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ترامپ: می توانم در عرض یک هفته برنده جنگ 
افغانستان باشم

به شرطی که دسته سالم  رو بدین به من و اون 
طرف هم مربع و دایره رو نزنه!

 مهدی طارمی پس از کش وقوس برای پیوستن به 
پرسپولیس، به تیم ریوآوه پرتغال پیوست

دارکوب: شانس آوردیم اشتباهی نرفت 
پرتقال فروش بشه!

»لیسانسه ها« باالترین جمعیت بیکار و »دیپلمه ها« 
بیشترین جمعیت شاغل / دنیای اقتصاد

»بی مهارت ها« هم انبوه ترین جمعیت مدیر و 
مسئول!

وزیر کشور: تا زمانی که دستورالعمل وزارت اقتصاد برای 
فعالیت »بیت کوین« تهیه نشود، فعالیت آن غیر قانونی است

دارکوب: خب زودتر مالیات و کارمزد و 
عوارض بهش ببندین که »ماینرها« بیشتر از 

این معطل نشن!

معاون شهرداری تهران: اکنون با پدیده »ماشین خوابی« 
روبه رو هستیم

دارکوب: باز کارتن خوابی مطمئن تر از 
خوابیدن تو بعضی ماشین هاست!

اولی: یادتونه چند وقت پیش اعالم شد که به جای استنت قلب، سیم 
و کابل وارد کردن؟

دومی: استنت چیه؟ اونیه که بهش جوراب و کفگیر آویزون می کنن؟
اولی: اون استنده!منظورم همون لوله فنری که توی رگ می فرستن 

تا بسته نشه.
دومی: خب با سیم و کابل هم که می تونن این کار رو بکنن، ارزون تر 

هم هستن.
سومی: با این دومی بحث نکن، فایده نداره! خب حاال چی شده، 

خبرش اشتباه لپی بوده؟
اولی: نه، سازمان غذا و دارو گفته نمونه های وارداتــی رو بررسی 

کردیم، دیدیم داخل بسته بندی استنت، مفتول گذاشته بودن.
سومی: چه حوصله ای داشتن یکی یکی جعبه ها رو باز کــردن و 
استنت ها رو خارج کردن و به جاش سیم کار گذاشتن! حاال دستگیر 

شدن؟
اولی: نه هنوز، گفتن متخلفان یکی، دو نفرن که ظاهرا از کشور خارج 

شدن و بالفاصله که مشاهده بشن بازداشت میشن.
دومی: پس یکی، دو نفر دیگه هم به کانادانشین ها و همسایه های 

خاوری اضافه شدن!
سومی: حاال باید منتظر باشیم ببینیم اون استنت هایی که از جعبه 

درآورده بودن از کجا سر درمیارن و به چه قیمتی بهمون می فروشن!
میم خاوری: لطفا قاچاقچی های خرده پا و مختلس های خالف سبک 

تو محله ما نیان، مرسی اَه!

واردکنندگان استنت قلب، خارج شدند!

 جوالن کاهوی چینی
 در بازار!

عجب اخبار نغز و دلنشینی
خبر را می نمایم بازبینی

پس از کنجاله و سیب زمینی
رسیده از پکن کاهوی چینی!

یارمحمد خدنگی  
***

شغل جدید من!
قبل از شش و نیم صبح، بیدار شدم

من صاحب یک دفتر و خودکار شدم
یک شغل جدید و خوب دارم امروز

برنامه نویس فرد بیکار شدم!
***

ترس های من!
من از شلوار پاره ترس دارم

ز همکار اداره ترس دارم
ندارم ترسی از جن و هیوال
ولیکن از اجاره ترس دارم!

امیرحسین خوش حال

هرچه می خواهد دل تنگت بگو! فقط... 

نوشتن »دارکوب« ابتدای پیامک فراموش نشود!

 دارکــوب  عزیز؛ چرا این  روزهــا دخلم  با 
خرجم  نمی خونه؟!

دارکوب: البد صداش گرفته، یه قورت آب 
ولرم بده بهش درست می شه، شاید هم آب 

خنک!
 دارکوب دالر که می ره باال، همه اجناس 
خارجی گرون میشن، ولی دالر که میاد پایین 
حتی همون جنسی که قیمتش به دالر ارتباط 
داره، ارزون نمی شه. واقعا خنده دار نیست؟!
دارکوب: خنده دار که نیست واقعا، این معما 
رو پوآرو،شرلوک هلمز و خانم مارپل یا حتی 
کارآگاه علوی هم نمی تونن حل کنن، چه 

برسه به من دارکوب!
 پراید50 چوقی/ نه صندلی نه بوقی/ 
فرمونشم آپشنه/ وعده های دروغی/ شکر 
خدا نــدارم/ من نه پراید نه پژو/ غذای من 

همیشه/ نون و پنیر، نه چلو!
دارکـــوب: احسنت به شما، فقط لطفا با 
نون پنیرتون گردو بخورین، اگه وسع تون 

می رسه!

