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روحانی: درهای ایران به روی ژاپنی ها باز است

اوشین: راست میگن، مهمان نوازی شون رو از 
بچگی یادمه!

کالدرون، سرمربی پرسپولیس: من هم در شرایط 
استراماچونی هستم ولی به خاطر نوع تربیت و 

ارزش هایم روشی متفاوت را پیش گرفتم

دارکوب: ببینین، می خواین کل کل کنین هم 
این کار رو ظریف و لطیف بکنین!

علی مطهری: معلوم نیست در انتخابات با چه جریان سیاسی 
همراه شوم

کارشناسان: سیاستمدارهای دنیا باید بیان 
جلوی شما لنگ بندازن!

سایت ثبت نام مسکن ملی مختل شد

دارکوب: با اینترنت ملی تست کنین شاید بیاد باال!

وسع مالی دریافت کنندگان یارانه معیشتی ۶ ماه یک بار 
پایش می شود

مردم: کارمون دراومد، هر شیش ماه یک بار 
باید اعتراض کنیم که باز چی شد!

تیتر روز

 

آقای محمد دادکان، رئیس سابق فدراسیون فوتبال مصاحبه کرده و 
نکاتی از زمان ریاستش گفته است. به همین بهانه با یکی از بازیکنان 

سابق تیم ملی که نخواست نامش فاش شود مصاحبه ای کردیم:
ما: شما دیده بودین آقای دادکان تو سفرهای خارجی تیم دم در 

هتل بشینه؟
بازیکن: آره بابا، اصال ایشون خواب نداشت، هروقت شبانه روز ما 
می خواستیم بریم بیرون می دیدیم تو البیه و داره لبخند می زنه بهمون. 
ساعت 3 می رفت می خوابید و باز کله سحر تو رستوران منتظر بود تا 

بریم صبحانه. هیچ سفرتیم ملی بهمون خوش نمی گذشت!
ما: شما برای مسابقه رفته بودین، نه تفریح!

بازیکن: درسته ولی به هرحال باید روحیه می گرفتیم، چهارتا 
سوغاتی می خریدیم و با فرهنگ و آداب کشورهای مختلف جهان 
آشنا می شدیم. حتی باید زبون شون رو هم یاد می گرفتیم تا تو بازی 

اگه الزم شد نکات تربیتی رو به بازیکنان تیم حریف یادآور بشیم!
ما: آقای دادکان میگه با این که گوشی هاتون رو می گرفته تا تمرکز 
داشته باشین، ولی باز شب ها پشت در اتاق ها صدای حرف زدن تون 

رو می شنیده. جریان چی بوده؟
بازیکن: جدی؟ ای بابا حاال باید بگه؟ خب چند تا دلیل داشت، یکی 
اون زمان گوشی دو سیم کارته نبود و مجبور بودیم دوتا گوشی داشته 
باشیم که یادمون می رفت هر دوتاش رو تحویل بدیم. بعضی بچه ها 
هم شب بیداری داشتن و تو خواب حرف می زدن. بیشتر وقت ها هم 

دور هم می نشستیم تا مسائل فنی تیم رقیب رو آنالیز کنیم.
ما: گویا حتی وقتی می رفتین تو شهر هم می اومده تعقیب تون که 

مبادا سر از جاهای خالف دربیارین؟
بازیکن: خالف که نه، می رفتیم سوغاتی بخریم ولی شما فکر 
می کنی بچه های اون نسل تیم ملی چطور این قدر خوب می تونستن 
یارگیری کنن و همدیگه رو پوشش بدن و از بازیکن های تیم مقابل 
فرار کنن و الیی بزنن؟ نتیجه همین تعقیب و گریزها از دست آقای 
دادکان و الپوشونی هاست که جا داره بازم از ایشون تشکر کنم و 
یادآوری کنم بعضی کشورها تازه از ساعت 4 بازارهاشون باز می شد!

فواید سختگیری در تیم ملی

علیرضا کاردار|  طنزپرداز

فردای شب یلدا!
شب یلدا گذشت و من کالفه
نشستم همچنان روی مالفه

دو کاسه پسته خندوُن خوردم
لذا امروز می گیرم قیافه

هنوز از سرقت ته دیگ دیشب
میان ما و بابا اختالفه

کمال از پرخوری زیر ِسُرم رفت
جمالم طفلکی دستش شیافه

دقیقا هال مون بازار شامه
و پوست تخمه ها چون کوه قافه

و بابا جز انار و موز و کیوی
سه لیمو خورد در وقت اضافه
شده یک شنبه و رفتم سر کار
هوای شهر ما افسوس صافه!

امیرحسین خوش حال  

شعر روز

ای صاحب فال، روز استراحت توست، اگر 
می توانی مرخصی بگیر یا بیشتر در خانه 
بمان. با اون بخور بخوری که دیشب کردی 
و هرچی دستت اومد روی هم خوردی، 

مطمئنا امروز حالت خوش نیست!

فال روز

هرچه می خواهد دل تنگت بگو! فقط... 

نوشتن »دارکوب« ابتدای پیامک فراموش نشود!

