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وزیر علوم: کنکوری ها در انتخاب رشته عالیق خود را اولویت 
قرار دهند / ایسنا

یک کنکوری: حیف عالقه برای ما نون و آب 
نمیشه!

سخنگوی سازمان تعزیرات: هم اینک هیچ ساز و کار مناسبی 
در خصوص قیمت بلیت هواپیما وجود ندارد

دارکوب: یعنی برعکس بقیه چیزها که ساز و کار 
مناسب دارن؟!

رئیس کل بانک مرکزی: مشکالتی که االن در سیستم بانکی 
رخ داده یک شبه ایجاد نشده که یک شبه حل شود / ایلنا

الف ب جیم دال: اگه اجازه بدین ما یک شبه حلش 
می کنیم، فقط یه لحظه اون طرفو نگاه کنین!

رئیس کل بانک مرکزی: چک پول 500 هزار ریالی را همه 
می گویند 50 تومان!

همه: این که چیزی نیست، یه عده قیمت ماشین  
و حتی پنت هاوس شون رو هم میگن 50 تومن!

 ساناز سماواتی، بازیگر: دالل های سینما به بازیگران 
می گویند پول بیاور تا نقش بدهیم! / خبرآنالین

دالل سینما: متاسفم که قدر ما بازی سازها رو 
نمی دونین!

حتما پست اینستاگرامی وزیر جوان ارتباطات را دیده اید. )ازبس 
عادت کرده ایم به آقای آذری جهرمی بگوییم جوان، استرس داریم 
که با آن یکی جوانی که سر از آن سر دنیا درآورد اشتباه گرفته شود، 
یا می ترسیم صد و بیست سال دیگر هم که هنوز ایشان مسئول است 
و پست دارد و پست می گذارد، با همین لقب جوان صدایش کنند و 
پیرمرد بهش بربخورد!( در این پست آقای وزیر عکسی از خودش 
و همسرش گذاشته و زیرش توضیح داده در هفدهمین سالگرد 
ازدواج شان به کافه رفته اند. در ادامه نوشته: »واقعا نمی دونم چطور 
باید از همه مهربانی ها و لطف هایی که در این همه سال داشته است، 
تشکر کنم. امیدوارم این تشکر ساده را از من قبول کند« و یک شکلک 
خنده هم گذاشته. نکته جالب این است که وزیر مملکت برای 
سالگرد ازدواج دست همسرش را می گیرد و به یک کافه می روند 
و آن طور که در عکس مشخص است دو نفری هم فقط یک چای 
نبات )بعد از آب دوغ خیار الزم است!( سفارش می دهند با قاشق و 
چنگال! بعد همسران ما که با یک کارمند یا کارگر یا کاسب ازدواج 
کرده اند، توقع دارند از یک ماه قبل از روز سالگرد، یادمان باشد و 
هدیه های آن چنانی تقدیم شان کنیم! نکته جالب دیگر هشتگ  
با خانواده در آخر پست است که خب جای بقیه خانواده آقای وزیر 
در عکس خالی است و این نشان می دهد الزم نیست توی همه 
عکس های خانوادگی، خواهرزن ها و مادرشوهرها و سایر فامیل 
وابسته هم حضور فعال داشته باشند!کاش ما هم مسئوالن را الگوی 
خود قرار دهیم و از ساده زیستی ایشان درس بگیریم. به شرطی که 
مسئوالن هم لطف کنند و هر از گاهی عکسی از زندگی ساده خود 
منتشر کنند تا بدخواهان فکرهای دیگر نکنند! البته چون ایشان 
وزیر است توانایی ازدواج در 21 سالگی را داشته که خب این یک 

موردش از عهده هر جوانی برنمی آید و نمی شود الگوسازی کرد!

چای نبات وزیر جوان بعد از آب دوغ خیار!

تیتر روز
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در حاشیه پدیده ماشین خوابی
اگر چه کولری بس گرم دارد
ز روی صاحب خود شرم دارد
ندارد ضبط و زه، شکر خدا باز

که فعاًل صندلی نرم دارد!
عبدا... مقدمی  

***
فرق ما با اونا!

خودش معتاد و ضد اعتیاد است
طرفدار شدید حزب باد است

کند از کل دنیا انتقاد و
فراری هی خودش از انتقاد است!

امیر حسین خوش حال  
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ای صاحب فال، سعی کن امروز فروتن 
و شکیبا باشی. واقعی هــا، نه از نوع 

محمدرضا و هوتن شان!

فال روز

معاون اول رئیس 
جمهور: اختیاراتم 

خوب است و من راضی 
هستم. وضعیت دولت 

خوب است، ولی 
ممکن است اختالفات 

کارشناسی به وجود 
آید؛ ولی من رابطه 

خوبی با رئیس جمهور 
دارم.

