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معاون وزیر نفت: ثبت رکورد جدید گازرسانی به 
شهرها و روستاها / ایلنا

نماینده گینس: منظور گاز شهریه ها، نه گاز گلخانه ای!
مسعود روشن پژوه: بگاز بگاز... تندتر بگاز!

مدیرکل تعزیرات استان تهران از احتمال احتکار 
خودروسازان با هدف گران فروشی گفت / خانه ملت
برخی خودروسازان: َبده خودروها رو برای خریداران 

نگه داشتیم که عتیقه بشه و ارزشش بره باال؟!

واکنش ربیعی)سخنگوی دولت( به سانسورهای 
»گاندو«: صداوسیما هرچه ساخته پخش کند

صداوسیما: آقای ربیعی، اگر درخواست »صبر ایوب« 
داشتید هم بگید!

با این 7 ماده غذایی به ریزش مو پایان دهید/ فود پرس
مردم: فقط مشکل اینه که با شنیدن اولین خبر، دوباره 

شروع می کنه به ریختن!

 تقسیط جریمه خودروهای باالی یک میلیون 
خالفی / جام جم

رانندگان: بعد اگه دیرتر قسط هامون رو بدیم به 
جریمه هامون جریمه دیرکرد هم می خوره یا نه؟!

 رئیس پلیس راهور: چرا تا یک تعطیالتی می شود 
همه به سمت شمال می روند؟ / عصر ایران

مردم: چون غیر تعطیالت وقت نمی کنیم بریم شمال!

خیلی از ما صبح را نه با جیک جیک گنجشک ها و تماشای آفتاب، 
که با باز کردن قفل گوشی شروع می کنیم. یعنی آن موقع صبح که 
هنوز مغزمان صورتش را نشسته و کرکره را باال نداده می  خواهیم خبر 
بخوانیم. نمی دانم اسم این بیماری چیست ولی تالش عجیبی داریم 
همان اول صبحی آرامش را از خودمان بگیریم. حاال خبرها چیست؟ 
»دونالد ترامپ دیشب توئیت کرد و نوشت: مالنیا! بارها گفته ام سوپ 
غذا نیست. من تمام این چند ساعت داشتم از گرسنگی می مردم. 
اعصابم خرد است و می خواهم به فالن جا یک حمله ای داشته باشم!« 
بعد طبیعتا چند دقیقه بعد مالنیا توی توئیتر از موضوع با خبر می شود 
و می رود لقمه ای برای دونالد می گیرد و بدین ترتیب اعصاب او سر 

جایش می آید و توئیت می کند:از حمله منصرف شدم.
تازه این خبر مسخره را هضم نکرده ایم که خبر بعدی این است: »فالن 
سلبریتی سیکس پکش را در معرض عموم قرار داد و گفت: من و شکمم 
همین االن یهویی«. بعد یک عده می گویند ایشان حق نداشت این 
قسمت های شکمش را به ما نشان بدهد. باز یک عده سلبریتی دیگر 
در دفاع از این سلبریتی می گویند: »قضاوت نکنیم. شاید گرمش بوده 
و دستش همان موقع اشتباهی رفته روی گوشی عکس گرفته و منتشر 
کرده«. یک لحظه از خودمان نمی پرسیم سیکس پک گلزار این موقع 
صبح توی مغز ما چه می کند.این خبر هم هنوز از ذهن ما خارج نشده 
که خبر بعدی محرومیت کفاشیان به علت فساد مالی است که فضای 
مجازی را درمی نوردد. در این لحظه آن خنده های مخصوص آقای 
کفاشیان توی ذهن ما تداعی می شود و یکهو با اکو به خنده های شیطانی 
تبدیل می شود. همه این ها توی همان 10 دقیقه اول باز کردن گوشی 
اول صبح رخ می دهد. حاال مغزمان رودربایستی دارد و گله ای نمی کند 

