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کارتون روزتوئیت روز

     من مطمئنم اون موقع که دارم درس می  خونم و با خودم می گم عمرا دیگه از 
این جا سوال بیاد یه نوتیف واسه استادم  میره و اون از همون جای جزوه یه سوال 

3 نمره ای طرح می کنه!
    از لحاظ روحی نیاز دارم برگردم به زمانی که همه سر سفره افطار منتظر 

بودیم قسمت جدید »خانه به دوش« شروع بشه!
      بعضی ها این جورین که می گن: »می دونم ناراحتت کردم اما می شه ناراحت 
نباشی؟ این که تو ناراحتی بهم عذاب وجدان می ده و ناراحتم می کنه.« یعنی 

خوشحالی ما رو هم برای خودشون می خوان!
      زاویه دید خیلی در زیبایی آدم های دور و برتون تاثیر داره، مثال من خودم از دور 

خیلی خوش تیپم. منظورم از دور یعنی از یه کره  دیگه است!
ــا اون جــاســت         سخت ترین قسمت رفــتــن آدم هـ
که هیچ وقت با خــودشــون خاطره هاشون رو 
نمی برن. خواهش می کنم خاطره هاتون رو 

هم ببرین!
      صبح آالرم گوشی رو باید جوری بــذاری که 
۵ دقیقه ای  تایم  تا  وقتی زد بتونی حداقل سه 
بخوابی. این چند تا تایم کوتاه اندازه کل خواب شب 

بهت حال می ده، می گی نه امتحان کن!

عمرا اگه سوال بیاد!

ظریف: فکر و دعایمان همراه هم میهنان سیل زده است

 سیل زده ها: همراه فکرتون یه مقداری هم
پتو و کنسر و  بفرستین بد نیست!

نمایندگان از پاسخ های وزیر نفت قانع شدند

دارکوب: کاش قدر این نماینده های قانع رو 
بدونیم، مخصوصا االن که دم انتخاباته!

 بازدید هوایی رئیس مجلس و وزیر نیرو از
 شهرستان ها و روستاهای سیل زده

مردم : هوا چطوره؟ از اون باال همه چی خوبه؟!

اینستاگرام عکس های فتوشاپی را فیلتر می کند

 اینفلوئنسرها: لعنتی، باید بیشتر روی
 گریم  مون کار کنیم!

سخنگوی سازمان حفظ نباتات: فاز اصلی حمله ملخ های 
صحرایی به کشور اوایل بهمن رخ می دهد

مردم: خوبه چند روز وقت داریم یه نفسی بکشیم!

تیتر روز

 

مدتی است عده  زیــادی از مــردم به ما گالیه می کنند که چرا هر 
بار بنزین می زنیم بی دلیل از سهمیه بنزین مان دو یا سه لیتر کم 
می شود. من هم وقتی خودم بیشتر دقت کردم از این موضوع باخبر 
شدم. حتما می پرسید کی فهمیدم؟   صبح جمعه فهمیدم. یعنی 
رفته بودم صبح جمعه بنزین بزنم که فهمیدم بی خودی دارد از 
من بنزین کم می شود. وقتی موضوع با مسئوالن مطرح شد آن ها 
ابتدا خواستند تکذیب کنند ولی موضوع خیلی واضح بود و کاریش 
نمی شد کرد. پس اولش گفتند شاید مشکل از جایگاه داران است 
و آن ها کم لطفی می کنند اما وقتی بررسی شد، این مسئله منتفی 
بود. بعد مسئوالن کمی فکر کردند و گفتند آهان حتما کارت را زود 
درمی آورید. اما مردم قاطعانه گفتند نه،  زود درنمی آوریم و به موقع 
هم کارت را درمی آوریم اتفاقا. در نهایت وقتی مسئوالن هر دلیلی 
آوردند نشد، باالخره مجبور شدند شفاف موضوع را توضیح بدهند.

طبق اعالم جدید شرکت ملی پخش فراورده های نفتی موضوع از 
این قرار است: پیمانه  تعیین شده توسط مسئوالن بر مبنای 3.99 
لیتر قرار داده شده. یعنی شما هروقت می روید جایگاه باید یک 
ماشین حساب همراه داشته باشید و یک مضربی از 3.99 لیتر 
را برای بنزین زدن انتخاب کنید. کافی است شما به جای 3.99 
لیتر 4 لیتر بزنید آن وقت در هر صورت از شما 3.98 لیتر بیشتر 
کسر خواهد شد. فهمیدید چه شد یا بگویم ابوالوفای بوزجانی یا 

فیثاغورس بیایند توضیح بیشتری بدهند؟
همان طور که مشاهده می کنید در تمام این مدتی که از این موضوع 
بی خبر بوده ایم مسئوالن از موضوع خبر داشته  اند و االن معلوم 
نیست کلی از بنزین مان کجا رفته است. البته در واقع مسئوالن 
می دانند کجا رفته است ما نمی دانیم. در کل از این موضوع نتیجه 
می گیریم که مسئوالن خیلی به طرح معما عالقه مندند و به همین 
دلیل مجبور نیستند چیزی را به من و شما توضیح بدهند. ما خودمان 
باید کشف اش کنیم. هر وقت خودمان فهمیدیم شاید لطف کنند 

راست اش را هم بگویند.

توضیح نمی دهیم، خودتان کشف کنید

دوست نمایشی من!

خالی است همیشه کاور گیتارش
ژست است تمام صحبت و رفتارش
با ناخن قرمز است و دستش فندک

از قد خودش گنده تر است سیگارش!
***

کنار آتیشه، دلسوز چوبه
تو ویالی شمال، فکر جنوبه!