هرچه می خواهد دل تنگت بگو! فقط... 

نوشتن »دارکوب« ابتدای پیامک فراموش نشود!

   دارکوب عزیز؛ چرا پول هامون این روزها 
زود تموم میشه؟!

دارکوب: چون خرج می کنین! اگه چیزی 
نخرین حتما می مونه، البته شاید اون جوری 

هم نمونه!
   نمی دونم باید به مدرسه شهریه بدم یا 
ندم باالخره دارکوب جان؟!   دانش آموز
دارکوب: جوابش خیلی راحته، اگه ازتون 
گرفتن، شهریه بدین، اگر هم چیزی نگفتن، 

ندین!
   دارکــوب؛ به  نظر شما آقای  خاوری   در 

کانادا داره  چی کار می کنه؟!
دارکوب: طبیعتا داره زندگی می کنه دیگه!
   آق کمال  خبرنگار؛ روز خبرنگار رو به 

 شما تبریک  میگم.
آق کمال: البته بنده خردوتر از اویم که بهم 
بگن خبرنگار ولی به هرحال دست تان درد 

نکنه.
ــوب جان چای هم دو برابر شده     دارک
تقریبا، حاال با چی خستگی مون رو درکنیم؟ 
یک کارگر  
دارکوب: علی الحساب با یک خسته نباشید 

جانانه از طرف مسئوالن!
   مــا کــه مصرف آب کمی داریـــم، چرا 
سازمان آب ازمون تقدیر نمی کنه دارکوب؟!
دارکوب: چون ما کم مصرف ها وظیفه مون 
رو انجام میدیم، به جاش پرمصرف ها رو 

جریمه می کنن. 

پیامک 2000999 
تلگرام 09354394576

پیامک روز

کارتون روزتوئیت روز

  کولری که تو این گرما خراب میشه دنبال جلب توجهه، وگرنه قاعدتا 
باید عین بچه آدم سرشو بندازه پایین و کارشو کنه!

  طرف رفته طبقه  آخر برج میالد، تو بلندترین نقطه  تهران، بادکنک 
قرمز و شمع گذاشته زنش رو سورپرایز کرده. منم زنم وقتی بعد پنج 
سال فهمید لیوان چای رو آب خالی می زنم و می ذارم تو لیوان تمیزها، 

سورپرایز شد!
  تازگی ها خونه مون جنی شده، شب ها گوشیمو می زنم تو شارژ، صبح 
پامیشم می بینم گوشیم رو از شارژ درآورده و گوشی خانومم رو زده جاش!
   مامانم فکر می کنه سال 68 هستیم به جای سال 98، 10 تومن 
می ده میگه یه شیشه آب لیمو بخر، 10 تا تخم مرغ، یه ماست کوچیک، 

اگر رسید 3 تا نون هم بگیر!
 اگه از روی زندگی من سریال می ساختن 2۷ سیزن اول تماشاگرها 
منتظر بودن ببینن سریال کی شروع میشه، بعد می فهمیدن که کال قرار 
نیست چیزی شروع بشه، تا تهش 

همینه!
   از وقتی فهمیدم آدم از 
اونــی که تو آینه می بینه به 
ــم بــقــیــه 20 درصـــد  ــش چ
خیلی  حالم  خوشگل تره، 

بهتره!

سورپرایز با لیوان چای!

سوژه روز

اولی: شنیدی وزارت جهاد کشاورزی درباره گوشت گوساله چی گفته؟
دومی: آخ! نه چی گفته. کاش مزه اش رو توصیف کرده باشه. حقیقتا یادم رفته گوشت 

گوساله چه مزه ای بود!
اولی: نه، گفته گوشت گوساله قیمتش نباید باالتر از 80 هزار تومن باشه.

دومی: خب اینو که همه می دونن، گفتن نداشت.

اولی: به هرحال همین که به ما خبر می دن چی باید چه طوری باشه یعنی حواس شون 
به همه چی هست.

دومی: پس حاال که این جوریه من با تاخیر روز خبرنگار رو به بعضی مسئوالن تبریک 
می گم که این قدر خوب اطالع رسانی می کنن!

یک خبرنگار: حاال ما بخوایم همین خبر رو چاپ کنیم، باید هزار تا مالحظه این و اون رو 
بکنیم، آخرش هم می ترسیم فردا تکذیب کنن بگن ما همچین چیزی نگفتیم. داستانی 

داریم ها!

مسئوالن چه خوب خبررسانی می کنن!

 چنان چه فردی دارای 
خالکوبی های مشهود 
و    نامتعارف باشد ، این 
موضوع مانع از صدور 
گواهی نامه می شود/ فارس

ممنون که منشی رو عوض 
 کردین... االن دیگه خیلی 

 راضی ترم... نه اول شما 
قطع کنین...!