پیامک 2000999 
تلگرام 09354394576

پیامک روز

شعر روز

تیتر روز

سوژه روز

جهانگیری: بابت فشارهای اقتصادی شرمنده مردم هستیم

مردم: دشمنت شرمنده، همین که یادتونه ما 
هم وجود داریم برامون غنیمته!
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کارتون روز

خبری که امروز می خواهیم به آن بپردازیم، یک خبر سیاسی- سینمایی است. باخبر 
شدیم آقای ربیعی، سخنگوی دولت در پاسخ به ادعای ترامپ درباره هدف قرار دادن 
پهپاد ایرانی گفته که یاد دیالوگ معروف فیلم قیصر توی قهوه خانه می افتد. همون »من 
بودم، حاجی نصرت، رضا پونصد، علی فرصت، آره و اینا خیلی بودیم« که ما به خیلی 
بودن شان کاری نداریم، حتی این که کریم آقاشان بوده هم کار نداریم، اما در ادامه 
دیالوگ می گوید: »حاال ما به همه گفتیم زدیم، شمام بگین زده، آره، خوبیت نداره!« 
یعنی آقای ترامپ می گوید پهپاد را زده، شما هم بگویید زده. ملتفت اید که؟ اصال ما فکر 
می کنیم وقتی هم که ایران پهپاد آمریکایی را زد، احتماال شرکای آمریکا در همسایگی 

خلیج فارس فریاد کشیده اند: »دونالد کجایی که پهپادت رو زدن!«

حاال اگر به مسائل زندگی خودمان رجوع کنیم، یاد دیالوگ های مختلفی از سینما 
می افتیم. مثال وقتی می رویم بانک درخواست وام می دهیم و می گویند وام به شما 
تعلق نمی گیرد، یاد دیالوگ »همه عمر دیر رسیدیم« فیلم »سوته دالن« می افتیم. وقتی 
مدیران و مسئوالن ناکارآمد باالخره زحمت می کشند استعفا می کنند، ما به سرعت 
دیالوگ »یک پایان تلخ بهتر از یک تلخی بی پایان است« را به یاد می آوریم. آخر چرا باید 
یک مدیر همین جور با بی کفایتی ادامه بدهد و کام همه را تلخ کند؟ استعفا کن دیگه 
بزرگوار. وقتی یارانه را دیر می ریزند یا به بهانه های مختلف صحبت از این می شود 
که یارانه عده ای قطع خواهد شد، دیالوگ فیلم »جدایی نادر از سیمین« این جوری 
توی ذهن ما می آید که: »من همه زندگی مو باختم آقای مسئول! منو از حذف یارانه 
می ترسونی؟ برو از خدا بترس«. همچنین وقتی از من می پرسند به نظر شما یک 
اختالسگر چگونه اختال سگر می شود، مثل معلم فیلم »فروشنده« در پاسخ می گویم: »به 
مرور«، اول یه میلیارد بعد دو میلیارد، بعد صد میلیارد، بعد هزار میلیارد، بعد وارد کانال 

دو هزارتایی می شه و در نهایت شیرین می شه سه هزار میلیارد!

دیالوگ های ماندگار زندگی ما

ــروز تمرکز  ای صاحب فــال، شاید ام
خودتان را از دست بدهید، ولی سعی 

کنید خودتان را کنترل کنید!

فال روز

آره پیازش رو بعد بریز... 
گوشی دستت باشه ببینم 
این ارباب رجوع سمج دو 
روزه تو آبه، چی کار داره!

فهمیدی ساعت کاری 
اداره جزیره کناری یک 

ساعت بیشتر شده؟

 شانس آوردیم مدیرمون 
پروازیه، زیر بار تغییر 

ساعت نرفت!

خدا کنه تا به اون جزیره 
می رسیم کابل اینترنت شون 

رو کوسه نجویده باشه که 
کارمون راه بیفته!

 مشاور عالی
 وزیر تعاون:

یکی از مشکالت 
اصلی کشور، 

جزیره ای 
عمل کردن 

دستگاه هاست

محمدعلی محمدپور| طنزپرداز

ماجراهای خرید کردن بعضی ها!

سایز 38

بله، چه سایزی؟

ببخشید میشه این 
کفش رو بیارید ببینیم؟

 شرمنده...
 تموم شد! 

 آره، ولی بریم بقیه 
رو هم ببینیم

وای ببین این کفشه 
خیلی خوشگله ها! 

مغازه های دیگری که 
کفش هایی در آن ها هم 

پسندیده شدند ولی در 
نهایت به این جمله ختم 
شد: »ولی اونی که اول 

دیدیم یه چیز دیگه بود«!

مسیر طی شده برای 
دیدن مغازه های دیگر!

ماجراهای 
جزیره 
اسرارآمیز!


