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معاون اول رئیس جمهور: حتی کشورهای دوست هم جرئت 
خرید نفت را از ما ندارند

 دارکوب: دوست رو باید دو جا شناخت:
توی  سفر و پای میز معامله نفت!

برای چندمین بار ستاد انتخابات به اشتباه از تصویر یک قله  
خارجی به جای قله دماوند در پوسترش استفاده کرد

 طراح پوستر: قله؛ قله است دیگه، 
مهم اینه کی قراره فتحش کنه!

علی مطهری: بهتر بود به دانشجو نمی گفتم قرص بارداری دارم

دارکوب: چون نداشتین و ممکن بود حرف تون 
دروغ بشه؟!

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی: مواظب باشید ۲ لیتر 
سهمیه بنزین تان نپرد!

 مردم: با این قیمتش که هوش از سرمون پرید 
 2 لیتر هم فدای سرمون!

تیتر روز

گوجه، بنز و نت!
دعا کن از تب بنزین نمیری
ببینی با عیالت رنگ پیری
نداریم نون و آب و گاز و دارو
خدایا گوجه رو از ما نگیری!

***
او داخل بنز هست و من توی لگن!

او بر تن فرش خواب و من روی چمن
هرچند لباس او برند است اما

آخر به تن هردوی ما هست کفن!
***

درون سفره مون املت نداریم
توی یخچال مون کتلت نداریم

از این بدتر زمانیه که دیدیم
درون گوشیامون نت نداریم!

امیرحسین خوش حال  

شعر روز

ــروز تنوع می سازی  ــال، ام ای صاحب ف
ــودت، مثال دکــور خانه را عوض  بــرای خ
می کنی. اگر هم خانه ات اندازه خانه ماست 
و نمی توانی چیزی را تکان بدهی، دست کم 
جای بشقاب ها را با لیوان ها توی کابینت 

عوض می کنی!

فال روز

 

مسئوالن کشور در روزهای گذشته تالش زیادی به خرج دادند تا هوای 
کشور و به خصوص شهرهای بزرگ را تمیز کنند. از تالش های این 

عزیزان می توان به موارد زیر اشاره کرد:
۱- تعطیلی مدارس در شهرهایی که احتمال ناراحت شدن والدین 
بچه ها وجود داشت. وگرنه بچه های شهرهای دیگر که شش ندارند، 
»دودشش« دارند و با انواع آلودگی محیطی خو گرفته اند.۲- تعطیلی 
دانشگاه ها: شاید فکر کنید این هم یک چیزی تو مایه های تعطیلی 
مــدارس است؛ اما اشتباه می کنید. تعطیلی دانشگاه ها کامال با 
مدارس متفاوت است و یک آیتم مجزا در زمینه تالش های مسئوالن 
محسوب می شود. دلیلش را هم از خودشان بپرسید.۳- دقت و تمرکز 
بیش از اندازه به آسمان و اخم کردن به ابرها جهت بارش یا حداقل 
وزیدن باد.۴- دادن وعده مسئوالنه برای وزش قریب الوقوع باد و 
تمیز شدن هوا.۵- حضور در رسانه ها پس از تمیزشدن هوا و گرفتن 
ژست قهرمان و تبیین آیتم های قبلی که جزو تالش های مسئوالن 
برای تمیزشدن هوا بود.۶- اضافه کردن »پاک سازی دو روزه هوا« به 