لباس بچه هاُش بو گرفته
به فکر گربه های توی جوبه!

***
تمام زندگیُش کرده مختل

شده یک آدم تنها و تنبل
توی جنگل نشسته پیش دوستاش

ولی رفته با گوشیش پیج جنگل!
امیرحسین خوش حال  

شعر روز

ای صاحب فال، اجــازه نده همکارانت 
موفقیت تو را به نــام خــودشــان تمام 
کنند. سعی کن تو موفقیت همکارانت 

را به اسم خودت بزنی!

فال روز

هرچه می خواهد دل تنگت بگو! فقط... 

نوشتن »دارکوب« ابتدای پیامک فراموش نشود!

  مطلب مشخصات یک برنامه تلویزیونی 
ــوب واقعا خوب بود.  خوب در صفحه دارک
دقیقا همین مسائل در برنامه های تلویزیونی 
ــود. البته خیلی  ــی ش ایــن روزهـــا دیـــده م
چیزهای دیگر هم هست که طبیعی است 

نمی توانید بنویسید.
دارکوب: ممنون از لطف شما، البته ما همه 

چیز رو می نویسیم ولی به زبون دارکوبی!
  کــارتــون روز دربـــاره سیل سیستان و 
بلوچستان عالی بود. دارکوب جان، شماره 
حساب اعالم کن برای کمک به سیل زده ها.

دارکــوب: بهترین کار اینه که کمک هاتون 
امدادرسانی  مسئول  که  نهادهایی  به  رو 
و مطمئن و معتمد هستن برسونین، مثل 
هالل احمر. من رو وارد این کار پرمسئولیت 

و سخت نکنین!
  دارکــوب به نظرت قیمت خودروهای 
داخلی قــراره به کجا برسه؟ چــرا نه خود 
قیمت ها متوقف میشن و نه کسی جلوشون 

رو می گیره؟
دارکـــوب: هیچ کس نمی تونه جلوی یک 
خودروی داخلی رو بگیره، حتی قیمتش رو!

  دارکوب تو دانشگاه ما جوری امتحان 
می گیرن که حتما درس رو بیفتیم تا ترم بعد 

هم شهریه بدیم!
شما،  هستین  بدبین  خیلی  ــوب:  ــ دارک
این طوری نگاه کنین که شاید دلشون طاقت 

فارغ التحصیلی و دورشدن از شما رو نداره!

پیامک 2000999 
تلگرام 09354394576

پیامک روز
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سوژه روز

دومی: بچه ها شماها برای مجلس ثبت نام نکرده بودین؟
سومی: خودت چی فکر می کنی؟!

اولی: درسته ستون مون طنزه ولی با هر چیزی نباید شوخی کنیم.
دومی: شوخی چیه بابا! مگه مصاحبه مسئوالن رو ندیدی که می گفتن یکی به خاطر 
شرط خواستگاری پدر دختر مورد عالقه اش اومده ثبت نام کنه که اگه تایید صالحیت 
شد، پدر دختر بهش جواب مثبت  بده!  میگن حتی چند تا خالفکار هم  بین ثبت نام 

کننده ها بودن.
سومی: اون جوان عاشق پیشه چه خوش بین بوده! خب اگه تایید می شد و رای می آورد 

تکلیف چی بود؟ بی خیال عشق اش به خاطر وظایف نمایندگی می شد؟

اولی: پس برای این درباره تایید صالحیت پرسیدی که چون ما رو هم مثل اون خالفکارها 
می دونستی؟!

دومی: نه بابا! گفتم اگه رفتم خواستگاری و بابای دختره همچین شرطی گذاشت، چی کار 
کنم که صالحیتم تایید بشه؟

سومی: اگه همچین شرطی گذاشتن فوری بیا بیرون، حتی دسته گل و شیرینی رو هم 
بی خیال شو و فقط فرار کن. چون کسی که تو این شرایط حاضر شده و جرئت کرده برای 
ازدواج پا پیش بذاره، قطعا صالحیت داره! اگه خانواده دختر این موضوع رو نفهمیده باشن و 
قدر اون خواستگار رو ندونن، مطمئن باش خودشون صالحیت عقالنی برای وصلت رو ندارن!

اولی: حاال بچه رو نترسون، ما هواتو داریم اگه برای تحقیقات اومدن پیش مون...
پیامک گوشی اولی: اولی محترم، به دلیل نوشتن مطالب بی  مزه،  صالحیت طنز نویسی شما 

به تایید ما نرسید. قبل از این که نگران صالحیت دیگران باشی، یه فکری برای خودت بکن!

تایید صالحیت  برای دامادی

وزارت بهداشت: نوع B ویروس آنفلوآنزا که قدری خفیف تر 
بوده و مرگ و میر آن نیز کمتر است، هنوز همه گیر نشده است

مردم: چه عجب یه خبر خوب شنیدیم!

محمدعلی محمدپور| طنزپرداز

رئیس جمهور: ما اکنون در 

رشایطی نیستیم که مردم 
در اتمین نیازهای روزانه 
خود دچار مشکل شوند 

از اون لحاظ

هشدار کارشناسان درباره کاهش سن مصرف دخانیات 

هانگیری
ج

نیازهای روزانه تون 
رو خرید کنین 

دیگه، چرا معطلین؟

 مشکل اینه که
 قیمت نیازهای روزانه، 

 شبانه و ساعتی
 میره باال!


