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مازنی، عضوکمیسیون فرهنگی مجلس: تک صدایی در صداو 
سیما به گرایش مردم به شبکه های ماهواره ای منجر شده

صداوسیما: پسر بدو به بهمن هاشمی بگو بره 
کمک اونی که میگه »لیموشو بدم، هلوشو بدم« 

تا دوصدایی بشه!

یک نماینده مجلس: مهم ترین دغدغه ما اشتغال است

مردم: اشتغال ما یا فامیل هاتون؟

معاون وزارت بهداشت: ۴۰ هزار پزشک داریم که کار پزشکی 
انجام نمی دهند

دارکوب: در عوض در عرصه ساختمان سازی و 
خرید و فروش خودرو زحمت می کشند!

پلمب یک مرکز آمبوالنس خصوصی که سلبریتی ها را جابه جا 
کرده بود / ایسنا

سلبریتی ها: بهتر، خیلی ِلفتش می دادن!

احمدی نژاد با نقل جمله ای از ترانه مایکل جکسون در توئیتر، 
تولد این خواننده را تبریک گفت

دارکوب: البد می خواسته راز »مون واک« رو 
بپرسه که چه جوری ادای جلو رفتن رو درمی آورد 

ولی می رفت عقب!

در آستانه انتخابات اسفندماه مجلس، اتفاقات عجیبی دارد می افتد. 
یکی از نمایندگان برای یکی از شهرستان های حوزه انتخابی اش 
دستگاه MRI خرید 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 می کردند بیاورید دستگاه را به برق بزنید ما توی 
بیمارستان کارمان گیر است، دوستان گوش شان بدهکار نبود و 
تالش می کردند همه را باخبر کنند. کم مانده بود بروند یکی یکی در 
خانه ها را بزنند و بگویند: »فهمیدید آقای فالنی دستگاه MRI خرید یا 
بفهمونیم؟« گویانماینده دیگری هم چند دستگاه ماشین حمل زباله 
خریده بود که این ماشین ها در شهر به همراه بلندگو و بنر به نمایش 
درآمدند. اگر این طوری ادامه پیدا کند و نمایندگان بخواهند همه 
کارهای خوب شان را جار بزنند ممکن است فردا روز یک نماینده پول 
توی صندوق صدقه بیندازد بعد صندوق را از جا بکنند توی شهر راه 
ببرند که باخبر باشید آقای نماینده پول انداخته است. یا ممکن است 
مامان یک نامزد انتخابات توی شهر راه بیفتد و پشت بلندگو بگوید: 
»آقای فالنی رختخوابش را خودش جمع می کند، دندان هایش را 
منظم مسواک می زند و ماشین لباس شویی را هم خودش روشن 
می کند«.اما همین مشغولیت نمایندگان که همزمان با هفته دولت 
اتفاق افتاد، باعث شد جلسات صحن علنی مجلس از رسمیت بیفتد 
چون تعداد زیادی از نمایندگان حضور نداشتند و بیشترشان قیچی 
به دست و کلنگ بر دوش در شهرستان ها به مناسبت هفته دولت 
داشتند پروژه افتتاح می کردند. اخباری که می رسد نشان می دهد 
تا ریزترین چیزها با دقت دارند افتتاح می شوند. افتتاح دیوار، افتتاح 
ترانس برق، افتتاح پیاده رو، افتتاح جوی آب! یعنی ممکن است ببینی 
یک عده کت و شلواری دارند روبانی را داخل یک سرویس بهداشتی 
قیچی می کنند، شما می پرسی: »ببخشید سرویس بهداشتی افتتاح 
شده؟« در جواب تان می گویند: »نه عزیزم! سرویس بهداشتی از قبل 

بود، منتهی تا االن آفتابه ای بود، االن شیلنگش رو افتتاح کردیم!«

افتتاح شیلنِگ توالت

تیتر روز

محمدعلی محمدپور|  طنزپرداز

از اون لحاظ 

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 می زنم و خنده کنم بعد

»دیوانه چو دیوانه ببیند خوشش آید«!
***

بطری پر و خالی!
خودت باش و بدون هر ادا باش
بیا از این حواشی ها جدا باش
چو یک بطری خالی پرصدایی
شبیه بطرِی پر بی صدا باش!

امیرحسین خوش حال  

شعر روز
ی

در
ها

د ب
حم

: م
ت

س
نی

تو
ار

ک
ی

دان
یز

از 
هن

: م
ت

س
نی

تو
ار

ک

طبق آمار رسمی 
خانوارهای ایرانی 

به طور متوسط 
در سال حدود 4 

میلیون تومان اضافه 
می آورند! / ایسنا

ای صاحب فال، اول هفته است و می توانی 
برای شروع کارهایت به اول هفته آینده 

رجوع کنی!

فال روز

هرچه می خواهد دل تنگت بگو! فقط... 

 نوشتن »دارکوب« ابتدای پیامک

 فراموش نشود!

   دارکــوب موقع رانندگی به جای چهار 
جهت، باید مواظب باال سرمون هم باشیم، 
چون حتی ممکنه از آسمون هم یه موتوری 

بیفته رو سقف ماشین!
دارکوب: تازه باید مراقب زیر ماشین هم باشین 

تا مبادا عابر پیاده ای از اون جا سر دربیاره!
   مزه گوشت داره یادم میره دارکوب، چه 

طعمی می داد؟
دارکوب: از شخص اشتباهی پرسیدین!

ــای مسئوالن  ــت ه ــازداش   چــه خبر از ب
خودروسازی ها دارکوب؟ به نظرت نتیجه اش 
چی میشه؟ باالخره می تونم یه ماشین بخرم؟ 
صداقتی، بجنورد  
دارکوب: نتیجه اش که خیره ولی خیلی منتظر 

نباشین قیمت بیاد پایین، از ما گفتن بود!
  با هزار بدبختی و قرض خــودروی صفر 
خریدم، االن می بینم صد رحمت به همون 
لگنی که داشتم، از بس کیفیت قطعات این 

جدیده بده!
دارکوب: البد بخوای همون ماشین قدیمی رو 

بخری باید یه چیزی هم روش بذاری!
ــه نــظــرت پــزشــک هــا کــار با  ــوب ب ــ   دارک

کارت خوان رو یاد گرفتن یا برم یادشون بدم؟  
اصغر دست فروش!  
دارکوب: کم لطفی نکنین دیگه، دکتری که 
درس های به اون سختی رو خونده، محاله 

کار با کارت خوان رو بلد نباشه!

پیامک 2000999 
تلگرام 09354394576

پیامک روز

 مرگ ساالنه 800 تا 1000 کارگر ساختمانی در ایران / سالمت نیوزکارتون روز

نمی دونیم 
چه جوری این درآمد 
مازاد رو خرج کنیم!

 مراقب 
باش، اون 
قسمت 
عمیقه!