فهرست دستاوردهای دوران مدیریت شان.
ــن حــوزه  ــا، مسئوالن زحمتکش ای ــالش ه ــن ت عـــالوه بــر همه ای
دستورالعمل هایی را هم به مردم ارائه دادند که اگرچه تاثیر زیادی 
نداشت، ولی چیزی از ارزش های این زحمتکشان کم نمی کند. از 
این دسته می توان به این موارد اشاره کرد:۱- درخواست از مردم برای 
بوکشیدن هوا تا تمام شدن کامل آالینده ها و تمیزی حداکثری.۲- 
ممنوعیت تردد خودروها و زوج و فرد کردن آن ها به منظور خلوت شدن 
شهر و زودتر رسیدن مسئوالن به سر کارهایشان.۳- دستور به استفاده 
از وسایل نقلیه عمومی مربوط به جنگ جهانی اول که هر ۳0 دقیقه 
یک بار امکان عبورشان وجود دارد و اگزوزشان جوری عمل می کند 
که پالک عقب شان سال هاست زیر دودها به خواب خوش فرو رفته.

تازه یکی از شانس های ما، تغییر وزیر بهداشت بود. وگرنه آقای دکتر 
هاشمی کار را یکسره می کردند و می گفتند: »باد چیه؟ می خوای تمیز 

شه خودت فوت کن!«

وزش باد با همت مسئوالن
مهرشاد مرتضوی|  طنزپرداز

احتمال حذف یارانه عادی افرادی که حمایت بنزینی را 
دریافت نکردند / ایسنا

مردم: آهان... خب همین رو زودتر می گفتین، 
نیازی به این همه باال و پایین نبود!

هرچه می خواهد دل تنگت بگو! فقط... 

نوشتن »دارکوب« ابتدای پیامک فراموش نشود!

  کارتون دربــاره گریه مسئوالن از دیدن 
حساب های بانکی مردم خیلی خوب و در عین 

حال متاثرکننده بود. سپاس از شما.
دارکوب: حاال چند تا مطلب دیگه دارکوب رو 

بخونین تا تاثرتون از بین بره!
  ما که در حال قطع عضو و ذات الریه و برف تا 
کمر می رفتیم مدرسه، این شدیم. وای به حال 
این بچه هایی که یک روز درمیون تعطیل میشن!
ــدارن، اگه ما  ــوب: بچه ها که گناهی ن دارک
خودمون مراعات کنیم تا هوا این قدر خراب 
نشه، ایــن طفلکی ها به درس و مشق شون 

می رسن.
  دارکوب یه چیزی بگم غش کنی از خنده! 
برای پدربزرگ و مادربزرگ من که هرکدوم 
چند تا خونه و ماشین به نامشون هست، یارانه 
معیشتی واریز کردن ولی برای ما که از دار دنیا 

هیچی نداریم، چیزی نریختن!
دارکوب: بیشتر از این گریه ام گرفت که شما 
با این پدربزرگ و مادربزرگ چرا وضع خودت 

این جوریه؟!
  دارکــــوب نــشــونــی خــونــه کـــدوم یکی 
ــدی بریم از سر  از مسئوالن رو داری کــه ب

کوچه شون گوجه فرنگی بخریم؟
دارکوب: با این قیمت ها االن خود مسئوالن 
هم دارن مثل ما گوجه سبز به جای گوجه 

فرنگی می خورن!

پیامک 2000999 
تلگرام 09354394576

پیامک روز
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سوژه  روز 

اولی: مرد سال فوتبال آسیا هم اعالم شد...
دومی: علیرضا بیرانونده؟ علیرضا بیرانونده؟

سومی: خوابی تو؟ نخیر، اکرم عفیف از تیم السد قطر انتخاب شد.
دومی: ای بابا... چه جوری اکرم شده مرد سال؟! ولی دل مون رو صابون زده بودیم که اقال 

یه ایرانی انتخاب میشه تا حسابی خوشحالی کنیم.
سومی: یعنی توئیت مازیار ناظمی، مدیر روابط عمومی وزارت ورزش رو ندیده بودی که 

زودتر از خود AFC اعالم کرده بود بیرانوند انتخاب نشده؟
دومی: زودتر از اعالم نظر کنفدراسیون گفته بود؟ این مازیارخان البد از اون بچه هایی بوده 
که تو خونه بهش می گفتن مبادا به شوهرخاله ات بگی داریم میریم مسافرت، یهو می دویده 

