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هرچه می خواهد دل تنگت بگو! فقط... 

نوشتن »دارکوب« ابتدای پیامک فراموش نشود!

ــرا بعضی از   دارکـــوب میشه بپرسم چ
خیابان ها و کوچه ها را دوباره آسفالت می کنند 
نسرین اباذریان درصورتی که نیازی نیست؟  

دارکوب: البد مسئوالن اعتقاد راسخی به 
»کار از محکم کاری عیب نمی کنه« دارن!

 خوشحالم که یارانه من بازنشسته با پنج 
سر عائله رو قطع کردن تا باری از روی دوش 

دولت برداشته بشه!
ــا متلک  ــوب: االن جــدی گفتین ی ــ دارک

انداختین؟!
ــت بـــرای کـــارت سوخت  ــاس ــدت ه   م
تکلیف  نگرفتیم  هنوز  اما  کردیم  پیگیری 

مون چیه؟
دارکوب: تکلیف تون که خیلی روشنه، فعال 

آزاد بزنین تا کارت سوخت تون بیاد!
 آق کمال اگه بخاری هاته درست نصب 

نکردی مو بیام مجانی نصب کنم برار؟
آق کمال: نه برار گلم، دمت گرم، فکر کن 
ــودم که قندیل  اگــه تا حــاال نصب نکرده ب

بسته بودم!
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پیامک روز

 

 مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام:
 دولت هرچه سریع تر وجوه را به حساب مردم واریز کند

دولت: صبر کنین اقال مردم دو باک بنزین 
بزنن تا یه پولی دست مون بیاد!

وزیر آموزش و پرورش: سهمیه سوخت سرویس های مدارس به 
زودی مشخص می شود

والدین و راننده های سرویس: امیدواریم به 
این سال تحصیلی برسه!

مدیر عامل اتحادیه تاکسیرانی: افزایش نرخ کرایه تاکسی نداریم

دارکوب: کمبود تاکسی چی، اونم ندارین؟!

سردار آزمون نامزد بهترین لژیونر سال آسیا شد

دارکوب: لژیونر همون بود که بازی های 
خارج مثل رونالدو بازی می کرد و تو بازی 

ملی مثل ایشی زاکی؟!

یارانه ۴۵۵۰۰ تومانی امشب واریز می شود

مردم: آخ جون، 15 لیتر بنزین با نصف نون!

 کالهبرداران عزیز که به صورت شبانه روزی در حال فعالیت 
هستند، پس از هر اتفاقی زحمت خود را چندبرابر و فعالیت بیشتری 
می کنند. مثال پس از هر زلزله و سیل و حادثه طبیعی غیرمتفرقه ای 
کمین می کنند تا طعمه های خود را از بین افــراد حادثه دیده 
انتخاب کنند و  یک چادر سوراخ یا کانکس زنگ زده و آب و کنسرو 
کپک زده را با چند برابر قیمت به آن بنده های خدا غالب کنند. یا 
در مرحله بعدی از احساسات پاک هموطنان که قصد کمک دارند 
سوءاستفاده و شماره کارت خودشان را اعالم می کنند! این ها که 
طبیعی هستند، طبیعی نیستند، یعنی حادثه طبیعی هستند، ولی 
اتفاقات غیرطبیعی هم بستر خوبی برای فعالیت این قشر است. 
نمونه اش همین گرانی بنزین و سبد حمایت معیشتی دولت که 
پلیس فتا درباره اش هشدار داده است. البته از حق نباید گذشت 
که دیگر این ترفند قدیمی شده و هرکه گولش را بخورد واقعا باعث 

خجالت است ولی بد نیست یک بار دیگر ما هم هشدار بدهیم.
شما هیچ گاه در هیچ مسابقه ای برنده نمی شوید که در آن شرکت 
نکرده اید یا برگزارکننده مسابقه به شما زنگ بزند و بگوید اگر 
جایزه تان را می خواهید باید شماره رمز اول و دوم و کد امنیتی 
و تاریخ انقضای کارت و همه مشخصات خودتان و جد و آباءتان 
را به او بدهید! ضمن این که اگر چیزی برنده شوید، الزم نیست 
برای گرفتن آن پول پست یا کارمزد یا شیرینی و... بدهید. فوقش 
هروقت جایزه را آوردنــد دم در، انعام شان را نقدی بدهید یا اگر 
خیلی اصرار به پرداخت غیرنقدی دارند بهشان اجازه بدهید از روی 
جایزه تان هرچقدر الزم دارند  بردارند و بقیه را به حساب تان بریزند! 
در این مورد اخیر هم در جریان باشید الزم نیست برای دریافت 
سهمیه سوخت یا دریافت بسته حمایت معیشتی از خانواده ها، 
همه چیزتان را به دیگران بدهید، دولت همه شماره حساب ها و 
مشخصات ما را دارد و اگر هم احیانا نداشته باشد، با پیامک از ما 
نمی خواهد به یک سایت عجیب برویم و پنج هزار تومان بریزیم تا 

ثبت نام مان کند! یا نقدی می گیرد یا قبال با ما حساب کرده!