از این همه مشغولیت بی خودی، چرا خودمان رعایت نمی کنیم؟

سیکسپکگلزارتویمغزماچهکارمیکند؟
محمدعلی محمدپور | طنزپرداز

اولی: آمار جدیدی که رئیس اتاق مشترک ایران و انگلیس از صادرات و واردات بین این 
دو کشور رو داده شنیدین؟

دومی: اگه آمار امیدوارکننده داده بگو وگرنه بی خیال، چون این روزها گوشمون پر از آماره!
اولی: بیشتر آمارش عجیب و فضاییه تا امیدوارکننده، مثال فرش و گلیم و خرما و زعفران 

صادر کردیم، در مقابل صابون مایع و غذای حیوان وارد کردیم!

سومی: کجاش عجیبه؟ نشون میده به فرهنگ بهداشت و تغذیه خیلی اهمیت میدیم !
دومی: این که موارد واردات تغذیه ای مربوط به جک و جونور میشه عجیب نیست؟

اولی: اوال که بعضی از حیوانات رو میشه خورد که خب این واردات در نهایت به نفع 
خودمون میشه. بعدشم، تو صادرات مون خرما و زعفران هم داشتیم که نشون میده 

تونستیم صادرات غذایی هم داشته باشیم.
سومی: تازه صادرات فرهنگی هم داشتیم، مثل صادرات فرهنگ مراسم ختم با خرما 

و حلوای زعفرانی!

فیش غیرعادی

ای فیش! چه بود غیرعادی بودی؟
یاریگر وضع اقتصادی بودی؟

من هم شده بودم از طرفدارانت
یک صفر تهت اگر زیادی بودی!

عبدا... مقدمی  
***

ظاهربین ها

از شعر به شاعرش فقط چسبیدند
در راه به عابرش فقط چسبیدند

بی منطق و بی سواد و خیلی »بی«ها
از غرب به ظاهرش فقط چسبیدند!

امیرحسین خوش حال  
***

عیسی کالنتری: جنگل های 

کشور به لحاظ اقتصادی ارزش 

 سرمایه گذاری برای اطفای حریق

 را ندارند
بی خودی هی فکر آتش در میان جنگلی

ای عموجان خب بسوزد، وا بده، ول معطلی!
هر درختی شعله ور شد هم که شد، بهر مدیر

بس ُبَود میز ریاست با همان یک صندلی!
سحر بهجو  

  رفتم مدرسه فرزندم ثبت نامش کنم، 
اون قـــدر پــول اضافی با اســم هــای عجیب 

ازمون خواستن که گیج شدیم!
دارکوب: ولی هنوز به پای قبض های برق و 

گاز و... تبصره هاش نمی رسه!
  من و دوستم همزمان تصمیم به ازدواج 
گرفتیم. دوستم قید وام رو زد و فوری رفت 
سر خونه اش و االن یه بچه هم داره ولی 
من هنوز دنبال وام ازدواجــم! نظرت چیه 

دارکوب؟
دارکــوب: نظر خاصی نــدارم، به دوستت 
سالم برسون و از طرف من بهش بگو چرا ما 

رو دعوت نکردی بی معرفت؟!
  یه خبر خوش! امروز رفتم خرید و نسبت 
به هفته پیش اجناس گرون نشده بودن! از 

کی باید تشکر کنم؟
ــازه دار کــه حتما و قطعا  ــغ دارکـــوب: از م

فاکتورتون رو اشتباهی حساب کرده!
  آق کمال مسخره بازی درنیار، کجایی 

یره؟ دلمون برات تنگ رفته!  
داش امیر  
دارکوب: سالم رسوند و گفت اونم دلش 

براتون تنگ رفته!
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میدن!

وزیر نفت در پاسخ به انتقادات: 

اگر این دوستان وقت ما را 
نگیرند و بگذارند کار کنیم به 

دشمنان غلبه می کنیم
دشمنان: با وجود این دوستانتون 

نیازی به غلبه به ما نیست!

آنچهدراینهفتهگذشت