می رفته در خونه خاله اش و داد می زده ما داریم میریم شمال! حاال از کجا فهمیده بوده؟

اولی: طبیعتا از آقای تاج رئیس فدراسیون که اون جا بوده.
سومی: جالب این جاست که آقای تاج هم با این که می دونسته بیرانوند انتخاب نشده بهش 
نگفته تا طفلی با کلی ذوق و شوق بره هنگ کنگ و یهو تو سالن تا علی بیرو رو دیده زرتی 

بهش گفته تو انتخاب نشدی!
دومی: اینا کی بودن دیگه! بیشترین تالش تو این انتخاب با البی های مدیران و رایزنی ها 

با بقیه کشورها برای رای گیری هاست. البد اینا ذوق هم می کردن که ...
اولی: بحث رو دیگه رنگی نکن، مسئله تیم ملیه.

سومی: به ایشون و اطرافیانش هم چیزی نگین که باز شر میشه برامون!
اکرم عفیف: باورکنین یک موی تنم هم راضی به گرفتن این جایزه نیست، وقتی می بینم 

شماها این قدر ناراحت شدین، ولی چاره چیه، انتخابم کردن دیگه!
تاج و ناظمی و سایر دوستان: اینا رو تحویل نگیر، مبارکت باشه اکرم جان، ایشاال بیرانوند 

هم سال دیگه به حقش می رسه!

دلت بسوزه... تو انتخاب نشدی، یه یه یه!

توئیت روز

   ماهایی که جواب پیام هاتون رو زود می دیم، عالف و بی کالس نیستیم. ما فقط 
ارزش قائل می شیم واسه تون که اگه دوست ندارید دیگه تحویل تون نمی گیریم!

   طرف به آرایشگر گفت زیاد کوتاه کردیا، گفت نه وقتی بعدش بری حموم موهات 
تازه حجم خودشو پیدا می کنه!

     قاعدتا وقتی بنزین سه برابر قیمت می زنی باید هم سرعت ماشین سه برابر بشه، 
هم سه برابر بیشتر راه بره. اما نمی دونم چرا فقط سه برابر بیشتر بهت فشار میاد!
   قیمت گوجه یه جوری شده که دیگه کنار یه سیخ کوبیده، یه سیخ کوبیده  

دیگه ارزون تر از یه سیخ گوجه درمیاد!
    شاید باورتون نشه ولی هنوز توی اینستاگرام بلک فرایدی هست و 

مملکت همین جوری دارن تخفیف ها رو تمدید می کنن!
  کاش باتری گوشی اندازه اون  موقع که اینترنت قطع بود دوام 

می آورد!
     خیلی وقت بود نیمه گمشده ام رو ندیده بودم، واسه همین تصمیم 
گرفتم رو پیژامه و رکابی ام کاپشن بپوشم برم تا سوپر مارکت محل مون!
راه  هیچ  کــه  معاشرته  فرهنگ  ضعف های  مهم ترین  از  ــن  ای   
مسالمت آمیز و مودبانه ای برای این که از کسی بخوایم کمتر حرف 

بزنه وجود نداره!

نیمه گمشده با گوجه اضافه!
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 گوجه فرنگی در برخی فروشگاه های الکچری به کیلوییکارتون روز
 44 هزار تومان رسید! 
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 پس موتور و
 دم و دستگاهش 

کو؟!
چون قول داده بودیم گرونش 

نکنیم و تو این شرایط هم 
کمتر چیز یخچالی داریم، 

میشه به جای کمد ازش 
استفاده کرد!

قول تولیدکنندگان برای افزایش نیافنت قیمت لوازم خانیگ ایراین ) مهر  (

عزیزم، دارم میرم از 
دستفروش های زیر برج 

ایفل چند کیلو گوجه بخرم، 
ارزون تر درمیاد!