 برای دریافت سبد معیشتی
 پول سبدش را واریز کنید

تیتر روز

دی روزنامه

علیرضا کاردار|  طنزپرداز

خطاب به آقازاده های اختالسگر!
ما شام نداریم؛ تو داری اما

آرام نداریم؛ تو داری اما
در کافه برای زحمِت کارگرش

انعام نداریم؛ تو داری اما
در حومه شهر؛ خاک باید بشویم

اهرام نداریم؛ تو داری اما
کشمش َو نخود درون آجیل من است

بادام نداریم؛ تو داری اما
همراه غذای مان سس مایونز

مهرام نداریم، تو داری اما
صابون سرمان زدیم و بعد از حمام

ما »مام« نداریم تو داری اما
غیر از دو سه تا لباس و یک حوله خیس

بر بام نداریم؛ تو داری اما
جز آب و اگر پا بدهد دوغ ولرم

در جام نداریم تو داری اما
افسوس که خواب راحت و لحظه خوش

از وام نداریم تو داری اما
آن قدر گرفتار خودیم کاری با

هر جام نداریم تو داری اما!
امیرحسین خوش حال  

شعر روز

ای صاحب فال، شال و کاله، زنجیر چرخ 
و کال امکانات ایمنی یادت نرود تا مبادا 
مثل مسئوالنی که مدت  هاست می دانند 
قرار است برف بیاید ولی باز هم غافلگیر 

می شوند، غافلگیر شوی!
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 اولی: گوش کنید. گوش کنید. یک خبر براتون آوردم از رئیس مدیریت بحران کشور.
دومی: رئیس مدیریت بحران کدوم بود؟ همون که خوب غافلگیر می شد؟

سومی: نه همون که مدیریت بحرانش، دچار بحران می شد. هاهاها.
اولی: خب شلوغ نکنین اجازه بدین خبر رو بگم. ایشون گفته اتاقک های سه در چهار به 

زلزله زده ها و وام های 1۰ میلیون و ۵۰ میلیونی خواهند داد.
دومی: پس این دفعه ایشون ما رو غافلگیر کرده. اتاقک سه در چهار؟ مطمئنی گفته اتاقک؟ 
منظورشون همون چادر نیست؟ چون خیلی زلزله زده داشتیم که تا مدت ها تو چادر زندگی 

می کردن.
ــده. خیلی  از  سومی: حاال کانکس هم دادن. ولی از حالت موقت به حالت دایم دراوم

زلزله زده های قبلی هنوز تو کانکس زندگی می کنن.
اولی: درباره اون وام نظری ندارین؟

دومی: ایشون به زلزله  زده ها گفتن که با 1۰ میلیون برن واسه خودشون یه جایی رو پیدا 
کنن؟

سومی: به نظر من که با 1۰ میلیون نهایتا می شه یه مدت پول بنزین و خورد و خوراک هزینه 
کرد و دنبال خونه گشت.

اولی: آقا این قدر منفی نگر نباشین. شاید ۵۰ میلیون رو هم بعدش دادن. وعده دادن دیگه.
دومی: آخه ۵۰ میلیون تومان هم االن نهایتا می شه باهاش پراید خرید و توش ساکن شد.

سومی: فکر بدی هم نیست. می شه داخل پراید رو خالی کرد و یه اتاق نقلی ازش درآورد. به 
درد دیگه ای که نمی خورن این ماشین ها.

اولی: پس ختم جلسه رو اعالم می کنم. یه بحران دیگه مدیریت شد.

داخل پراید ساکن شویم؟

کارتون روزتوئیت روز

  حداقل واسه تولد دوست تون اون عکسی رو که خودتون خوب افتادین و 
دوست تون شبیه سمندون شده، استوری نکنید. اون بدبخت جای خوشحال 

شدن فحشت می ده!
    یه ترم یکی از بچه ها حساب کرد اگر استاتیک ۲۸ بشه مشروط نمی شه، االن 

حساب دخل و خرج منم این طوری شده!
   هیچ وقت نفهمیدم چرا وقتی قراره مهمون بیاد مادرم اول با جاروبرقی میاد تو 

اتاق من. خب مگه موزه اس که بیان همه جای خونه رو بگردن؟!
     تاکسی های اینترنتی راست می گفتن و قیمتاشون رو باال نبردن، فقط سرویس 

نمی دن و ماشین ندارن که اونم اصال مسئله مهمی نیست!
    تو روزهای سرد، رفتن زیر پتو عین افتادن تو باتالقه. تا کسی نیاد درت بیاره 

در بیا نیستی!
     امروز با خودم فکر می کردم کاش پولدار بودم ماشین هیبریدی می خریدم با 

برق کار کنه و پول بنزین ندم، بعد یادم افتاد اگه پولدار بودم پول بنزین هم داشتم!
    دیشب خواب دیدم 1۵ تا ماشین دارم، تو خواب  

گریه می کردم که چطوری می تونم پول 
بنزین اینا رو بــدم، می خوام بگم 

روحم هم فقیره!
 

جاروبرقی در اتاق سمندون!
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در حاشیه تعطیلی مدارس برخی شهرها به علت آلودگی هوا  

ربیعی، سخنگوی دولت: فشارهای زیادی به جامعه وارد شده است  

 بیا برو مدرسه 
الکی هم بهانه نیار

 من که آلودگی نمی بینم!

ممنون که خبر 
دادین... آخه خودمون 

نمی دونستیم!
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