 با تشکر از صفحه های یلدایی که در این 
اوضــاع سخت اقتصادی برای خوانندگان 
تـــدارک دیدین و زحمت کشیدین تا این 
مناسبت رو در کنار خانواده هامون جشن 
بگیریم و با مطالب خوب تون شاد بشیم. خدا 

خیرتون بده.
ــا مخلص  ــوب: ســالمــت بــاشــیــن، م ــ دارکـ

مخاطبان خوب و با محبت مون هستیم.
 کاریکاتور مسئوالن در شب چله خیلی 

عالی بود دارکوب، دستت درد نکنه. 
داش امیر  

دارکوب: سرتون درد نکنه!
ــت و  ــال ــی  آق کــمــال دم خــــودت و ع
خانواده تان گرم که بری شب چله او برنامه 
ره ریختن. مایم یاد گرفتم و تقریبا همی کار 

شما ره کردم.
آق کمال: دم شما هم گرم، پس سعی کنن به 

بقیه هم یاد بدن که ای زنجیره پاره نره!
ــوب، چقدر کار داره مــردم اگزوز   دارک
ماشین شون رو درست کنن و بیشتر از وسایل 
نقلیه عمومی استفاده کنن و این قدر هوا رو 

آلوده نکنن؟ ُمردیم از آلودگی!
دارکوب: کاری که نداره، ولی خرج داره و یه 
همت بلند که تنبلی رو بذاره کنار و احساس 

مسئولیت کنه!
 دارکوب عزیز؛ چرا از شبکه  نسیم  سیما 

بادی  برنمی خیزد؟!
دارکوب: البد دریچه های تلویزیون تون رو 

بستین؟!
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سوژه روز 

اولی: خب دوستان آغاز ورود به زمستان رو بهتون تبریک عرض می کنم.
دومی: چه زمستونی اولی جان؟ ما داریم در این آلودگی هوا خفه می شیم.

سومی: حاال دانشجوها رو بگو طفلکی ها با این خبررسانی ضد و نقیض تلویزیون نفهمیدن 
باالخره دانشگاه بازه؟ تعطیله؟ نیمه تعطیله؟ همه موارد؟

اولی: اتفاقا خبری که می خوام بخونم مرتبط با آلودگی و گازهای گلخانه ای و گرمایش 
جهانیه. بنا بر تحقیقات دانشمندان سال 2020 یکی از گرم ترین سال های کره زمین 

خواهد بود.

دومی: از قدیم گفتن سال میالدی که گرم است از زمستانش پیداست.
اولی: البته االن که خیلی گرم هم نیست. ولی چی در انتظار جهان باشه خدا می دونه با این 

همه گازهای آلوده کننده.
سومی: به نظر من اگر خانواده های غربی کانون خونواده هاشون رو گرم نگه دارن و نذارن 

این گرما به بیرون درز کنه گرمایش جهانی هم کنترل می شه.
دومی: ولی به نظر من مسئوالن ما جور دیگه ای مشکل گرمایش رو حل می کنن.

اولی: چطوری مثال؟
دومی: فکر می کنم به زودی میان می گن مردم همکاری کنن بخاری ها رو کمتر کنن که حاال 

اگر گرمایش جهانی کم نشد گرمایش ایرانی کم بشه.
مسئول گاز: احسنت! اصال بد نیست قبض گاز رو هم گرون تر کنیم.

گاز را گران می کنیم

کارتون روزتوئیت روز 

       اگه مامانم این قدر که واسه پیامک های بانک گوشی بابام کنجکاوه، واسه نمره های درسی بچه هاش 
کنجکاو بود االن یه چند تا دکتر تحویل جامعه داده بود!

        من اصال نگران این نیستم که شما درگیرید فردا دانشگاه تون تعطیله یا نه، من نگران اینم که شما 
هنوز دانشگاه میرید!

         جوری شده دانش آموزها نهایتا هفته ای یه بار می رن مدرسه، معلم هم موضوع انشاء می ده تعطیالت 
خود را چگونه گذراندید!

    تو زیرنویس آی فیلم نوشته: »به دلیل درخواست مکرر بینندگان، سریال یوسف در وب سایت شبکه 
آی فیلم قرار گرفت«. دیگه فکر کنم مرحله بعدی تحویل خونه به خونه دی وی دی سریال باشه!

         یه دیوانه یه دستمال کاغذی میندازه تو ماشین لباس شویی، صدتا عاقل نمی تونن پاکش کنن!
    قیمت عطر و ادکلن به قدری زیاد شده که باید مثل شامپو آب بریزیم توش تا بفهمه رئیس کیه!

         شما با پاهات هم غذا بخوری، گوشیت هم اتاق کناری باشه، باز 
وقتی گوشیت رو می گیری دستت می بینی صفحه نمایش گوشی 

چرب شده!
     اون جایی که باتری گوشیت اون قدر داغونه که شارژت ۵ درصد 
۵ درصد کم می شه ولی دلت نمیاد پول گوشی نو بدی، یعنی داری 

پیر میشی!
       شما یادتون  نمیاد دهه شصت تو عروسی ها واسه بچه ها 
دو نفری یه غذا و یه نوشابه شریکی می دادن که مصداق بارز 

کودک آزاری به حساب می اومد!

دستمال من توی ماشین لباس شویی گم شده!

دی روزنامه 

کالنتری

 اقال... 
تو این هوا...
 هوامون رو 

داشته باش...

شکسته نفسی 
می فرمایید!

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست: زورمان به خودروسازها منی رسد 

با این 
چندرغاز 

یارانه
 اجاره رو بدم، 
خرجمو بدم، 
قسطمو بدم، 
قرضمو بدم، 
قبضمو بدم، 

کدومو بدم؟! 

مسئوالن: 

همه شو 
بده!

یارانه


