق ُمغازه خریدمان با دویست تومن ره بریزن تو جیب مان و بگن به سالمت، 
که دیُدم عیال دره صدام مکنه. پریُدم گفُتم: »به ای زودی صبح رفت؟« گفت: »نه بابا، 
یکی داره زنگ خونه رو می زنه این وقت شب« سرکنده پرکنده رفُتم دیُدم همساده مانه. 
گفت: »آق کمال بیا دم در که لوله خانه تان شیکسته و آب میالن ره ورداشته!« ِانا حاال 
خوب رفت. نفهمیُدم چی جوری حاضر شُدم و رفُتم. دیــُدم ای داد بیداد، از دیوار 
بغلی مان ِدره ُشرُشر آب میه. از َیگ طرف تعجب کرُدم تو ای دیوار که لوله نیست، از َیگ 

طرف هم عزا گیریفُتم که بیا، تو ای گیرونی حاال چقدر باید خرج ای بکُنم. مطمئنا ُخسُرم 
که زیر بار نمره، همش می افته گردن خوُدم. تا حواُسم جمع بره و یادم بیه شیرفلکه ره 
ببنُدم، نصف میالن ریخته بودن بیرون و هرکدوم َیگ نظر کارشناسی ِمدادن نصف شب. 

همه هم اجیر، انگار سر صبحه.
تا مویم اجیر بُرم، دیُدم یکی از همساده ها زد زیر خنده که: »برار ای که مال خانه شما نیست، 
شلنگ کولر همساده بغلی تانه سوالخ رفته، آب دره پیشینگ مکنه به دیوار شما!« آقا ما ره 
میگی، هم خوشحال رفُتم که به خیر گذشت، هم ناراحت که حیف ای همه آب بی زبون که 
تو ای شرایط بی آبی با بی توجهی مردم هدر رفت. خالصه که مگه خواُبم برد؟ تا خود صبح 
اجیر هم مثل جغد به سقف نگاه مکرُدم و خدا ره شکر مکرُدم که به خیر گذشت، وگرنه 
االن باید ده برابر همو دویست تومن تو خوابمه خرج لوله پوسیده خانه آقای دکتر مکرُدم!

میالن: کوچه / اجیر: بیدار، خواب زده / خسر: پدر زن، پدر شوهر

آق کمال | همه کاره و هیچ کارهآق کمال اجیر می شود!

آیا سفر هیئت ایرانی 
نتیجه بخش خواهد بود؟

مذاکرات را چگونه 
ارزیابی می کنین؟

  نظرتون درباره 
دکتر ظریف چیه؟

ایشاال

ماشاال

ایوال!

کریستف کلمب به دنبال بچه 
گربه!

  ۹۹ درصد مشکالت با پول حل میشه. اون 
یک درصد بقیه اش هم کال حل نمیشه، باید 

بی خیالش شد!
  فقط یه شوهر عمه می تونه وسط تابستون 
برسه خونه، کولر رو روشن کنه و در حالی که 
داره به گرما بد و بیراه میگه، واســه خودش 

چای بریزه بخوره!
  میگن صد سال قبل از کریستف کلمب یه 
ناخدای ایرانی می خواست همچین سفری 
انجام بده که زنش اومد گفت:  کجا میری؟ با 
کی میری؟ کی برمی گردی؟ حاال چرا تو باید 
بری؟ مگه چقدر بهت میدن؟ حاال واقعا داری 

میری اکتشاف و... که کال پشیمون شد!
 لــذت کــوبــیــدن گــوشــی کــه هنگ کــرده 
باشه به دیوار مال الکچریاست، ماها با بغض 
التماسش می کنیم زود خوب 

شو لعنتی!
 بدبخت گربه ها جرئت 
ــه دقــیــقــه  ــ ــن ی ــن ــی ک ــم ن
کنن  ول  رو  بچه هاشون 
برن دنبال غذا. تا میرن، یهو 
ــی داره  ــرم یکی مــیــره بچه رو ب
ــی ذاره اینستا که  عکسش رو م
اینا رو پیدا کردم، مادرشون 

ولشون کرده رفته!

 هفته ای که گذشت : بحران آب و برق ، گرانی مرغ و تخم مرغ و 
حاشیه های اسراف آب برای شستن ماشین!


